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Resumo: o presente artigo tem como objetivo descrever a elaboração de um planejamento textural
a partir da utilização da equação logística. A referida equação, utilizada em sistemas caóticos,
fornece parâmetros para a definição do âmbito e consequente densidade de texturas musicais. A
aplicação ocorreu na composição da peça Logistic Textures para orquestra de cordas.
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The aplication of the logistic equation on the definition of the density-compression
Abstract: this paper aims to describe the elaboration of a texture planning by manipulating the
logistic equation. That equation, used in chaotic systems, provides parameters that can define
range and consequent density of musical textures. It was applied on the composition process of the
piece Logistic Textures, for string orchestra.
Key-words: logistic equation, chaotic systems, compositional planning, music textures.

1 – Introdução
A organização caótica pode influenciar diferentes aspectos da textura musical,
seja a manipulação da instrumentação, a relação de dependência e interdependência, o
número de partes componentes, a densidade compressão, etc. Essa possível aplicação é o
tema da pesquisa em andamento no curso de mestrado em Composição Musical pela
UFPB, baseada no projeto intitulado Planejamento Textural a partir da Teoria do Caos
(GRISI, 2011).A pesquisa almeja gerar, combinar e armazenar características e
parâmetros, alcançados por sistemas caóticos, de modo que estejam prontos para a
utilização na composição musical.
A ideia da utilização de planejamentos por cálculos e parâmetros matemáticos
se relaciona com os aspectos da formalização de procedimentos composicionais.
Formalizar significa construir um método que visa atingir um equilíbrio entre o
determinismo e o indeterminismo, ambos presentes em uma proposta de implementação
composicional. Esse conceito está relacionado com aspectos do livro Formalized Music:
A explicação do mundo, e consequentemente do fenômeno sonoro que nos cerca
que pode ser criado, necessitou e lucrou com a ampliação de princípio da
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casualidade, a base de tal ampliação é formada pela lei dos números inteiros. (...)
Tudo no determinismo puro ou no indeterminismo menos puro é submetido às
leis operacionais fundamentais da lógica, que foram desembaraçadas pelo
pensamento matemático com o nome de álgebra geral. Estas leis operam em
estados isolados ou em um conjunto de elementos com a ajuda de operações, das
quais as principais são a união, a interseção e a negação (...) A música, então,
pode ser definida como uma organização destas operações elementares e
relações [de equivalência, consequência e quantificações] entre as entidades
sonoras e suas funções (XENAKIS, 1971, p.4).

Segundo Wallace Berry, a textura de uma música:
(...) consiste nos seus componentes sonoros; é condicionada em parte pelo
número de componentes que soam simultaneamente ou concorrentemente e suas
qualidades são determinadas pelas interações, interrelações e projeções relativas
das linhas que a compõem ou outros fatores componentes do som (BERRY,
1976, p. 184).

Ainda para o autor, a textura possui dois aspectos: um quantitativo e outro
qualitativo. O aspecto qualitativo se relaciona com a natureza das interações e interrelações
da malha musical. Um dos aspectos texturais quantitativos relevante é a densidade.
Segundo Berry “densidade pode ser vista como o aspecto quantitativo da textura - número
de eventos concorentes, bem como o grau de compressão dos eventos dentro de um espaço
intervalar dado” (1976, p. 184). O autor subclassifica a densidade em densidade número
(relacionada ao número de vozes ou partes) e densidade compressão. A densidade
compressão pode ser alcançada através da divisão da densidade número pelo âmbito (DC =
DN/ÂMBITO), onde esse último equivale ao somatório de notas entre as alturas mais
aguda e grave de um trecho. O resultado dessa relação será sempre um valor entre 0 e 1.
Abordamos até aqui aspectos analíticos texturais que ocorrem em função da
manipulação das partes que integram o discurso musical, seja do ponto de vista da
densidade ou de relações de independência e interdependência entre eles. Esses aspectos
podem ser utilizados para um planejamento textural. Isso ocorre, por exemplo, no
planejamento da peça Disposições Texturais do compositor José Orlando Alves. Segundo
o autor, “no planejamento do ciclo, buscou-se inicialmente associar diferentes valores para
a variação no âmbito e para a relação de independência ou interdependência. O objetivo foi
gerar uma ampla variedade de aspectos quantitativos para a manipulação textural durante a
realização musical, ou seja, a composição propriamente dita”. (Alves, 2007, pág. 27).
A textura musical se desenvolve e evolui no tempo. Para a matemática, tudo
que muda no decorrer do tempo é um sistema dinâmico (GARNETT, 1997, p.14). Logo, a
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música pode ser considerada um sistema dinâmico. Mais especificamente, as texturas
também.
Existe um tipo específico de sistema dinâmico denominado de sistema caótico.
O caos ocorre somente em sistemas determinísticos, não lineares e dinâmicos. Logo, “caos
é uma evolução de aparência desordenada e de longo prazo que satisfaz determinados
critérios matemáticos e que ocorre em um sistema determinístico, não linear” (GARNETT,
1997, p.18). A não linearidade de um sistema significa que uma mudança em uma de suas
variáveis não produz uma mudança ou reação proporcional. Ou seja, o valor do sistema em
determinado tempo não são proporcionais aos valores de tempos anteriores. Há conceitos
de não linearidade mais profundos e complexos, mas que fugiriam ao escopo deste
trabalho.
Podemos tomar os conceitos oferecidos pela Teoria do Caos e relacioná-los a
parâmetros musicais. Liduíno Pitombeira utiliza a definição de fractais e a característica de
autossimilaridade destes para definir os conjuntos de classes de alturas que utilizará na sua
composição:
(...) todos os conjuntos tricordais dos tetracordes 0167, 0268 e 0369 são idênticos
entre si e possuem propriedades intervalares bastante similares aos tetracordes
geradores. (...) as formas primas de todos os tricordes possíveis (mostrados na
vertical) gerados a partir do tetracorde 0167 pertencem à classe 016, ou seja,
todos possuem uma segunda menor e um trítono. (PITOMBEIRA, 2009, p. 485)

A manipulação da textura musical a partir de um sistema caótico, poderia
incidir na quantificação de camadas texturais, descrevendo, inclusive, diversos caminho
que essas camadas (“órbitas”) poderíam trilhar em direção a um “atrator” que, por sua vez,
poderia estar também relacionado a parâmetros musicais. Ainda, a densidade das órbitas se
relaciona com a densidade das texturas, e poderíamos descrever tal densidade utilizando os
conceitos formulados por Berry. Essas idéias nos levaram a buscar uma equação, utilizada
em sistemas caóticos, que gerasse dados quantitativos para a formulação de um
planejamento textural. Escolhemos a equação logística, definida e exemplificada a seguir,
que forneceu parâmetros para a determinação da densidade compressão no planejamento
da peça Logistic Textures, para orquestra de cordas.
2- A Equação Logística
Uma das equações mais usuais do estudo do caos é a chamada equação
logística. Criada em 1845, trata-se de um sistema unidimensional desenvolvido para descrever
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mudanças a longo prazo nas populações das espécies, já que estas mudam de maneira não
contínua. A população de uma espécie em determinado ano xt+1 é, em números, alguma
proporção da população do ano anterior xt. Matematicamente falando, teríamos que a
população do ano xt+1 é igual à população do ano anterior xt multiplicada pela constante de
proporção k. Logo teríamos que xt+1= k.xt, onde k é a constante que representa a taxa de
natalidade e mortalidade.
Os biólogos consideram mais útil quando se trabalha a equação logística com
dados normalizados, de modo que o resultado da equação varie de 0 a 1, sendo 0 a população
mínima e 1 a população máxima possível. Essa característica da equação logística permitiu
sua aplicação na determinação do âmbito textural, uma vez que, como visto anteriormente, a
densidade compressão varia de 0 a 1, na qual 1 é a densidade de um cluster.
Na relação descrita acima, se a constante k for maior que 1, teríamos que a
espécie que ela descrever simplesmente dominaria a Terra, já que a população se multiplicaria
eternamente. Por conta disso, multiplica-se toda a parte direita da igualdade por 1-x. Assim
teremos a equação logística: xt+1= k.xt(1-xt).
Na obra Chaos Theory Tamed, William Garnett explica que:
Pegar um valor pequeno para xt deixa a quantidade de 1-xt próximo de 1. Toda a
parte direita da equação ficará próxima de kxt. Assim, a população aumenta
enquanto xt aumenta, embora não proporcionalmente a xt. Em outras palavras, a
população está apta a crescer quando xt se aproxima de zero. Por outro lado, com
valores relativamente altos de xt (por exemplo, um valor um pouco menor que o
máximo de 1), a quantia de 1- xt se torna pequena (próxima de zero). A parte
direita da equação fica pequena. O crescimento é, portanto, pequeno

(GARNETT, 1997, p. 141).

Para simularmos a evolução da população no tempo, precisamos iterar ou
realimentar a equação logística. Isso significa que, estabelecendo um xt inical e um valor para
k, devemos calcular o valor de xt+1 e em seguida fazer um novo cálculo, tendo como xt o
valor obtido em xt+1 anteriormente. Por exemplo, admitamos xt igual a 0,4 e k igual a 4.
Teríamos:
xt+1=4 . 0,4(1-0,4)
xt+1=0,96
Em seguida, nosso valor de xt seria 0,96. Portanto:
xt+1=4 . 0,96(1-0,96)
xt+1=4 . 0,96(0,04)
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xt+1=0,15
A equação logística apresenta uma característica interessante ao aumentarmos
gradativamente o valor de k. Quando igualamos k a 3, a equação sempre oscilará entre
apensas dois valores. Fazendo isso com o valor inicial de xt igual a 0,4, os dois valores que
teremos serão 0,60 e 0,72. Aumentando-se o k ainda mais, a oscilação passa a ser entre quatro
valores e não mais 2. Quando o k se iguala a 4, temos um comportamento caótico.
Abaixo estão alguns gráficos para diferentes valores de k, sempre com valor
inicial de xt igual a 0,4:
a) k = 0,92

Gráfico 1: k = 0,92

b) k = 1,5

Gráfico 3: k = 1,5

d) k = 2,7

e) k = 3

Gráfico 4: k = 2,7

Gráfico 5: k = 3

Como já descrito anteriormente, quando k assume um valor de 3 ou superior, a
trajetória do gráfico não mais converge para um único ponto, e sim para múltiplos pontos, em
oscilação regular. Esses múltiplos pontos passam a ser o atrator do sistema (vide gráfico “d”
acima). Portanto, para k igual a 3, o sistema possui um atrator de dois pontos, ou seja,
periódico. Quando um sistema ganha um atrator de dois pontos ou mais diz-se que ocorreu
uma bifurcação. À medida que se aumenta o valor de k, o sistema ganha mais pontos em seu
atrator. Para k igual a 3,5, por exemplo, teremos um atrator de 4 pontos. Para k igual a 3,57,
teremos 16 pontos. Se continuarmos aumentando o valor de k, o número de pontos também
aumentara para 32, 64, 128, etc. O sistema fica extremamente sensível às variações de k
quando esta constante fica maior que 3,57. Quando k assume um valor entre 3,57 e 4, estamos
na região caótica do sistema.
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3 – Alguns aspectos da realização musical
A tabela abaixo representa a evolução inicial da densidade compressão, obtida
com a utilização da equação logística, com k = 4 e xt = 0,4.
Compasso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Valor de x na equação
y=kx(1-x)
0,40
0,96
0,15
0,52
1,00
0,01
0,03
0,10
0,36
0,92
0,30
0,84
0,55
0,99
0,03
0,13
0,47
1,00
0,02

Densidade Compressão
0,96
0,15
0,52
1,00
0,01
0,03
0,10
0,36
0,92
0,30
0,84
0,55
0,99
0,03
0,13
0,47
1,00
0,02
0,07

Tabela 1: tabela que representa a evolução inicial da densidade compressão

Nas figuras 1 e 2 abaixo, demonstramos alguns compassos da peça Logistic
Textures. Na figura 1, as densidades dos compassos 1 e 2 é de 0,96 e 0,15, respectivamente.
No primeiro compasso foram utilizadas 24 alturas em um âmbito de 25 notas i. Nesse primeiro
compasso ocorre a formação de um cluster expresso em semibreves bem como uma
modulação tímbrica do sul tasto para o sul ponticello nas cordas graves, e o inverso nas
cordas agudas. No segundo compasso, onde a densidade é de 0,15, foram utilizadas 6 alturas
em um âmbito de 40 notas.
Na figura 2, que representa os compassos 7 e 8 da mesma peça, verificamos a
utilização do recurso da micropolifonia. No compasso 7, foi utilizada uma densidade número
de 4 sobre um âmbito de 40 e no 8, densidade número de 8 sobre âmbito de 22.
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Fig. 1: Compassos 1 e 2

Fig. 2: Compassos 7 e 8

4 – Conclusão
O planejamento textural em função da pre-determinação dos parâmetros
densidade compressão e âmbito revelou um aspecto estrutural importante na composição da
peça Logistic Textures para orquestra de cordas. A equanção logística, como uma ferramenta
para alcançar os referidos parâmetros, revelou-se de grande utilidade. O próximo desafio da
pesquisa será conciliar o âmbito e a relação de interdependência e independência textural em
uma única equação. A utilização de ferramentas matemáticas pode favorecer um
delineamento global do desdobramento de diversos aspectos texturais do discurso sonoro.
Isso permite também ao compositor ter uma consciência de determinados recursos,
alimentando a reflexão criativa.
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Resumo: O presente artigo propõe analisar a repercussão da Bossa Nova em Manaus na década de
1960, com a coleta de dados encontrados nos registros dos Jornais como Jornal do Commercio, A
Crítica e O Jornal, e de outras entrevistas, tem um panorama amplo de discussões da forma como a
Bossa Nova foi propagada na cidade e no meio artístico: desde a escuta de jovens para aprender
violão, slogans publicitários de divulgação de eventos e interpretação do cronista conhecido Luis
Pinto, conhecido por Little Box.
Palavras-chave: Manaus, Bossa Nova, Década de 1960
The Bossa Nova in Manaus in the decade of 1960
Abstract: This article aims at analyzing the impact of Bossa Nova in Manaus in the decade1960s,
with the collection of data found in the records of newspapers as Jornal do Commercio, o Jornal A
critica e O Jornal, and other interviews, has a broad overview of discussions on how the Bossa
Nova was propagated in the city and artistic medium: from listening to young people to learn
guitar, advertising slogans and interpretation of events from chronicler Luis Pinto, known as Little
Box..
Keywords: Manaus, Bossa Nova, Decade of 1960

1. Introdução
Os jornais foram grandes parceiros das Rádios em Manaus, era através deles que
se conhecia a programação, os programas mais famosos e se divulgavam constantemente os
artistas nacionais que iriam se apresentar na cidade. O Jornal e as Rádios não foram somente
um meio para levar a informação, haja vista que “a informação, sobretudo aos serviços das
forças econômicas hegemônicas e ao serviço do Estado, é o grande regedor das ações que
definem as novas realidades espaciais” (SANTOS, 1999, p.226), mas foram também veículos
de aprendizagem e conhecimento para os artistas locais.
Em Manaus, anúncios constantes eram informados nos jornais sobre os programas
de Rádio, programas que tinham os títulos específicos dos estilos musicais como “Chegou a
Hora do Rock”, do radialista Joaquim Marinho; um dos programas que mais se destacou foi o
Programa em Bossa Nova, que era um “programa variado com sequencias musicais para os
calouros” (Jornal do Commercio, 26 mar.1964).
Entre muitos anúncios de propagandas, programas, cinemas, economia e política,
vão surgindo notícias no decorrer da década de 1960 sobre a Bossa Nova: do slogan
publicitário à interpretação de Little Box, a partir desses dados será analisada a trajetória da
Bossa Nova e sua repercussão na cidade.
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1. A Bossa Nova como apreciação para aprender violão e slogan publicitário
O movimento Bossa Nova surgiu impressionando com a forma intimista de tocar
o instrumento, era “apenas diferente e revolucionária, mais intelectualizada” (CALDAS,
2010, p.56).
A Bossa Nova surgiu no final da década de 50. Segundo Tinhorão (1998) a Bossa
começou com um grupo de moços da zona sul do Rio de Janeiro que iniciaram este
movimento: “quase todos entre dezessete e vinte e dois anos, resolveu romper definitivamente
com a herança do samba popular, para modificar o que lhe restava de original, ou seja, o
próprio ritmo” (TINHORÃO, 1998, p.310).
A Bossa Nova trouxe uma nova forma de compor no Brasil, suas influências
foram Be-Bop uma vertente do jazz norte americano. Augusto de Campos (1974) relata as
influências que a Bossa Nova sofreu antes de consolidar em 1958:
Cremos ser conveniente registrar as influências sofridas pela Bossa Nova da parte de
outras manifestações musicais do populário estrangeiro. Dentre estas, destacam-se,
no caso, direta ou indiretamente, o jazz e o be-bop (concepção jazzística surgida
mais recentemente). (CAMPOS, 1974, p.18)

Em Manaus, a Bossa Nova começa a ser escutada pela Rádio Nacional e os
cantores começam a aprender as músicas para cantar nos programas de Rádio em Manaus,
enquanto isso os jovens estavam aprendendo a tocar Bossa Nova em seu violão comprado no
comércio da Zona Franca de Manaus 1.
Adelson Santos, em entrevista concedida (2011), relata que a juventude que
estava começando a aprender violão tinha que tocar Bossa Nova, que era a música do
momento.
A Bossa Nova foi a minha, além desse pessoal da seresta, desse pessoal mais antigo,
a Bossa Nova foi a segunda lição de vida do ponto de vista musical, eu era obrigado
no bom sentido prazerosamente falando, e tinha que tocar Bossa Nova que era a
música do momento. Eu sabia tocar todas aquelas músicas: O Barquinho, Samba de
uma nota só, ela foi chegar em 1960 e foi ai que bebi essa fase. (SANTOS, 2011)

1

É importante salientar que a Zona Franca de Manaus foi criada pela Lei n. 3173, de 06.06.57, e regulamentada
pelo Decreto n. 47.7.57, de 02.02.60; ou seja, A ZFM já existia, mas a “finalidade era de constituir um
entreposto de mercadorias estrangeiras para abastecimento de países vizinhos que também fariam dela, as suas
exportações” (BATISTA, 2007, p.345), o que não causou impacto na economia da Amazônia. Então, o Decreto
Lei n. 288, de 28.02.67, criou a Superintendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA, reformulando o
Projeto ZFM, criando “um pólo de desenvolvimento econômico no centro geográfico da Amazônia, [...] para a
atração de capitais e mão-de-obra que assegurem o seu rápido progresso” (Botelho, 2006, p.26), quando
iniciaram a venda de lotes no Distrito Industrial para o funcionamento de empresas e fábricas, iniciando a
política de industrialização.
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Ou seja, essa geração de 1960, aprendeu muito com o som da Bossa Nova, mas
ainda não tinha uma formação musical suficiente para compor ao estilo, ainda estavam
dançando nas festas Hi-Fi 2 nos clubes da cidade, não havia intérpretes e nem compositores da
Bossa Nova.
Durante os primeiros anos da década de 1960, a Bossa Nova vai ser ouvida nas
Rádios da cidade de Manaus, e os futuros músicos que formarão as bandas da Jovem Guarda
estão aprendendo a tocar seu violão com a Bossa Nova. Os jovens músicos iniciaram seus
estudos no violão ao som da Bossa Nova em Manaus como aconteceu com o músico e
compositor Adelson Santos, conforme seu relato.
Eu quando aprendi violão, eu bebi dessa fonte que era difundida em todo o Brasil. O
violonista que não soubesse Bossa Nova em Manaus, não era violonista. Então foi
um período muito fértil de aprendizagem, porque a Bossa Nova tem uns acordes
muito difíceis de serem tocados. (SANTOS, 2011)

Além de ser uma música para aprender o violão, a Bossa Nova foi bastante
divulgada pelo seu uso como slogan publicitário, enfatizando a relação do significado do
termo com o evento divulgado.
De acordo com Adorno “as famosas palavras-chave atinentes a sua fases, tais
como swing, be-bop e cool jazz constituem a um só tempo slogans publicitários e momentos
de tal processo de absorção” (ADORNO, 2011, p.105). Assim deu-se, inicialmente, a Bossa
Nova em Manaus, através de slogans publicitários, de chamadas para festas ou representações
de algo inovador, como nas figuras 1, 2, 3 e 4.

Figura 1: Time Bossa Nova
Fonte: A Crítica, 01 maio 1960

2

O nome da festa levava o mesmo nome do aparelho de alta qualidade, de grande potência, era com esse
aparelho que se faziam as festas nos clubes quando não havia orquestras convidadas de fora ou outras atrações.
Em inglês significa High Fidelity, traduzindo para o português significa Alta Fidelidade. Significa que o
aparelho pode reproduzir sons fiéis à realidade. Este aparelho eletrônico possibilitava a apreciação com clareza e
sem interferências de ruídos. Os aparelhos Hi-Fi eram amplificadores stereo com receptores FM, eram tocadiscos e tape-decks independentes. Podiam ser colocados no carro ou utilizados nas festas dos clubes que eram
constantes no início da década de 60. Foi a partir de seu uso nas festas dos clubes que passou a ser utilizado
como ritmo, divulgando nos jornais que o ritmo daquela determinada festa era Hi-Fi, ou seja, um som de alto
nível e qualidade que tocava os estilos mais dançantes, modernos e de sucessos das rádios.
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Figura 2: Reveillon em Bossa Nova
Fonte: O Jornal, 29 dez. 1960

Figura 3: Quermesse Bossa Nova
Fonte: Jornal do Commercio, 03 set. 1965

Figura 4: Programa em Bossa-Nova
Fonte: Jornal do Commercio, 26 mar. 1964

No início da década de 1960 o nome BOSSA NOVA começa a ser usado como
um termo em notícias nos jornais para simbolizar algo diferente, renovador, simbolismo com
que a própria Bossa Nova se intitulou, além de ser a principal música para aprender violão e
ser um bom violonista.
Mas a difusão da música enquanto interpretação, reprodução e apreciação da
chamada “boa música brasileira” vai ser representada por um cronista social, o representante
desse movimento em Manaus com suas interpretações performáticas.

2. A Bossa Nova - interpretação e reprodução
A Bossa Nova, em Manaus, vai ser representada em 1968, não pelos jovens que
estavam ouvindo pelas Rádios as músicas da Bossa Nova e aprendendo a tocar violão, pois,
nesse período (1960-1965), estes já estão sob a influência da Jovem Guarda, mas através de
um cronista social chamado Luis da Conceição Souza Pinto, apelidado de Little Box, o
“Caixinha”, que viajava ao Rio de Janeiro no período do carnaval e retornava com notícias da
high society Guanabara para serem divulgadas em seu programa radiofônico “Night and
Days” trazendo as novidades também musicais: LP’s de Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius
de Moraes.
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Jurandir Silva, radialista da Rádio Difusora, uma das mais antigas rádios em
Manaus, m entrevista concedida define o perfil do cronista social Little Box:
Era um comunicador com vida social intensa, foi um grande comunicador que
Manaus teve, era mais influenciado na área social, onde retrata os acontecimentos na
casa das pessoas da alta sociedade, fazia comentários sobre aniversários, mandava
mensagens, era um comunicador que fazia o elo entre a sociedade, aquele tipo de
comunicação, que hoje ainda existe no Brasil. (VIEIRA, 2011)

O movimento Bossa Nova não foi tão intenso em Manaus como foi ao eixo RioSão Paulo, apesar disso, a cidade não deixou de apreciar, ouvir e cantar ao estilo. A sua
difusão e apreciação se deu através de Little Box que reproduziu, ao seu estilo de
interpretação performática, a Bossa Nova.
Little Box foi considerado, na época, o representante oficial da Bossa Nova no
Amazonas, começou a interpretar as canções de Chico Buarque, Tom e Vinícius, vivenciando
a própria letra da canção em suas performances, criando um conjunto “The Sinners” que o
acompanhava nas suas interpretações performáticas no Barés Clubes, o clube mais prestigiado
na cidade.
As figuras a seguir apresentam Little Box em muitas notícias nos jornais,
enfatizando como sendo o intérprete e representante da Bossa Nova em Manaus, sendo que
suas apresentações eram inicialmente dublar o que tocava no vinil, uma reprodução e imitação
das performances dos artistas Bossa-novistas e depois passou a cantar e interpretar sendo
acompanhado pelo grupo The Sinners. A figura 5 apresenta Little Box cantando para divulgar
sua apresentação na primeira televisão livre, a TV Ajuricaba, fundada em 1969.

Figura 6 – Little Box cantando
Fonte: Jornal do Commercio, 11 out. 1969.

27

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Na figura 6 a matéria intitulada “A bossa que canta” enfatiza que sua fama não era
somente de cronista social, mas também de seus dons vocais como excelente cantor e
intérprete de Chico Buarque, Tom Jobim e Vinícius. Sua performance não era simples, havia
toda uma preparação para sua apresentação.
A bossa que canta
Little Box, cuja fama não é devida
somente à sua condição de
festejado cronista social – uma vez
que seus dons vocais fazem dele
um excelente cantor – está voltando
às noites manauenses como
intérprete de Chico Buarque, Tom
Jobim, Vinícius de Morais e outros
papas da música popular brasileira.
Foi sucesso quando fez a sua
“reentre” há poucos dias no Barés
Clube e certamente será sucesso a
noite de hoje, quando se
apresentará na Boite Vogue,
juntamente com o conjunto “The
Sinners”. “A bossa que canta”
voltou com força total, e assim é
que já tem compromissos até junho,
nos clubes noturnos de Manaus.

Figura 5 – Little Box: a bossa que canta.
Fonte: Jornal do Commercio, 11 maio 1968.

Ficou conhecido como o “Show-Man Little Box (a Bossa que canta)” da cidade, o
nome artístico enfatiza que suas apresentações não eram simples, mas havia todo um glamour
cênico. A notícia do Jornal do Commercio de 29 de março de 1969 nos dá uma noção de
como seria estas apresentações, na qual Little Box era acompanhado por dançarinas que
faziam parte do show: “o ‘Show-Man’ Little Box (a Bossa que canta) vai fazer aquele ‘show’
de pista com uma apresentação das inéditas no cenário artístico de Manaus. Quatro garotas
alucinantes farão ‘charminho’ para o ídolo da juventude”.
A outra referência que se tem é Fernando Borges e sua orquestra Bossa Nova, mas
Little Box foi o principal divulgador da Bossa, motivando o gosto por esta forma de tocar e
cantar e criando um público, formando plateia, fazendo a Bossa conhecida e ouvida na cidade,
e num período em que a juventude manauense estava ao ritmo da Jovem Guarda e dos
festivais de música, e os artistas sendo os próprios Beatles, Roberto Carlos e Erasmo Carlos.
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Logo, a Bossa Nova na década de 1960 em Manaus, repercutiu através dos
cantores da Rádio Nacional nas Rádios local e, como não havia intérpretes e nem
compositores no início da década de 1960 em Manaus, período que a Bossa Nova repercutiu,,
foi propagada inicialmente pelos jornais locais com a criação de slogans publicitários,
enfatizando o evento ou a pessoa como “bossa nova”, sugerindo algo diferente, bom,
inovador.
No final da década, a Bossa Nova foi interpretada e reproduzida pelo cronista
social e músico Luis Pinto, conhecido como Little Box: o “Show-Man” que fazia suas
interpretações performáticas das canções de Chico Buarque, Tom Jobim e Vinícius e outros
representantes da música brasileira. Little Box comprava os discos no período do carnaval no
Rio de Janeiro e trazia para Manaus para serem tocados em seu Programa Night and. Little
Box foi considerado o intérprete da Bossa Nova nas noites em Manaus.
Little Box reproduziu o que estava sendo tocado de inovador e diferente no Brasil,
foi também um divulgador da produção dos artistas da Bossa Nova na cidade, haja vista, que
era um local propício para a indústria cultural: rádio, Cinema e LP’s, facilitando a compra e a
venda de LP’s nas lojas de discos locais como Novidades Discos e Phillips Discos.
Sua contribuição para a difusão da Bossa Nova em Manaus foi muito intensa,
enriquecedora, haja vista que a Bossa Nova inicialmente só era ouvida nas rádios. Little Box
passou a ser o elo entre o que era tocado nas rádios e o expectador, fez das suas interpretações
performáticas vivenciar a boa música e ter um reconhecimento como artista em Manaus,
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Resumo: A partir de conhecimentos acerca da trajetória poiética de Nepomuceno em direção à
criação de suas primeiras canções em português, procura-se reunir elementos que auxiliem na
compreensão destas obras e na sua interpretação coerente, criativa e justificável, associada a um
contexto específico.
Palavras-chave: Alberto Nepomuceno, canção de câmera brasileira, narrativa hipertextual,
suplementaridade
Alberto Nepomuceno art song: poietic trajectories in search of a more conscious, consistent and creative
performance
Abstract: From the knowledge of the poietic trajectory of Nepomuceno toward the creation of its first
songs in Portuguese, this article tries to assemble elements that helps to understand these works and also
to make a more coherent, creative and justifiable interpretation, in a specific context.
Keywords: Alberto Nepomuceno, brazilian art song, hipertextual narrative, supplementarity

1. A canção de Alberto Nepomuceno em um contexto: diálogos com Portugal
Nossa participação no Congresso Internacional “A língua portuguesa em música”,
realizado em fevereiro de 2012 na cidade Lisboa e em outros dois concertos em Portugal
ofereceu-nos a oportunidade de apresentar um repertório e uma comunicação de pesquisa que
associaram a canção de câmara de Alberto Nepomuceno - de quem havíamos gravado
recentemente a íntegra de canções -, à língua portuguesa. A temática do Congresso, o repertório
escolhido e a avaliação da pertinência da pesquisa até então desenvolvida ao contexto
acadêmico-científico do Congresso conduziram-nos a novas reflexões e à ampliação e
aprofundamento de nosso percurso analítico. Se havíamos anteriormente realizado análises de
caráter imanente 1, levando em conta o pressuposto inicial de que a canção de câmara se
apresenta em uma configuração em rede 2, ora trafegaríamos nesta rede através dos intrincados
1

Faz-se aqui referência às dimensões do fenômeno musical propostas por Jan Molino: a dimensão poiética,
relacionada ao ato da criação, a dimensão estésica, relacionada à percepção ou compreensão, e a dimensão
imanente, relacionada às evidências dadas pelo suporte da obra, sua partitura ou gravação, na qual se identifica o
resíduo material da música.
2
Referimo-nos aqui à conceituação de uma canção como espaço hipertextual, que abrange, para além de relações
intertextuais, conexões múltiplas e descentralizadas entre elementos de diferentes ordens - elementos
heterogênios ou “nós” hipertextuais -, que se interconectam promovendo a compreensão, gerando sentido. Neste
trabalho, os processos conectivos entre a obra de Nepomuceno e sua performance se relacionam a informações
musicológicas e a elementos das análises imanente e poiética de suas canções.
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caminhos da análise poiética. Avaliaríamos percursos realizados pelo compositor em suas
possíveis conexões com Portugal, por meio de elementos históricos, musicais, literários,
culturais, ideológicos ou pessoais.
Interessava-nos conhecer aspectos da gênese de suas obras, obtendo possíveis
contribuições para o êxito de sua performance. Visávamos à elaboração criteriosa de
comentários analítico-interpretativos, agentes auxiliares no diálogo entre obra, intérprete e
público, ou ainda, como elementos conectivos entre os textos e o contexto. Nossa meta não
seria unicamente promover o conhecimento artístico e difundir as obras, mas conectar
diferentes, e muitas vezes divergentes, informações musicológicas acerca de Nepomuceno à
nossa própria prática interpretativa. Haveria algo que nós como intérpretes pudéssemos
acrescentar à rede de canções de Nepomuceno a ponto de ativar alguma obscurecida conexão
intertextual, ou ainda, hipertextual, em auxilio à compreensão da obra?
Em razão de nossas relações circunstanciais com Portugal, país que nos acolheria,
tomamos como ponto de partida para a escolha do repertório as primeiras canções de
Nepomuceno, escritas sobre versos lusitanos. A constatação de que Alberto Nepomuceno havia
escrito suas duas primeiras canções, aquelas a que daria pela primeira vez um número de opus –,
sobre versos de um poeta português João de Deus Ramos revelava-se um fato instigante. Por que
não teria o compositor escolhido um poeta brasileiro, estando já imbuído de ideais nacionalistas?
Haveria razões pessoais, logísticas ou, de algum modo, relacionadas ao seu contexto imediato que
nos escapassem? Como Portugal estaria ligado às suas decisões musicais naquele momento
criativo? Essas foram algumas das questões que nortearam a elaboração deste artigo.
2. O percurso poiético de Nepomuceno: trajetórias hiper e intertextuais

Iniciamos nosso estudo seguindo o percurso composicional de Nepomuceno com
ênfase no período em que se aproximou decisivamente do gênero canção. Em 1888,
Nepomuceno, assim como vários artistas da época, como atesta Maria Alice Volpe (VOLPE,
1994-95, p.51-76), partiu para a Europa a fim de realizar estudos. Dirigiu-se inicialmente a Roma,
conduzido por amigos italianos, os irmãos Bernardelli, que lhe custeavam a viagem. Ali se
matriculou no Liceo Musicale Santa Cecilia e, já possivelmente imbuído da intenção de escrever
canções ou levado pelas exigências acadêmicas, compôs as canções Perché, Rispondi (obra
extraviada), sobre poemas de Aleardo Aleardi, Serenata di un moro, sobre soneto de Heinrich
Heine adaptada para o italiano e Un soneto del Dante, sobre os versos de Dante Alighieri.
Dante Pignatari aponta em sua tese para a capacidade “camaleônica” de
Nepomuceno de absorver estilos nacionais. Segundo o autor, Perché e o Soneto seriam “música
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italiana”. Ainda que Nepomuceno se valesse nessas canções de recursos melódicos visando
“interrelacionar música e poesia”, como se caracterizaria o Lied, “a fluência harmônica italiana”
se fazia notar (PIGNATARI, 2009, pag. 43). A Serenata di un moro, por sua vez, remeteria às
árias da ópera italiana caracterizadas por formulações rítmico-melódicas próprias ao habitat do
personagem do texto musicado. A ópera italiana em voga era então pródiga na abordagem de
temas internacionais e exóticos, traço que marcaria muitos dos trabalhos de Giuseppe Verdi.
Essa canção, contudo, seria um estudo de estilo e, nos dizeres de PIGNATARI (2009, pag. 46),
procurava criar um “ambiente oriental [...] por meio da modalização e da ornamentação da
melodia”. Com relação ao texto, interessante notar como a prática de escrever-se sobre poemas
de Heinrich Heine tornara-se comum àquela altura, como aponta Susan Youens (2007, pag. 25).
Nepomuceno já se inseria, portanto, no universo cosmopolita e internacionalista dos
compositores de canção, a exemplo de Giovanni Sgambati 3, seu professor de piano em Roma.
Revelava-se um discípulo atento e já devotado à canção.
A estadia de Nepomuceno na Itália foi relativamente curta. O compositor mudouse para a Alemanha em 1890, fixando residência em Berlim, onde já se concentrava um
grande número de estudantes estrangeiros. Nepomuceno se dirigia, afinal, ao país cujos estilos
e moldes composicionais estavam na base de sua formação ideológico-musical. A filiação de
Nepomuceno ao espírito nacionalista germânico se iniciara, de fato, em épocas anteriores.
Nepomuceno havia feito parte de seus estudos em Recife. VERMES descreve esta
aproximação ocorrida na cidade do Recife:
A partir de 1881, Nepomuceno desenvolve amizade com alunos e professores da
Faculdade de Direito do Recife [...] florescia [...] nessa faculdade a chamada Escola
do Recife, grupo de professores e estudantes agrupados em torno de Tobias Barreto
[...] responsável pela iniciação de Nepomuceno no estudo da filosofia e do alemão.
Consideramos que esse contato tenha sido determinante para dirigir o interesse de
Nepomuceno pela cultura alemã (VERMES, 1996, pag. 23)

Vinculado à Escola do Recife estava também o sergipano Silvio Romero que
trazia, em sua influente esteira filosófica, elementos do pensamento germânico, especialmente
ligados à idéia do Volksgeist, proposta por Johann Gottfried Herder a qual, por sua vez,
fundamentava o movimento romântico alemão. Através destas enviesadas e indiretas relações,
o músico Nepomuceno se aproximaria de Franz Schubert, não apenas através de seu
espantoso rol de canções, mas em razão do espírito nacionalista germânico que revestia a sua
feitura. O Lied já se delinearia para Nepomuceno como uma forma de expressão nacional.
3

Sgambati escreveu canções sobre textos de Heinrich Heine, algumas delas adaptados ao italiano. Dentre elas
citamos Baci, Ballata, Du bist wie eine Blume, Perché, Pieruccio se ne va timidamente e Serafina.
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Pesquisas recentes realizadas por João Vidal confirmam que o jovem compositor
cearense se inscreveu, logo à sua chegada em Berlim, nas Meisterschulen für musikalische
Komposition da Akademie der Künste, onde havia estudado o próprio Giovanni Sgambati.
Nepomuceno frequentou ali as classes de Max Bruch. Segundo VIDAL (2010, pag.18), citando
Lauth (1967, pag. 11 e 108), “Bruch considerava a construção melódica o mais importante
aspecto da composição musical, como também se compreendia fundamentalmente como um
compositor de música vocal”. Paralelamente à composição vocal de oratórios, Bruch demonstrava
um permanente interesse pelo Volkslied. O período em que Nepomuceno frequentou a classe de
Bruch foi curto, possivelmente devido ao caráter pragmático de Bruch, assim como às
circunstâncias da Akademie der Künste, que não possuía uma orquestra para o trabalho de seus
alunos. Vidal sugere que a exigência de criação musical ligada ao folclore não teria agradado a
Nepomuceno, a julgar por suas canções posteriores. O autor acredita, entretanto, que o período o
tenha levado a aproximar-se ainda mais do gênero camerístico. Outros alunos de Bruch foram
Clara Faisst, autora de mais de 100 Lieder, e Ralph Vaugham Williams, um dos primeiros a se
interessar pelo folclore do seu país. Tendo deixado a Akademie, Nepomuceno transferiu-se para o
Stern Konservatorium. A partir de então, compôs sete Lieder em alemão, nos mais diversos
estilos e sob as mais variadas influências, alternando e mesclando elementos das linguagens
wagneriana e brahmsiana, frequentemente consideradas antagônicas no ambiente musical.
3. As canções de Nepomuceno e a língua portuguesa
Após seis anos imerso no ambiente musical europeu, Nepomuceno recebeu convite
para retornar ao Brasil e ocupar a cadeira de professor de órgão no Instituto Nacional de
Música. O convite representou não apenas uma chance de voltar ao Brasil, mas uma solução
financeira para a família Nepomuceno, que se constituíra. Nepomuceno se casara em 1893 com
a pianista Walborg Bang. Revelou-se, ademais, como a oportunidade de apresentar-se “em
casa” como um compositor internacional e de sucesso. A ideia era, de fato, adequada aos ideais
nacionalistas, sobretudo do nacionalismo cosmopolita, internacionalizado, em voga na Europa,
que tinha na criação e na difusão da canção artística em idioma vernacular um modo eficiente
de valorização da língua e da literatura nativa, assim como a capacidade intelectual e a erudição
do compositor nacional. Nepomuceno passou a preparar seu retorno. Criaria ou concluiria
canções brasileiras, ou ainda, canções em língua portuguesa. Estando em Paris à época do
convite, já tendo escrito canções em francês e revelando um domínio extraordinário do métier
composicional, decidiu escrever seu primeiro par de canções sobre texto em vernáculo.
Lançava-se, assim, a questão da escolha dos versos.
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No cosmopolita ambiente musical europeu, o convívio de Nepomuceno com outros
músicos estrangeiros era intenso. Tornaram-se seus amigos, desde sua estadia em Berlim, dois
músicos portugueses que se destacariam no cenário musical lusitano: Vianna da Motta e
Bernardo Moreira de Sá. Em 1893, Vianna da Motta, que compartilhava com Nepomuceno dos
princípios

ideológicos

nacionalistas/cosmopolitas,

havia

escrito

as

cinco

“Canções

portuguesas”, opus considerado representativo e precursor no cancioneiro de câmara lusitano.
Destas canções, três empregavam a poesia de João de Deus Ramos. Nepomuceno, há anos na
Europa, teria tido dificuldades de acesso imediato a versos brasileiros, pelo que se conjectura
tenha acompanhado o colega português em suas escolhas poéticas. Nepomuceno elegeu para o
Opus 12, seu primeiro opus numerado de canções, dois poemas do algarvio João de Deus.
As poesias de João de Deus, já consagradas em Portugal, haviam sido publicadas
em 2 volumes sob o título Campos de Flores (1893). Considerada espontânea e popular, sua
obra era caracterizada por uma expressividade rítmica aliada a uma simplicidade de versos, o
que certamente teria estimulado Nepomuceno e outros compositores a musicaram seus versos 4.
João de Deus era também autor da Cartilha Maternal, usada na alfabetização de gerações de
portugueses e que chegou ao Brasil também a serviço do ensino. Cabe lembrar que as
distâncias culturais entre Portugal e Brasil eram, àquela altura, bem menores do que nos dias
atuais. Uma linha divisória entre as literaturas brasileira e portuguesa seria ainda bastante
tênue. Recordemo-nos de que a Proclamação da República brasileira era fato recente e que há
poucos anos o Brasil era ainda regido por um imperador de origem direta portuguesa. Por
outro lado, o próprio Nepomuceno era neto de um arquiteto açoriano, que se estabelecera no
Ceará como construtor de igrejas. Não nos esqueçamos ainda de que o nacionalismo
internacionalista europeu, que inspirou compositores no século XIX, tinha no idioma pátrio
um dos pontos unificadores e regeneradores da nação. Portugal estaria, convenientemente
para Nepomuceno, a meio do caminho. Era o berço de sua língua pátria e país europeu,
continente que lhe oferecia as ferramentas para criação de sua música nacional-internacional.
A respeito das relações luso-brasileiras deflagradas no período de afirmação do
gênero canção de câmara em ambos os países, a pesquisadora Tereza Cascudo comenta:
Tais episódio são interessantes na medida em que constituem, em primeiro lugar, um
contributo para entender melhor a maneira como foi assimilada a corrente da “nova
escola alemã” em ambos os lados do Atlântico. O ideal da “música expressiva” de
ascendência wagneriana que caracterizava esse movimento foi, em maior ou menor
medida, adotado pela maior parte dos músicos não alemães formados na Alemanha
no último quartel do século XIX. Nos países de origem, essa adoção ganhou uma
4

Note-se que o paulista Felix de Otero, que efetuou estudos na Europa, e Barrozo Neto, que não saiu do Brasil,
escreveram canções sobre versos de João de Deus, versos esses retirados do livro “Campos de flores”.
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certa notoriedade pelos seus efeitos polêmicos, devido à sua definição por uma
oposição à hegemonia da ópera italiana. Para além de uma série de características
técnicas [...], cabe sobretudo destacar a sua defesa da ideia poética como origem da
criação musical. Ainda, encontramos associada a esta corrente a aceitação da função
pedagógica e cultural da música. É por esta via que, em segundo lugar, estes
acontecimentos são altamente representativos da ideia que essa geração de músicos
tinha da música no âmbito do programa, mais vasto, do regeneracionismo
nacionalista que dominou a vida intelectual ocidental de fins do século XIX.
(CASCUDO, 2000, pag. 137)

4. O contexto poiético e a compreensão da obra: percebendo sentido a partir
de informações analíticas e musicológicas
Da observação do percurso composicional de Nepomuceno, com ênfase em sua
produção de canções, poderíamos constatar a versatilidade do compositor para a escrita em
diferentes idiomas composicionais. Na Itália, criou “música italiana”, como aponta Pignatari. Na
Alemanha, escreveu canções como se fosse ele próprio um autor alemão, com originalidade e estilo
próprio, mas em diálogo inequívoco com a poésis de diferentes autores germânicos. Na França,
escreveu música francesa, igualmente original e reveladora de uma personalidade criativa capaz de
distingui-lo de outros autores daquele país. Ao escrever suas canções sobre versos em português,
contudo, chama à atenção sua insistência e quase obstinação em elaborar pares de canções,
reunindo-as em um mesmo opus, a exemplo do primeiro deles, o já citado Opus 12. De suas
canções catalogadas, cerca de 44% correspondem a canções em pares, 31% a canções em idiomas
estrangeiros e 25% a canções avulsas. Poderíamos indagar se as majoritárias aproximações por
pares teriam objetivos editoriais, ou se, ao contrário, revelariam conexões mais complexas, para
além de um caráter meramente prático e circunstancial. Certos elementos textuais, intertextuais e
contextuais articulados, se observados segundo um olhar hipertextual, apontariam para “algo além”.
Uma visão analítica bastante sintética e objetiva das canções do Opus 12 - Ora
dize-me a verdade e Amo-te muito, ambas sobre versos de João de Deus, nos apontaria para
uma dualidade perceptível entre as canções: na primeira, o poema revela um “eu lírico”
inseguro frente aos sentimentos da amada, enquanto na segunda o “eu lírico” afirma com
veemência seu amor; na primeira o caráter expressivo indicado é “Devagar e com tristeza” e
na segunda é “Com muita paixão”; se a tonalidade da primeira é a de Fá menor, a da segunda
é de Fá Maior; a primeira estrutura-se na forma ternária do Lied ABA’ enquanto a segunda
apresenta-se segunda a formulação estrófica AA’; se a primeira canção apresenta uma
melodia por vezas próxima à de um recitativo e com emprego reiterado de intervalos de 8ª, 4as
aumentadas e cromatismos, a segunda apresenta uma melodia cantabile, frases longas em
graus conjuntos; se a primeira valoriza a voz em sua emissão nas dinâmicas em piano e no seu
registro médio grave, a segunda requer da voz uma extensão ampla, com intensidade em toda
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a gama; se a primeira requer do pianista legato expressivo e cuidadosa articulação entre
frases, a segunda requer precisão e controle expressivo do ostinato rítmico. Se na primeira a
reação estésica é de comoção, na segunda é, seguramente, de entusiasmo, reações
confirmadas pelos aplausos do público atual e pelos relatos jornalísticos do passado
noticiando o concerto de Nepomuceno em 1895, ao regressar ao Brasil (CARVALHO, 2003).
Tantas e tamanhas oposições, entretanto, longe de antagonizarem as canções, as
aproximariam, como almejou Nepomuceno ao reuni-las em um único opus. Conduzidas pelo
próprio compositor, buscamos em nossa leitura ativar conexões entre as canções a ponto de
engendrarmos uma narrativa coerente, fundamentada e criativa, reavaliando as diferenças e
efetivando uma unicidade. Poderíamos considerar que tais conexões se estabeleceriam segundo
uma lógica semelhante àquela intuída por Jacques Derrida - a lógica da suplementaridade,
percebida em pares colocados sob aparente oposição. Nepomuceno não valorizaria um dos
pólos em detrimento do outro, não atribuiria valor intrínseco a cada uma das canções;
descentralizaria ao antepor "dois" diferentes e não hierarquizados; uma canção não
complementaria as faltas da outra; elas se suplementariam, mutuamente. Criando pares de
canções, ou ainda, mini-ciclos como unidades de sentido aberto, subverteria certas concepções
excludentes dos textos musical e literário; a partir destas relações binárias, admitiria uma
terceira saída com novos níveis de significação, deixando em aberto a interpretação das obras;
legaria-nos assim a possibilidade de um significado móvel, múltiplo.
Alguns aspectos da lógica da suplementaridade se estabeleceram, afinal, na
personalidade e no contexto em que se inseriu Nepomuceno: era nacionalista e, de modo não
excludente, internacionalista; desejou escrever uma canção brasileira e empregou moldes
europeus, ainda que transformando-os; realizou pesquisas sobre o folclore musical brasileiro,
pouco se distanciando da erudição clássica européia ao escrever canções; viveu um período de
transições estéticas - formou-se no nacionalismo romântico e apontou para o nacionalismo
modernista, ainda que esse não o reconhecesse. Provou da dicotomia romântica entre o
Kunstlied e o Volkslied e aliou seus princípios na suplementaridade de seus pares de canções.
Sua trajetória se traduziria nos versos do amigo cearense Juvenal Galeno, por ele escolhidos
para texto de última canção, A jangada, composta meses antes de sua morte em 1920: “Minha
jangada de vela/ que vento queres levar?/ Tu queres vento de terra ou queres vento de mar?”
Finalizamos nosso artigo propondo ao leitor a construção de uma narrativa
hipertextual a partir dos “nós” contextuais e textuais da rede configurada pelo segundo opus de
canções de Nepomuceno. O compositor escreveu em 1894 a canção Mater Dolorosa – op. 14,
no.1, sobre os versos de Gonçalves Crespo, poeta brasileiro naturalizado português. O poema
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descreve a cena de uma mãe que vê o filho partir num navio. Dolorosa, permanece com o olhar
perdido no mar. As biografias relatam que Crespo, filho de mãe brasileira, negra, e de pai
português, foi levado ainda criança pelo pai para Portugal, onde tornou-se poeta e permaneceu
até a morte. No ano de composição dessa canção, morria a mãe de Nepomuceno, a quem o
compositor deixara no Ceará. Não se estabeleceriam entre estas situações, pessoas, datas e
contextos algumas antes insuspeitas conexões, carregadas de sentido?
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Resumo: Heinz Geyer, maestro e compositor alemão, atuou com o coro e a orquestra da
Sociedade Dramático-Musical Carlos Gomes, de Blumenau (SC), no século XX. Desenvolveu
repertório influenciado no ideal romântico europeu, além de obras de sua autoria e inúmeros
arranjos. Baseado no trabalho de catalogação do Acervo Heinz Geyer da sociedade, este artigo
objetiva refletir e gerenciar informações concernentes à sistematização de acervos musicais,
contribuindo para a inserção do estado de Santa Catarina no cenário musicológico brasileiro.
Palavras-chave: acervos musicais, catalogação, história da música em Santa Catarina.
The Acervo Heinz Geyer cataloging and edition of the Sociedade Dramático-Musical Carlos Gomes,
Blumenau (SC)
Abstract: Heinz Geyer, German conductor and composer, has worked with the choir and orchestra
of the Sociedade Dramático-Musical Carlos Gomes, Blumenau (SC), in the 20th century.
Developed repertoire influenced the European romantic ideal, and of his works and countless
arrangements. Based on the work of cataloging the Acervo Heinz Geyer, this paper aims to reflect
and manage informations concerning the systematization of music holdings and contribute to the
inclusion the state Santa Catarina in Brazilian musicological scene.
Keywords: music holdings, cataloging, music history in Santa Catarina.

1. Introdução
Em 1921 chegou à Blumenau (SC) o maestro alemão Heinz Geyer, que atuou na
cidade durante mais de cinco décadas como regente e compositor. Formou um grande coro e
orquestra, que tiveram intensa atuação na vida musical de Blumenau, nos concertos realizados
na Sociedade Teatral e Musical Frohsinn, posteriormente denominada Sociedade DramáticoMusical Carlos Gomes.
A sociedade possui um acervo musical que foi utilizado pelo maestro durante este
período, composto de obras e arranjos de sua autoria, bem como um vasto repertório
orquestral de diversos outros compositores. Houve o interesse por parte desta sociedade em
preservar estes documentos, resgatando a memória musical da cidade, por meio de um projeto
de catalogação e, posteriormente, disponibilização, edição e execução das obras.
O trabalho com o Acervo Heinz Geyer busca alinhar-se com a prática da nova
musicologia no Brasil, com visão mais crítica e contextualizada da atuação de um compositor
alemão em uma região de menor visibilidade musicológica. Além da organização do acervo
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musical da sociedade, também é objetivo do trabalho divulgar a obra do compositor, que teve
importância crucial no contexto musical da região durante várias décadas do século XX.

2. A nova musicologia no Brasil
É crescente o interesse na catalogação de documentos musicais no Brasil com o
objetivo de resgatar e disponibilizar os mesmos a pesquisadores da área de musicologia, pois
existe ainda muito material a ser explorado. José Maria Neves foi um dos pioneiros na crítica
a pesquisadores que buscavam apenas dados técnicos para as suas interpretações e utilizavam
modelos europeus. Segundo o autor, o desafio da musicologia histórica é cultivar maior
objetividade, que seja sempre contextualizada, “centrada no homem e na sociedade”, que
tenha um “aprofundamento mais amplo e comparativo do repertório, uma avaliação
qualitativa da formação musical dos compositores e da produção teórica latino-americana do
passado”, “uma atitude mais profissional e menos preconceituosa por parte dos musicólogos”
(NEVES, 2000, p. 180).
Em um artigo de 1998, Paulo Castagna afirma que no Brasil a pesquisa
musicológica era valorizada pelo ineditismo do objeto estudado, sem uma análise da
metodologia utilizada e das conclusões obtidas nos trabalhos, possuindo “pouco significado
artístico e quase nenhum significado musicológico” (p. 99). O autor ainda acrescenta neste
artigo sobre a tendência em valorizar a descoberta com características marcantes como “autor
consagrado; aparência de obra prima e antigüidade” (p. 105).
Segundo Castagna (2008, p. 48), “a falta de trabalhos sistemáticos era e continua
sendo muito grande no panorama musicológico brasileiro”. Entretanto, a difusão da pesquisa
em música no Brasil, impulsionada pelos programas de pós-graduação, eventos da área,
publicação de periódicos especializados e um maior apoio aos projetos de pesquisa apontam
para perspectivas de uma musicologia mais crítica e reflexiva no Brasil, superando o modelo
positivista do passado. Apesar de Castagna afirmar que ocorreu nos últimos anos a retomada
do trabalho técnico com maior consciência metodológica e a facilitação no acesso dos
pesquisadores às obras e acervos, salienta que:
ainda resta muito trabalho a ser feito no que se refere à catalogação de acervos,
edição de obras, organização e sistematização de fontes, o que impõe à nova
musicologia a responsabilidade de desenvolver trabalhos sistemáticos e, ao mesmo
tempo reflexivos (CASTAGNA, 2008, p. 52).
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No mesmo artigo, Castagna ainda aponta outras perspectivas para a nova
musicologia brasileira, como o estabelecimento de um maior contato com a musicologia
internacional, o desenvolvimento da edição musical enquanto atividade acadêmica e um
interesse pela história da musicologia no Brasil. Desta forma poder-se-ia desenvolver uma
atividade musicológica mais diversificada e menos centralizada, assim como a produção de
reflexões teóricas sobre a história da música no Brasil e uma abordagem conjunta da música
erudita e popular, linhas que ainda são raras no país.
Até o final do século XX a pesquisa em acervos documentais no Brasil estava
limitada aos grandes centros de prática musical. Maria Elizabeth Lucas (1998) apontou para
um potencial de regionalização dos estudos em musicologia histórica por meio de um
mapeamento sistemático dos arquivos. A saída dos centros ou das “regiões de alta visibilidade
histórico-documental” e a valorização de outras regiões do país como Santa Catarina
permitiria “pensar comparativamente as práticas musicais dessa região e os dados disponíveis
para o resto do país” (p. 73). Na visão da autora, as regiões do Sul do Brasil
representam elos importantes na compreensão da circulação internacional de
músicos e repertórios musicais na passagem da Colônia para o Império, na aquisição
e reposição de instrumentos musicais vindos de outras áreas do país, na revitalização
de padrões de performance e competência musical tidos como fenômenos únicos do
centro e nordeste do país, no entendimento de mudanças de paradigmas estéticos ou
no conhecimento de variantes da organização profissional (LUCAS, 1998, p. 73).

Paulo Castagna (2008) reforça que o desafio da nova musicologia no Brasil é
explorar o vasto campo e material disponível não somente nos grandes centros, mas em
centros menores, produzindo trabalhos sobre a história da música no Brasil, contribuindo para
a discussão sobre os procedimentos específicos de forma científica para a consequente
produção de bibliografia para a área.

3. Heinz Geyer e a música em Blumenau
Heinz Heinrich Geyer (27 jun. 1897 – 13 jun. 1982) nasceu em Mülheim an der
Ruhr (Alemanha) e desde cedo dedicou-se ao estudo da música, iniciando com a flauta doce.
Estudou flauta transversal no Conservatório Estadual de Música de Duigsburg e,
posteriormente, também violino e piano. Como flautista foi solista da orquestra daquela
cidade, participando também de montagens de óperas.
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Em uma viagem à América do Sul em 1921, com destino inicial à Argentina,
passou pela cidade de Blumenau, encontrando nela um ambiente propício para sua prática
musical, considerando, segundo Kormann (1985, p. 08), um lugar “onde todos faziam música,
teatro, cantavam, dançavam e viviam como uma grande família.”
É fato que a música se fez presente no cotidiano dos imigrantes alemães desde os
primeiros anos de fundação da Colônia Blumenau em meados do século XIX. As sociedades
de canto (Gesangvereine), formadas por vozes masculinas, compreendiam uma importante
parcela da vida cultural da região, ao lado das sociedades de teatro amador (Theatervereine) e
das sociedades de música (Musikvereine).
Com o estabelecimento do compositor em Blumenau (1921), este passou a atuar
como regente de sociedades de canto e música. Geyer regeu o Club Musical, fundado em
1898, conjunto muito elogiado pela crítica da época, conforme nota do Jornal Der
Urwaldsbote, de julho de 1924: “O Club Musical sob regência do maestro Geyer, através dos
seus concertos, tem desempenhado papel importante na vida da Comunidade [...]”. Além do
Club Musical, o maestro também regeu a Banda Musical de Hermann Christian Ruediger e a
Sociedade Musical Lyra. Note-se que os três grupos citados são conjuntos instrumentais
formados por instrumentos diversos, denominados sociedades de música. A música vocal
também fez parte da atuação do maestro, a exemplo da Männergesangverein Liederkranz
(Sociedade Masculina de Canto Guirlanda de Canções), fundada em 1909.
Posteriormente, com a atuação de Geyer junto à Sociedade Teatral e Musical
Frohsinn (fundada em 1932), a vida cultural e social de Blumenau deu outro passo em direção
ao futuro. Nesta sociedade o maestro organizou a primeira orquestra formada de cordas e
sopros, em modelo sinfônico. Em 16 de agosto de 1936 a Liederkranz anexou-se à Sociedade
Teatral e Musical Frohsinn, que é atualmente a Sociedade Dramático-Musical Carlos Gomes,
adotando este nome desde a sua reestruturação em 12 de fevereiro de 1939.
Durante a Campanha de Nacionalização, oficializada pelo Governo Federal do
Brasil a partir de 1937, foi proibido o idioma alemão, impedindo a prática do canto nesta
língua. Mesmo com a paralisação das atividades das sociedades de canto, o maestro Heinz
Geyer continuou a reunir instrumentistas e cantores, apresentando programas que não feriam
os ideais nacionalizadores. Após o término da Segunda Guerra Mundial, Geyer reuniu os
remanescentes dos antigos coros da cidade para formarem o grande coro sinfônico da
Sociedade Dramático-Musical Carlos Gomes, fazendo sua estreia em 07 de março de 1947.
Juntamente com a orquestra foram realizados diversos concertos sinfônicos e montagens de
óperas de sua autoria. Desde 1947 foi professor de música da Escola Normal Pedro II e a
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partir de 1962 atuou no Conservatório Curt Hering, que funcionava nas dependências da
sociedade, hoje a Escola de Música do Teatro Carlos Gomes (KORMANN, 1995).
Geyer continuou ativamente na direção musical do coro e orquestra da Sociedade
Dramático-Musical Carlos Gomes, abrilhantando os principais eventos que marcaram a vida
musical de Blumenau. Incluem-se nestes eventos as récitas de suas três óperas: “Anita
Garibaldi” (composta em 1939 e estreada em 1950), “O Imigrante” (1956) e “Viva o
Ministro” (1965). Destaca-se uma apresentação de sua ópera “Anita Garibaldi” na temporada
lírica do Teatro Municipal de São Paulo, em 1957. Seu último concerto com o grande coro e a
orquestra sinfônica foi realizado em 08 de maio de 1971, sendo nesta ocasião desligado da
direção do conjunto. Heinz Geyer faleceu em 13 de junho de 1982, em Blumenau.
Segundo Kormann (1985, p. 119), “a obra musical de Geyer é vastíssima.
Enquadrada no romantismo, é forte, vibrante, impregnada de amor [...]”. O compositor atuou
em Blumenau durante mais de cinco décadas, compondo grandes obras para coro e orquestra,
óperas e suítes baseadas em canções folclóricas, denominadas “ciclos”. Também compôs
canções para coro infantil, obras para balé e inúmeros arranjos que, principalmente, supriam a
falta de alguns instrumentos na orquestra ou que serviam de adaptações para os
instrumentistas menos experientes. Segundo a historiadora, ainda existem obras inéditas de
Heinz Geyer como as óperas “Tilo” e “Valéria” além da opereta “O mundo distante”. Este
fato possibilita vislumbrar outras ações que poderão legitimar a influência do compositor na
construção da identidade cultural e musical da cidade.

4. O processo de catalogação
Desde a saída do maestro Heinz Geyer da direção do coro e orquestra da
Sociedade-Dramático Musical Carlos Gomes, na década de 1970, seu material musical não
fora mais utilizado. Este, porém, ficou arquivado na biblioteca da escola de música, sem
receber catalogação, em um espaço destinado a obras raras, não sendo parte do acervo de
circulação e empréstimo aos alunos. Com isso, manteve-se preservado em bom estado de
conservação, visto que a maioria dos documentos encontrava-se nos invólucros originais.
Em março de 2011 iniciou o processo de catalogação do acervo musical
pertencente ao maestro e compositor. Este trabalho, subsidiado pelo projeto de aprimoramento
do corpo docente das escolas de balé, música e teatro através do Convênio com o Ministério
da Cultura do Governo Federal, visa resgatar, preservar e disponibilizar a obra do compositor,
dando a ela visibilidade e possibilitando sua execução.
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No início do processo foi necessário um breve período de discussão sobre a
importância histórica e identidade do acervo. Deu-se a ele então, a nomenclatura de Acervo
Heinz Geyer, além de uma sala exclusiva com condições suficientes para a execução da
catalogação e acondicionamento das partituras. A definição de estratégias e o treinamento dos
envolvidos também foram necessários. A orientação técnica referente ao manuseio do
material musical visou privar pela segurança do acervo e dos agentes, sendo estes instruídos a
utilizarem equipamentos de segurança, como luvas e máscaras, além de material não nocivo à
catalogação, como lápis e borracha branca.
Posteriormente foi elaborado um modelo de catalogação que atendia às
especificidades do acervo, resultando em uma ficha catalográfica. Atribuiu-se ao invólucro
original um código específico, assim como a todas as partituras e documentos nele contidos.
As partituras catalogadas, pelo preenchimento da ficha, foram envolvidas separadamente por
um envelope de papel, que ao término de cada invólucro formavam um só caderno,
acondicionado nas prateleiras. Este fator possibilitou a preservação da ordem original dos
documentos.
Notou-se durante o processo que a maioria das obras utilizadas por Heinz Geyer
nas várias décadas de sua atuação em Blumenau consistiam em composições musicais alemãs
ou austríacas, datadas da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX.
São obras e arranjos orquestrais, corais e de câmara, em gêneros como: aberturas, canções,
danças, divertimentos, fantasias, poutpourrits, hinos, marchas, serenatas, sinfonias e canções
folclóricas. O repertório até então catalogado possibilitará estudos mais aprofundados sobre o
contexto político e social da época, delineando as preferências musicais do período.
No desenvolver da catalogação, devido à identidade do acervo, foi necessária a
realização de uma triagem do material, priorizando as obras e arranjos de Heinz Geyer. A
obra do maestro mais antiga datada, pertencente a este acervo, consiste no impresso de sua
“Suite Brasil”, para voz solista, coro e orquestra, de 1937, porém incompleta. Seu arranjo
mais antigo, também impresso, é da canção “Eintracht und Liebe”, de Friedrich Ferdinand
Flemming (1778-1813), arranjada para coro misto em junho de 1934.
Após a completa sistematização das obras e arranjos do maestro Heinz Geyer, foi
possível iniciar o processo de edição de suas partituras, a fim de possibilitar a montagem de
um concerto em sua homenagem. Conforme Carlos Alberto Figueiredo (2004), toda edição
resulta em um texto, fruto da reflexão em torno de fontes. O autor sistematizou sete tipos de
edição musical: fac-similar, diplomática, crítica, Urtext, prática, genética e aberta. Segundo o
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autor, todas as edições possuem vantagens e desvantagens, sem que haja uma melhor que a
outra, mas sim, mais ou menos adequadas, dependendo do destino da edição.
O tipo crítico de edição musical registra as intenções do compositor, fornecendo
comentários, possibilidades interpretativas e indicações sobre práticas de execução histórica.
Em resumo, interroga sobre o texto e sua transmissão (FIGUEIREDO, 2004). As edições das
obras e arranjos de Heinz Geyer foram realizadas priorizando as fontes manuscritas,
adequando-as ao tipo crítico de edição. Quaisquer alterações e diferenças das edições em
relação às fontes originais foram indicadas em um aparato crítico.
O trabalho de catalogação do Acervo Heinz Geyer poderá incentivar a
comunidade a desenvolver trabalhos semelhantes em outros espaços, pois é grande o número
de acervos musicais a serem explorados, bem como a ampliação deste por meio de doações. A
sistematização do acervo prioriza aspectos musicais, contendo informações para a consulta
efetiva, podendo ser disponibilizado posteriormente a pesquisadores interessados na história
musical blumenauense.

5. Considerações
O processo de catalogação do Acervo Heinz Geyer ainda encontra-se em fase
inicial, com vista na catalogação da totalidade do material, bem como a futura
disponibilização aos pesquisadores, edição e execução do repertório. O levantamento de
dados ocorre por meio de procedimentos metodologicamente estabelecidos, registrados na
ficha catalográfica. Além disso, há a possibilidade de incluírem-se observações extras
musicais que contribuem para uma visão mais crítica do documento.
As edições das obras e arranjos de Heinz Geyer ocorreram paralelamente ao
processo de catalogação de seu acervo. Alguns trabalhos de edição crítica serviram de suporte
para a elaboração das edições, como a Missa Grande de Marcos Portugal, realizada por
António Jorge Marques (2009). Também foram consultadas as edições das obras do repertório
do Museu da Música de Mariana (MG), incluídas no projeto Acervo de Música Brasileira,
coordenadas pelo musicólogo Paulo Castagna (2002).
Conforme as ideias de Lucas (1998) e Castagna (2008), sobre a descentralização
dos estudos em musicologia histórica no Brasil, o trabalho desenvolvido com o Acervo Heinz
Geyer em Blumenau alinha-se com a proposta dos autores. Desta forma, a música praticada
entre as décadas de 1920 e 1970, período de atuação do maestro, poderá obter visibilidade no
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contexto musicológico nacional, bem como o trabalho de sistematização de acervos na Região
Sul do país.
A falta de preocupação em preservar a história é bastante comum, especialmente
na região de Blumenau (SC), pois ainda observamos muitos materiais de valor histórico em
poder de particulares e que poderiam estar à disposição para o conhecimento de
pesquisadores. Caberá ainda realizar incentivos para a doação de materiais ligados a Heinz
Geyer, especialmente às pessoas que tiveram contato direto ou indireto com o maestro. Estes
materiais poderão auxiliar na ampliação do acervo e em pesquisas ulteriores sobre o
compositor e a música em Blumenau.
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A Chacarera entre Argentina e Brasil: aportes e apropriações
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Resumo: A Chacarera é um gênero musical oriundo do norte da Argentina e sul da Bolívia, que
nos últimos anos, e ainda que profundamente identificada com seu lugar de origem, vem sendo
cada vez mais utilizada por compositores gaúchos na chamada música regionalista. Este estudo
pretende identificar as manifestações autorais do gênero “chacarera” ou “aire de chacarera” no Rio
Grande do Sul salientando sua importância na música regional gaúcha através do estudo do
repertório dos festivais nativistas, compreendendo este processo como parte da apropriação do
gênero pelos compositores deste movimento.
Palavras-chave: Chacarera, Música do Rio Grande do Sul, Festivais, Nativismo, Música Popular.
The Chacarera between Argentina and Brazil: contributions and appropriations
Abstract: Chacarera is a music genre originating from northern Argentina and southern Bolivia,
which in recent years, and yet deeply identified with their place of origin, has been increasingly
used by composers in gauchos called Regionalist music. This study aimed to identify the
manifestations of gender copyright "chacarera" or "aire of chacarera" in Rio Grande do Sul,
highlighting its importance in the regional music gaucho repertoire through the study of nativist
festivals, understanding this process as part of the appropriation of the genre by composers this
movement.
Keywords: Chacarera, Music of Rio Grande do Sul, Festivals, Nativism, Songwriter.

Durante minha trajetória como musico e cantor atuante no meio dos festivais
nativistas do Rio Grande do Sul, muitas vezes fui indagado enquanto tocava fora do estado e
até mesmo do país, se fazíamos chacarera, se este ritmo era conhecido na região, se existiam
mais compositores que tocavam ou compunham chacareras; nos próprios festivais sempre
escutava aquela pergunta “mas a chacarera não é um ritmo argentino?”. A extrema
identificação do gênero com seu local de origem motivavam a pergunta. Como músico,
intérprete, jurado e participante ativo do movimento nativista, sinto a necessidade de observar
externamente esta questão, visto que a “chacarera” se torna cada vez mais conhecida na esfera
musical nativista, já existindo a possibilidade de ser conhecida como um gênero também
produzido no Rio Grande do Sul.
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1. A chacarera
A maioria dos pesquisadores e historiadores, como Isabel Aretz (1956), Carlos
Vega (1986), Alberto Abecasis (2004), e Adolfo Ábalos (1952), referem-se a “chacarera”
como uma dança, não apresentando em suas observações uma distinção entre a dança e a
música. Precede o movimento à música ou a música ao movimento? Não iremos analisar esta
relação, neste trabalho o enfoque se centrará na música, portanto não nos deteremos na
questão coreográfica e vamos nos referir a chacarera como gênero musical, voltando a
atenção neste momento ao ritmo.
A “chacarera” é uma música e dança popular, originária do sul da Bolívia e norte
da Argentina. No início do século XVIII, durante a conquista espanhola, antes de serem as
Repúblicas da Argentina e da Bolívia, a chacarera já era e executada nas fazendas do Chaco,
região localizada a oeste do rio Paraguai e leste da Cordilheira dos Andes compartilhada entre
Paraguai, Bolívia e Argentina.
Existem várias teorias sobre sua origem; embora existam muitos testemunhos orais
e certa rivalidade entre algumas províncias do norte, noroeste argentino, e de departamentos
ao sul da Bolívia. O documento mais antigo que menciona o nome “chacarera” foi encontrado
por Izabel Aretz, nas “Memórias 1” de Florêncio Sal, onde consta que ela era executada na
província de Tucumán por volta de 1850. (ARETZ, 1952)
É necessária uma breve explicação para diferenciarmos suas formas e variantes e
podermos relacionar a chacarera argentina com as compostas no Rio Grande do Sul. Para isso,
classificaremos de acordo com Alberto Abecasis (2004), onde o autor divide a chacarera em
“simple” e “doble”, diferenciando-as por seu número de compassos, onde a “simple” pode
conter 42 ou 48 e a “doble”, 66 ou 72 (variação que depende do número de compassos
utilizados na introdução). Esta estrutura é fixa pelo fato da música estar vinculada a uma
coreografia específica, possuindo um número exato de compassos para a sua execução.
Uma variante importante nas chacareras é a chamada “trunca 2”, utilizada tanto na
forma “simple” como na “doble”. Ainda conforme Abecasis (2004), esta variante apresenta
seu início no primeiro tempo do compasso inicial, normalmente sem a presença de anacruse
ou ainda, com uma pausa no primeiro tempo do compasso (acéfalo). Apresenta o final no 3º
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tempo do último compasso, o que diferencia sobremaneira esta variante dando-lhe
características musicais muito peculiares.
2. O “aire” de chacarera
A forma mais usual de composição utilizada nas chacareras compostas no Rio
Grande do Sul é o “aire de chacarera”. Antepõe-se a palavra “aire” quando se conserva a
manifestação rítmica, sem fixar o formato estabelecido pelas variantes “simple” ou “doble”.
Existem inúmeras composições denominadas “aires de chacarera” gravadas na Argentina,
como exemplo cito “Como los Pajaros” de Linares Cardozo 3, gravada no LP “de Entre Rios al
País” dos Hermanos Cuestas em 1973.

Figura 1: Contracapa do LP “de Entre Rios al País” dos Hermanos Cuestas

No RS, Glênio Fagundes 4, em seu disco solo “Patria y Querencia”, gravou
“Rumbiando” e “Invernia”, dois ares de milonga, valendo-se, pioneiramente no Rio Grande do
Sul, da terminologia “ar de” já em 1979.
Embora sejam citadas na maioria dos CD’s e nos próprios espetáculos como
chacareras, as compostas no Rio Grande do Sul, salvo raríssimas exceções, são “aires” por não
proporcionarem a divisão exata dos compassos utilizados pelas formas “doble” ou “simple” e,
normalmente, não serem divididas em primeira e segunda parte como ocorre nessas formas.
Observo, por parte de alguns músicos, certo desprezo pelo “aire” de chacarera, como se isso
fosse uma invenção do músico regional gaúcho, como se não existisse, como se o “ar” não
valesse tanto quanto a chacarera. Já ouvi músicos gaúchos dizerem o seguinte: “quem não
sabe fazer chacarera, faz algo parecido e chama de “aire”; este pensamento traz uma
conotação despectiva, e desabonaria inclusive composições de autores argentinos, por
exemplo, “ Como los Pajaros - aire de chacarera”, de Liñares Cardozo.
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2. A cordeona 5 na chacarera.
A Chacarera del Monte, gênero declarado Patrimônio Cultural da Província del
Chaco conforme a Lei Provincial Nº 6294/09, é uma variação da chacarera que mescla três
correntes musicais: a salteña, a santiagueña e a correntina, originarias das províncias
argentinas de Salta, Santiago del Estero e Corrientes respectivamente. Esta ultima é
considerada como responsável pela introdução do acordeon de 2 hileras (popularmente
conhecida no RS como “gaita de oito baixos”) na chacarera del monte, característica particular
deste gênero que é executado desde 1900, no noroeste da Província do Chaco. Ressalto a
chacarera del monte por apresentar esta característica instrumental que agrega o acordeom,
instrumento largamente utilizado no RS e introduzido por alguns compositores nas chacareras
gaúchas. Segundo o historiador Jorge Webber, com base em estudos da musicóloga argentina
Isabel Aretz, a gaita de 8 baixos (el acordeón verdulera) entrou na Argentina em fins do
século XIX, desalojando o violino (rabeca) e a harpa como instrumentos solo e, levando
consigo o violão e o bombo como acompanhamento. Mais tarde, ela mesma foi sendo
substituída pelo bandoneom e pela gaita pianada 6. E ele mesmo recorda de ter visto e ouvido o
LP de um antigo conjunto de Córdoba executando chacareras, zambas e gatos em acordeom
apianado. Esta proximidade instrumental entre a chacarera del monte e o aire de chacarera
composto no Rio Grande do Sul pode apontar para uma aproximação entre estas variações.
3. O movimento musical nativista
Barbosa Lessa 7, no livro “Nativismo, um fenômeno social gaúcho”, dedicou uma
análise completa sobre este fenômeno alavancado a partir da Califórnia da Canção Nativa de
Uruguaiana em 1971. Um sentimento de valorização de tudo o que circunda a cultura gaúcha
se apossou de uma parcela da juventude e afirmou uma consciência gaúcha nesta geração que
acolheu e disseminou o gauchismo nas mais variadas formas de manifestação. (LESSA,
1985.) Por outro lado, alguns regramentos foram estabelecidos,

quanto ao uso de

instrumentos, gêneros musicais e vestimentas, o que por vezes resultou em um engessamento
da cultura.
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Na década de 70, e principalmente na de 80, a música regional gaúcha ganhou um
impulso muito grande devido à proliferação dos festivais nativistas 8em todo o estado, eventos
que desencadearam o movimento nativista que alcançou seu auge nos anos 80 (JACKS, 2003.
p 44.). Mais de 40 festivais anuais eram promovidos e a produção chegava a apresentar 600
canções inéditas por ano, o que colocava no mercado uma discografia, proveniente destes
festivais e dos músicos participantes, nunca antes vista em termos de música regional. Com
essa produção surgiram muitos intérpretes, músicos, compositores e poetas que, influenciados
pelos ícones da primeira fase dos festivais nativistas, de 80 a 90, acompanharam uma
verdadeira massificação dos festivais no estado chegando a acontecer mais de cinquenta
edições em um só ano. No final dos anos 80 e início da década de 90 começa a surgir uma
segunda geração de novos componentes deste círculo. Muitos festivais sucumbiram e muitos
novos foram criados; a população ouvinte crescia junto com a indústria musical do sul que a
cada ano apresentava novos produtos provenientes dos artistas apresentados ao público em
virtude dos festivais. Começa a acontecer certa profissionalização desta classe, com inúmeros
músicos vivendo exclusivamente do ciclo dos festivais.
Um dos atrativos importantes nestes eventos é a chamada “ajuda de custos”, valor
financeiro que notadamente deveria servir para cobrir as despesas de transporte, alimentação e
hospedagem dos músicos integrantes da composição classificada para o evento. Esta “ajuda de
custos”, somada aos valores recebidos para as músicas que alcançam alguma premiação, os
prêmios individuais como melhor arranjo, melhor instrumentista, melhor letra e vários outros,
além do destaque natural que um vencedor ganha na mídia e, consequentemente, na vendagem
de seu CD e de seu espetáculo, chama a atenção dos músicos. Estas premiações, algumas delas
de considerável importância, alavancam ainda mais o processo de produção musical.
Outro fator que contribui para o desenvolvimento musical do estado é a busca
constante do aperfeiçoamento por parte de alguns músicos e compositores, pois a base da
produção está inserida em um concurso, e em um concurso há sempre uma classificação. Esta
disputa pela premiação tem levado a uma busca de maior conhecimento, que passa a ser
aplicado nas composições e ao ser apresentada é, em medida variável, absorvida pelo meio.
Ao testarem em suas composições os conhecimentos adquiridos estão introduzindo novos
conceitos que são negociados e incluídos neste verdadeiro mosaico musical.
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Alguns festivais permitem a inscrição de composições no idioma espanhol; esse
fato proporciona a possibilidade de músicos de outros países concorrerem nestes festivais. Os
próprios artistas gaúchos estão recebendo convites para participar em eventos e festivais nos
países vizinhos, levando junto, a musicalidade e a cultura gaúcha. Estes fatos confirmam a
existência da integração musical e aproximam significativamente as particularidades regionais
envolvidas.
No final da década de 80, começa a aparição mais clara da chacarera nos festivais;
inicialmente de maneira muito tímida, devido a imposições de gêneros e instrumentos pelos
regulamentos, onde alguns enfatizam que os gêneros adotados devem representar a cultura
regional gaúcha. No entanto, a chacarera ainda não é comumente vista como representante
desta cultura. Como participante e integrante de comissões julgadoras de vários destes
festivais noto certo receio, por parte de alguns jurados, em premiar composições que são
nomeadas como “chacareras”. Tanto o “chamamé” como a “milonga”, gêneros que possuem
raízes platinas, são tranquilamente premiados e são os mais procurados pelos compositores.
Porque então não aceitarmos a chacarera como gênero musical utilizado e que

vem

expressando uma forma regional de ser executada? Porque o receio em premiarmos uma
chacarera? O argumento comum nestas situações era o mesmo: “este ritmo é argentino, não
faz parte da nossa cultura”. No entanto, o estudo das musicas dos festivais aponta para uma
crescente aceitação do gênero, conforme estudo descrito a seguir.
Ao analisar trinta e oito edições de festivais nativistas, realizadas nos anos de
2010 e 2011, encontrei vinte e três “chacareras” (entenda-se ai incluso o “aire”) entre
quatrocentas e noventa e oito músicas e trinta e oito gêneros distintos. Verifiquei que a
incidência deste gênero, conforme indicação escrita na parte gráfica dos CDs e los analisados
nestes anos aparece como o quinto mais procurado, ficando à frente da própria “Vaneira” e do
“Chote”, gêneros popularmente considerados gaúchos. Estes dados apresentados fazem parte
de um banco de informações que está sendo organizado a partir da observação do material
gráfico que compõem os LPs, CDs, livretos, sítios de divulgação e pelas informações
fornecidas através das comissões organizadoras onde apresentam o gênero adotado pelos
compositores nestes festivais.
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Gráfico 1: 10 Gêneros mais apresentados em 38 edições de festivais nativistas realizados em 2010 e 2011

4. Algumas considerações
Baseado nessas impressões pode-se apontar para uma crescente inserção da
chacarera no contexto musical do Rio Grande do Sul. É clara, também, a necessidade de um
estudo mais aprofundado para identificar as características próprias e a maneira de executar
este gênero que vem adquirindo respeito, valorização e principalmente como se caracteriza o
estilo gaúcho de se tocar a “chacarera”, assim como aconteceu com o chamamé e a milonga.
Hoje, um quarteto de guitarras 9 executando uma milonga cantada em português, é considerado
extremamente gaúcho, mas um “aire” de chacarera com gaita ainda é considerado por alguns,
apenas uma cópia do folclore Argentino. A “chacarera rio-grandense” está conquistando seu
espaço entre os tantos gêneros formadores da nossa cultura e identidade musical; detém um
papel importante conforme nos apontam os dados preliminares deste trabalho, que faz parte de
um estudo que está sendo elaborado abrangendo este tema com maior profundidade.
O Rio Grande do Sul possui uma cultura extremamente rica pelo fato de ter sido
colonizado por diversas etnias e possuir o mesmo “modus vivendis” que os “gauchos”
uruguaios e argentinos, por pertencer à mesma região geográfica e pela natureza comum do
trabalho agropastoril. Na música ocorre o mesmo; algumas variações regionais, mas um forte
intercambio de gêneros. Isto nos aproxima mais do que qualquer outra coisa. Cabe lembrar
que a música regional rio-grandense é nova ainda; fundamentada em trocas e apropriações.
Referências:
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Nota de recordações de Florêncio Sal encontrada por Izabel Aretz em Tucumán, publicadas em abril de 1913.
Do verbo “truncar”; Omitir parte essencial de: truncar um texto. Cortar do tronco: truncar os ramos de uma
árvore. Mutilar: truncar uma estátua.
3
Nome artístico de Rubén Manuel Martínez Solís ( 1920-1996), conhecido músico, compositor, poeta, pintor e
educador da província de Entre Rios, (Argentina).
4
Compositor e poeta gaúcho nascido em Cacequi, RS; fundador e diretor do conjunto Os Teatinos; integrante do
Conjunto Internacional de Folclore.
5
Instrumento musical similar ao acordeom que possui botões no lugar de teclas, sendo por esta razão também
conhecida como gaita de botão, gaita botoneira, gaita de 8 baixos, 8 soco, gaita diatônica, gaita de voz trocada,
gaita de duas conversas; Na argentina é conhecida como “Verdulera”.
6
No RS utiliza-se esta forma para nomear o acordeão com teclado ou piano que é composto por um teclado de
um piano colocado na vertical, com as notas mais graves em cima e as mais agudas em baixo; também conhecida
por gaita piano.
7
Luiz Carlos Barbosa Lessa, folclorista, escritor, músico, advogado e historiador brasileiro, um dos criadores do
Movimento Tradicionalista Gaúcho; nascido em Piratini, RS.
8
Competições musicais onde se apresentam composições inéditas com temática regional, que ocorrem em várias
cidades do RS, com alguns já situados em SC e no PR.
9
Forma usualmente utilizada no RS quando se faz referência a um quarteto de violões.
2
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A cidade em dois tempos: contextos da música nas crônicas de Aquiles Porto
Alegre
Márcio de Souza

UFPel - marciovisky@gmail.com
Resumo: Este trabalho aborda os contextos da música nas crônicas do escritor Aquiles Porto
Alegre (1848-1926). Procura-se compreender o passado musical urbano da cidade a partir da
relação entre a narrativa e as memórias do autor. Nesse sentido, utilizam-se os conceitos de
memória de Halbwacks, Lowenthal e Pierre Nora. Em suma, ao narrar nos anos vinte sua nostalgia
do passado através da evocação de músicas, músicos, espaços e lugares, verificou-se que o escritor
deixou um registro musicológico importante da Porto Alegre do final do séc. XIX.
Palavras-chave: música, memória e história, cidade, crônicas, Aquiles Porto Alegre.
The city in two stages: Contexts of music in Aquiles Porto Alegre chronic
Abstract: This paper discusses the contexts of music in chronic writer Aquiles Porto Alegre
(1848-1926). It seeks to understand the city´s musical past from the relationship between narrative
and memoir of the author. In this sense, it uses the concepts of memory Halbwacks, Lowenthal and
Pierre Nora. In short, while narrating their nostalgia in the twenties of the past through the
evocation of music, musicians, spaces and places, it was found that the writer has left a register of
Porto Alegre musicological important the end of the century XIX.
Keywords: music, memory and history, city, chronic, Aquiles Porto Alegre.

A música foi um dos temas mais recorrentes nas crônicas do escritor gaúcho
Aquiles Porto Alegre (1848-1926). Frequentemente eram publicadas nos jornais da cidade
durante as primeiras décadas do séc. XX. Nesse gênero literário descreveu com maestria
detalhes sobre artistas eruditos e populares, espaços culturais e festividades da capital riograndense. Mesmo apresentando fatos pouco precisos ou fragmentados, essas referências
musicais foram representantes de um momento sociocultural importante de uma Porto Alegre
provinciana. Nesse sentido, a análise das memórias de Aquiles Porto Alegre também se torna
significativa para os estudos entre História e Música, principalmente nos campos da História
Cultural e da Musicologia Histórica.
Nesse trabalho serão abordadas como fontes as crônicas publicadas no livro
História popular de Porto Alegre organizado por Deusino Varela em 1940 e escritas nas
décadas de 1910 e 1920. Em primeira análise, o conjunto de crônicas selecionadas para esta
coletânea faz referência aos diversos contextos sociais, artísticos e folclóricos da cidade na
segunda metade do séc. XIX, em especial entre a passagem do Império para o regime
republicano. O autor procurou relembrar o carnaval e as festas populares, as serenatas, a
música religiosa e as sociedades particulares de música.
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No campo teórico, este trabalho procura promover uma discussão à luz dos
conceitos de memória coletiva e individual (HALBWACHS:1990), das diversas formas em
que um indivíduo pode tomar consciência do seu passado (LOWENTHAL:1998) e do
reconhecimento de lugares de memória, na definição de Pierre Nora (NORA:1993). Esses
conceitos vêm reforçar o debate teórico entre memória e História, proporcionando uma
reflexão do conteúdo histórico-literário e também da temática musical dos textos do cronista
porto-alegrense.
Ao lembrar-se dos espaços, dos costumes e de personagens que marcaram a capital
gaúcha no final do séc. XIX, Aquiles Porto Alegre (1848-1926) parecia, num primeiro
momento, querer reavivar a memória dos leitores mais velhos e saudosistas. Por outro lado,
poderia também ter pretendido apenas proporcionar uma viagem ao passado aos mais jovens.
Em qualquer um dos casos, possivelmente tenha almejado em suas crônicas comparar as
diferenças e as semelhanças entre as gerações. Estas, como nos mostra Halbwachs, “ora se
fecham sobre si mesmas e se afastam uma da outra, ora se juntam e se confundem”
(HALBWACHS, 1990:70).
Mas o cronista não se fechou num passado estático e de lembranças inaudíveis.
Pelo contrário, abriu suas lembranças publicamente e procurou dividi-las com todas as
gerações de leitores. Deixou registrado nos seus textos preciosas histórias regadas pelo
inevitável saudosismo da juventude em confronto como o estranhamento dos tempos
modernos. No entanto, não se furtou de comparar distintamente esses dois tempos, avaliando
fatos do passado conjuntamente com o momento que estava vivendo no presente. Presente de
solidão, mas, que outrora fora de muitas alegrias e sociabilidades.
De acordo com Nora, “a memória emerge de um grupo que ela une e que há tantas
memórias quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva e
individualizada” (NORA, 1993:9). Neste caso, muitas das lembranças de Aquiles Porto
Alegre representam, na verdade, um prisma de percepções do passado, tanto individuais
quanto coletivas. Tal fato se constata pelos inúmeros personagens, artistas e amigos que o
cronista traz para o seu texto e que notoriamente tiveram passagens públicas marcantes na
história da cidade.
Para Halbwachs, “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória
coletiva” (HALBWACHS, 1990:51). Neste aspecto, a rememoração pessoal do cronista,
enquanto um porta-voz do passado, talvez quisesse apenas revelar, com maior ou menor
personalidade, fatos comuns ao seu antigo grupo social. No entanto, percebe-se que Aquiles
Porto Alegre parecia oscilar em suas crônicas, ora entre lembranças solitárias, ora de pura
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euforia, principalmente quando recorda passagens curiosas de velhos conhecidos e amigos
que não existiam mais, como o Damasceno Vieira e o Dantas Barreto. (PORTO ALEGRE,
1940:67).
O cronista relembra que era lá na Gruta Recreativa do espanhol Manoel Vasquez,
que o Damasceno “com sua bela cabeleira branca dirigia uma ou outra pilheria aos
companheiros, esfregando as mãos gostosamente, enquanto o Dantas Barreto, amante do
pinho e da serenata, cantava à meia voz e em tom brejeiro: Ya, ya chega à janela, o minha
bela vem ouvir o meu cantar. Com uma voz tão maviosa, sonorosa como as noites de luar”
(PORTO ALEGRE, 1940:67).
Para Nora, “nossa percepção do passado é a apropriação veemente daquilo que
sabemos não mais nos pertencer” (NORA, 1993:20). Essa apropriação será a tônica dos seus
textos, possivelmente guiada pela necessidade afetiva e existencial de religação com o
passado. Tal necessidade, que lhe exigia uma reflexão solitária, apenas demonstrava que
“quanto menos a memória passa a ser vivida coletivamente, mais ela tem necessidade de
homens particulares que fazem de si mesmos homens-memória” (NORA, 1993:18). Esse,
talvez, teria sido o papel de Aquiles Porto Alegre: um homem-memória.
Suas crônicas lhe ajudavam a reencontrar o pertencimento na coletividade. Nas
palavras de Nora, esse pertencimento seria o princípio e o segredo da identidade de um
indivíduo (NORA, 1993:18). Tal princípio seria regido por diferentes pontos de referência
que estruturam nossa memória e que a inserem na memória da coletividade a que
pertencemos. E são justamente sobre esses pontos de referência que se encontram as tradições
e costumes, o folclore e a música, entre outros diversos aspectos (POLLAK, 1989:03).
E, definitivamente, a música parece ter sido um elemento importante na vida de
Aquiles Porto Alegre, talvez, por caracterizar-se obviamente como uma prática da
coletividade. Através da música o cronista lembrava pessoas, espaços e lugares. Além disso,
na pequena Porto Alegre do séc. XIX, não era difícil imaginar que, sendo um dos
idealizadores e fundadores do Parthenon Literário em 1868, entre tantas outras instituições, o
cronista tenha mantido uma intensa vida social em sua época. Afora sua predileção pelas
letras e artes, tal fato pode justificar suas lembranças e citações de tantos acontecimentos e
personagens ligados à música na cidade.
Segundo Halbwachs (1990:49) “os acontecimentos de nossa vida que estão sempre
mais presentes são também os mais gravados na memória dos grupos mais chegados a nós.
Assim, os fatos e as noções que temos mais facilidade em lembrar são do domínio comum,
pelo menos para um ou alguns meios”. Neste caso, uma boa parte das suas saudosas
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lembranças recaía sobre as festas populares. E foi nos antigos carnavais de rua do séc. XIX,
que o autor descreveu com humor sutil o comportamento eufórico do povo e os diversificados
sons advindos dos instrumentos musicais usados na folia.
Para ele “desde o dia que se ouvia o primeiro toque do Zé Pereira, como que a
alma popular envergava um dominó, e saia pra a rua a gaitonar e a rabecar” (PORTO
ALEGRE, 1940:86). Essa observação do cronista, na qual traz detalhes que descrevem o
ritual sonoro e musical do carnaval de rua, indica uma seleção apurada da sua memória. Já o
som moderno do carnaval avisava que este não mais existia da mesma forma que ouvira na
sua juventude. Assim, logo a percepção do passado distante altera o tom humorístico da sua
crônica. Agora nada mais daquilo que vivera estava presente. Para ele, junto com o carnaval
de rua, “assim desapareceriam os fogos de artifício, a missa do galo, os ternos de reis, o
bumba-meu-boi, etc.” (PORTO ALEGRE, 1940:94).
Das festas, ainda recordava outros sons característicos que espantavam o silêncio
da pacata Porto Alegre e se consorciavam à forte religiosidade e devoção do povo, como as
festas na capela nos arrabaldes do bairo Menino Deus. Lembrava o cronista que “quando a
noite cerrava, ouvia-se, ao longe, uma banda de música que vinha em marcha batida rumo da
capela, e algum tempo depois irrompiam as vozes de uma ou outra música mais distante ainda
– eram a Firmeza e Esperança e a União Brasileira” (PORTO ALEGRE, 1940:96).
E parece ter sido justamente a mudança da “sonoridade” da cidade um dos
aspectos que fez com que o cronista mais percebesse que o tempo havia mudado. É neste
momento que sua preferência pelos antigos artistas e bandas que ouvira há quase meio século,
entrará em confronto com a sua percepção da modernidade dos cafés, cinemas e cabarés das
primeiras décadas do século XX. Com um relativo saudosismo, constata o fim das antigas
festas e instituições culturais que não já existem mais e acentua certa negação dos sons do
presente.
No entanto, o cronista sabia que apenas lembrar-se da existência de uma antiga
orquestra na cidade traria pouco acréscimo ao leitor saudoso. Sabendo disso, tratou de
“resgatar na memória” mais detalhes à simples existência da orquestra. Sendo um
frequentador confesso dos concertos da Filarmônica Porto-alegrense, entidade que encerrara
as atividades em 1888, o cronista tratou de selecionar para os leitores, inclusive, maiores
detalhes da apresentação do maestro no palco. Lembra-se ele que “à frente do grupo, de
casaca e gravata branca e batuta em punho, apesar de estatura baixa, parecia que crescia pelo
menos palmo e meio!... Posso estar em engano, mas julgo que ninguém o excedia nesse
gênero de música” (PORTO ALEGRE, 1940:106).
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Aquiles Porto Alegre se referia ao maestro Luiz Roberti, professor de bandolim e
violão, italiano de nascimento e que aportara na cidade em 1878, ano de fundação da
Filarmônica. i Percebe-se que o cronista tinha, inclusive, conhecimentos técnicos suficientes
para compará-lo artisticamente a outros maestros da cidade durante o tempo que aqui viveu. E
por não existir orquestra similar no período, tanto a exitosa Filarmônica, quanto o apogeu
musical que esta representou para a cidade pela atuação do maestro Roberti, significavam
para a coletividade lugares de memória, na expressão de Nora. ii
Para este autor, os lugares de memória devem ser entendidos, com efeito, tanto no
sentido material e simbólico quanto funcional. Entende-se que mesmo um lugar de aparência
puramente material só é lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica
(NORA, 1993:21). Essa aura simbólica parecia ser o trunfo maior que o cronista escolhera
para eleger seus monumentos afetivos da juventude e outros que acreditava que estivessem no
imaginário coletivo.
Muito além do circulo musical erudito, o cronista também se fixava em outros
“lugares” mais humildes da cidade, visto que também gravara suas memórias dos pregões.
Era novamente pelo som que suas lembranças se aguçavam. Curiosamente “ainda lembrava
que havia os vendedores ambulantes de balas, o Bala-Balô, Araúna ou Querida mariposa”.
Em matéria de sonoridade, lembrava com nitidez o pregão que era cantado com música e
letra. Infelizmente a melodia da música não foi grafada nas suas crônicas. Bala, bala, bala,
bala,/ Bala, bala, bala-balô.
Conforme Lowenthal, tomamos consciência do nosso passado lembrando-nos
das coisas, lendo ou ouvindo histórias e crônicas e vivendo entre relíquias de épocas
anteriores (LOWENTHAL, 1998:64). Para o autor, “temos consciência do passado como um
âmbito que coexiste com o presente ao mesmo tempo em que se distingue dele”
(LOWENTHAL, 1998:65). Como destaca o cronista, os pregões modernos, mesmo que
lembrando tipos do passado, não se comparavam à qualidade dos que ouvia na juventude.
Novamente a música serviu de referencial para Aquiles Porto Alegre. Desencavou de suas
lembranças o prestigiado compositor Domingos Moreira, por ter aproveitado com sucesso os
temas dos pregões em suas músicas de salão para piano, que tanto sucesso fizeram à época e
ninguém mais ouvia falar.
Igualmente como fizera com o maestro Luiz Roberti, sobre o requisitado professor
Mingotão, o cronista também dedicou algumas linhas de suas memórias. Relembra-se ele, que
“não era um professor vulgar, tinha muito talento e muita execução e ainda pra exaltar seus
méritos, compositor de um sentimento expressivo e cativante” (PORTO ALEGRE, 1940:91).
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Também informa que algumas de suas composições tiveram muita voga, destacando-se a
belíssima valsa Julia. Para quem não mais se lembrava de Domingos Porto em torno de 1920,
o cronista refrescava a memória com dados biográficos do saudoso pianista, professor de
dança e compositor da provinciana Porto Alegre.
No entanto, percebia-se que era a proximidade afetiva do cronista com o artista
Mingotão que aguçava ainda mais suas lembranças, visto que o mesmo já oferecera
simpaticamente uma valsa em homenagem ao Parthenon Literário em tempos idos. Além
disso, em outra crônica já trouxera seu nome à tona novamente ao lembrar-se dos Ternos de
Reis. Para ele, de todos os Ternos, “o mais estimado era o que tinha por primaz o Mingotão”.
Percebe-se que mesmo a cidade estando desprendida do artista que se fora, o cronista tratava
de fazer a íntima ligação entre o artista e a cidade. Recordava que durante o terno, “a velha
cidade animava-se e toda a gente saia para a rua. Uma enorme cauda popular acompanhava o
grupo sonoro, que, tocando e cantando, espalhava no espaço pétalas de alegria musical”
(PORTO ALEGRE, 1940: 97).
Contudo, se Mingotão fora famoso e prestigiado nos tempos do Parthenon, já na
década de vinte do século seguinte praticamente seu nome e suas músicas haviam
desaparecido completamente. Para Lowenthal, “dar nome ou pensar em coisas do passado
parece inferir sua existência, mas elas não existem; temos apenas uma prova presente de
circunstâncias passadas” (LOWENTHAL, 1998:67). Aquiles Porto Alegre tinha consciência
que Mingotão não existia mais, por isso o evocava. Era em suas memórias ele estava presente,
dançando e tocando nos Ternos de Reis. Porém, como nos mostra Lowenthal, “somente o
passado residualmente preservado no presente é cognoscível”. No caso da arte de Mingotão,
esse resíduo seria a preservação das suas composições e a permanente execução de suas
músicas, o que parecia não estar acontecendo há muito tempo na cidade.
No universo musical religioso, uma figura memorável não podia ter sido esquecida
por Aquiles Porto Alegre. Tratava-se do maestro e mestre-de-capela José Joaquim de
Mendanha (1800-1885), Sua lembrança do maestro negro estava ligada diretamente à música
da antiga Catedral da cidade. Para o cronista, “ali naquele velho templo, augusto, viviam pelo
menos cinquenta anos de minha existência” (PORTO ALEGRE, 1940:45). Lembrava o
cronista que era lá, sob a batuta do maestro Mendanha, “que a música sacra se evolava em
oblatas harmoniosas para o seio de Deus”. No tempo em que escreveu a crônica, em torno de
1920, nem Mendanha nem a antiga Catedral, há muito, não existiam mais.
Aquiles Porto Alegre parecia perceber o risco eminente do esquecimento coletivo,
no qual as memórias da antiga Catedral e do velho maestro negro se apagassem
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completamente. Como observa Nora, “quando a memória não está mais em todo o lugar, ela
não estaria em lugar nenhum se uma consciência individual, numa decisão solitária, não
decidisse dela se encarregar” (NORA, 1993:18). Associar o maestro Mendanha e sua música
sacra à Catedral e, ambos, ao passado religioso-musical da cidade parecia ser uma
necessidade de edificá-los como um lugar de memória para a cidade e os seus antigos
devotos.
Outros lugares de memória, tanto físicos quanto simbólicos eram as praças de
Porto Alegre. Praças que bem podiam ser lembradas pela sua arquitetura, por placas e
monumentos. Mas, não somente por isso. Para Aquiles Porto Alegre, algumas cenas ficaram
profundamente gravadas na memória, em parte pela música e seus músicos. Lembra que “em
noites de luar, quase sempre aparecia um trovador de violão em punho, cantando a Gentil
Carolina ou outra modinha daquelas que fizeram época e são lembradas ainda com saudades”
(PORTO ALEGRE, 1940: 46).
E não parecia existir dúvida que ele soubesse quem eram e onde estavam os
seresteiros da cidade, em qualquer hora do dia ou da noite. Neste caso, escolhera a música,
novamente, para evocar o romantismo do passado e os excessos da República ao perseguir os
serenateiros. Lamenta que, “desde aqueles tempos de violência policial, ninguém ouviu mais,
no silêncio da noite, às horas mortas, uma voz sentida a cantar: A gentil Carolina era bela /
Como é bela nos campos a flor / Em seus olhos brilhava a inocência, / Em seus lábios o fogo
do amor” (PORTO ALEGRE, 1940:87).
E o silêncio noturno parecia indicar para o cronista o indício de que as serestas,
nos últimos anos, já se acabaram. Da praça para o mercado público, de lugar em lugar, o
cronista tratava de seguir os últimos passos da boemia na cidade. Versava inclusive sobre os
costumes matutinos dos boêmios, informando que “os rapazes que saiam dos bailes, os que
passavam as noites em serenata e até os que a perdiam num velório – era no mercado que iam
tomar o seu café matinal com pão e manteiga, nos mesmos trajes de gala, de boemia ou de
luto” (PORTO ALEGRE, 1940:87). Percebe-se assim que o mercado público e as praças
ficaram guardados em sua memória por pequenas particularidades e pelo trânsito de pessoas,
muito mais do que como monumentos arquitetônicos e marcos políticos.
Em suma, as crônicas de Aquiles Porto Alegre podem ser entendidas, sobretudo,
como recordações pacientemente buscadas e rearranjadas na memória individual e coletiva. E
pelo fato da memória se organizar a partir de lembranças vagas, particulares e simbólicas, nas
palavras de Nora, é que se diferencia da escrita da História. Esta, sendo uma operação
intelectual, demanda, sobretudo, análise e discurso crítico (NORA, 1993:9).
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Como observa Lowenthal, “nós realmente damos vida ao passado, como tal, ao
rememorar e pensar historicamente”. Neste caso, reconhece-se que as crônicas de Aquiles
Porto Alegre são nutridas por suas memórias, porém, fragmentadas e aparentemente
descomprometidas com a História. E a todo o momento se ligam ao presente através de
comparações e antagonismos do tempo vivido e do tempo em que passou a escrever suas
reminiscências. A memória transformada em texto vai justamente de encontro ao que afirma
Lowenthal, quando diz que para se pensar historicamente, devemos desvencilhar nossas
memórias do presente. E este, um tempo, porém, no qual o passado também existe
(LOWENTHAL, 1998:65).
Por fim, pode-se observar que em todo o percurso temporal e espacial no qual o
cronista se utilizou para trazer à tona os fatos passados, houve uma recorrência às lembranças
que lhe traziam a sensação de pertencimento a um grupo social. Nesse sentido, foi através da
lembrança de músicas e músicos que uma parte significativa do passado sociocultural da
cidade pode ser relembrada e registrada. A crônica musical da cidade antiga e a comparação
com o presente permitia ao autor e aos leitores a nítida e inevitável percepção das
transformações musicais e de dois tempos distintos da provinciana Porto Alegre que se
urbanizava.
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Resumo: O presente trabalho indaga sobre o papel de intérprete/editor desempenhado pelo
violonista brasileiro Turíbio Santos nas obras da coleção que leva seu nome. Após uma parte
inicial, onde mostramos alguns traços históricos do violão na música de concerto, verificamos que
a encomenda, realizada por Turíbio Santos, foi a porta de entrada para o instrumento para vários
compositores brasileiros. A heterogeneidade das obras da coleção reflete, por sua vez, diferente
conhecimento e prática de cada compositor em relação ao violão. As entrevistas realizadas
mostram que o violonista atuou somente na proposição da digitação, tendo se mantido neutro
quanto ao processo criativo das obras.
Palavras-chave: violão, repertório, música brasileira, intérprete, editor.
The Collection Turíbio Santos and the role of performer-editor
Abstract: This paper aims to inquire about the specific role of Brazilian guitarist Turíbio Santos as
performer/editor in the collection which carries out his name. After an initial part, where some
historical features of the guitar in concert music are approached, the paper points out that the
demand for the pieces made by Turíbio Santos served as a gateway to the instrument for several
Brazilian composers. The heterogeneity of the works in the collection also reflects the different
practice of each composer on the guitar and even their knowledge about the instrument. The
interviews we made show that the guitarist only proposed the fingering of the works, but did not
interfere in the creative process.
Keywords: guitar, repertoire, brasilian music, performer, editor.

1. Origens da coleção
A Éditions Max Eschig já contava com um considerável catálogo de obras para violão
quando um de seus proprietários, Philippe Marrietti, convidou o violonista brasileiro Turíbio
Santos para assinar uma coleção na casa. Se os primeiros números, do início da década de
1970, eram compostos de obras canônicas do repertório do violão, revisadas e digitadas pelo
violonista, a partir de determinado momento, Turíbio Santos propôs a edição de obras
inéditas, encomendando-as a compositores brasileiros.
No âmbito da pesquisa que vem sendo desenvolvida no Programa de Pós-graduação
em Música da UFMG, tomamos a Collection Turíbio Santos como este conjunto de onze
obras brasileiras encomendadas, editadas – e também executadas em primeira audição – pelo
violonista Turíbio Santos. Desse conjunto, publicado entre as décadas de 1970 e 1980,
constam obras de sete compositores que, à época, se já não eram bastante experientes,
gozavam, de todo modo, de renome no meio musical, a saber: Francisco Mignone, Radamés
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Gnattali, Marlos Nobre, José Antônio de Almeida Prado, Cláudio Santoro, Edino Krieger e
Ricardo Tacuchian.
Além de oferecer uma interessante amostra da música brasileira para violão daquele
período – destacando-se a presença da clássica dicotomia da composição erudita entre nós,
isto é, a coexistência das estéticas nacionalista e vanguardista – a coleção se destaca pelo fato
de as duas primeiras composições terem sido financiadas pelo Ministério das Relações
Exteriores: Momentos I, de Marlos Nobre, e Ritmata, de Edino Krieger. Sem dúvida, o
financiamento oficial traduzia o desejo de que a coleção servisse como vitrine da produção
musical brasileira, bem como representava um esforço para a consolidação de determinada
imagem do país no exterior.
Para além dessas questões sócio-culturais, contudo, o presente trabalho, de um ponto
de vista estritamente musical, pretende investigar a figura do intérprete/editor desempenhada
por Turíbio Santos, sobretudo tendo em vista que os compositores listados não eram
violonistas. Interessa-nos saber qual foi exatamente a sua atuação durante a produção das
obras: tendia à neutralidade ou à interferência ativa?
2. Traços históricos essenciais da presença do violão na música de concerto
Embora tenha sido um instrumento de grande penetração popular na Europa,
frequentemente utilizado para a prática da musicalização e também para o acompanhamento
de canções, a formação de um repertório consistente que equiparasse o violão a outros
instrumentos do círculo da música de concerto dependeu, já avançado o século XIX,
essencialmente dos próprios virtuoses violonistas (DUDEQUE, 1994, 74). Pode-se dizer que
essa situação sofre tímidas mudanças, e mesmo assim pela via indireta da transcrição, com a
afirmação do estilo nacionalista. O exemplo espanhol nos basta para ilustrar essa
transformação: com a necessidade de basear-se a composição em elementos da música
popular, de modo a estabelecer uma identidade nacional musical, a presença da sonoridade
violonística, índice e símbolo da música espanhola, surge quase que “espontaneamente” em
obras pianísticas e orquestrais, como mostram os exemplos de Albéniz, Granados, Malats e
também de Falla. O passo para a transcrição dessas obras, numa espécie de “readaptação” à
fonte original, com a sua consequente absorção no repertório do violão, foi praticamente
natural, tendo sido Francisco Tárrega, então, um dos pioneiros e o principal nome do
processo.
O interesse de compositores não violonistas pelo instrumento, desconsiderados alguns
precedentes que podemos considerar excepcionais, se afirma realmente com o empenho do

64

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

eminente violonista Andrés Segovia, hábil em encomendar obras que servissem à sua carreira
de intérprete. Em que pese a dimensão do trabalho de Segovia, do ponto de vista
composicional o violão continuaria a se ressentir da falta de uma tradição consolidada de
escrita e, consequentemente, do desconhecimento de seus recursos técnicos por parte dos
compositores, resultado inegável de sua marginalização no meio musical erudito.
Precisamente esse dilema já havia sido detectado por Berlioz que, em seu Grand Traité
d’instrumentation modernes, anotou: “é quase impossível escrever bem para o violão sem
sabê-lo executar. A maior parte dos compositores que o empregam, estão longe de conhecê-lo
e a razão é porque escrevem coisas com dificuldade excessiva, sem uma boa sonoridade e sem
efeito”. (apud DUDEQUE, 1994, 73)
A revolução musical do início do século XX – marcada pela ampliação das soluções
harmônicas e da paleta de timbres, sem falar na utilização de formações instrumentais mais
concisas e de formas musicais inovadoras – poderia alavancar o interesse pelo violão, mas a
realidade é que a vanguarda composicional da época foi bastante tímida nesse aspecto. Um
dos raros exemplos da utilização do violão pelos compositores da Segunda Escola de Viena,
por exemplo, acontece na ópera Wozzeck, de Alban Berg, na qual o instrumento aparece ao
lado do bandolim na cena do cabaré.
No Brasil, especialmente a partir da década de 1920, grande parte do repertório do
violão solista foi produzido segundo a estética nacionalista. Apesar de, como na Espanha, o
violão ser o instrumento que talvez melhor representasse o universo popular, era também
visto com desconfiança por parte dos compositores na exata medida em que seu percurso
histórico associava-se à malandragem e à vida boêmia, tornando-o um corpo estranho no
ambiente de elevação e refinamento da música artística. Embora oculto o instrumento físico,
lembranças e citações da sonoridade do violão têm presença constante em uma quantidade
enorme de obras nacionalistas para piano, por exemplo, com inequívocas passagens alusivas
ao violão seresteiro e a sua linha de baixos, típicos da música popular urbana. Registre-se que
o primeiro compositor erudito brasileiro a ter escrito para violão parece ter sido mesmo Heitor
Villa-Lobos.
Entre os obstáculos especificamente técnicos que costumam afastar os compositores
do violão, sobretudo na música de câmara, podemos citar o pouco volume sonoro, que exige
um tratamento especial do instrumento quando em conjunto; sua afinação habitual, cujas
diferenças intervalares em relação aos demais instrumentos de cordas como violino, viola e
violoncelo privilegia o emprego de determinados acordes – mas não exatamente com a mesma
lógica do piano, o que não raro gera confusões; e uma textura predominantemente harmônica
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que ao mesmo tempo que desaconselha um papel de solista, não lhe garante, devido ao
volume, a função de acompanhador por excelência. Justamente as limitações para o uso
camerístico confinam o instrumento a atuar sozinho, o que, de certa maneira, acentua a
necessidade de dedicação dos compositores ao conhecimento de seus recursos. Colhida em
entrevista, a opinião do violonista Turíbio Santos confirma o que acabamos de dizer:
compor para violão é muito difícil, muito complicado, o instrumento não
oferece liberdade na polifonia, ele não oferece liberdade no volume, ele não
dialoga bem com a orquestra, é bastante complicado pela questão do
volume... (SANTOS, 2012)

Neste cenário, a composição para violão estaria destinada a ser exercida pelos
“violonistas-compositores”? Talvez sim, ao menos em termos de predominância. Mas isso,
por outro lado, pode não vir a ser esteticamente desejável. É que, se por um lado, o violonistacompositor conhece bem as possibilidades técnicas e expressivas do seu instrumento,
garantindo de antemão um bom resultado sonoro, por outro lado corre o risco de cair em
determinados chavões de escrita instrumental. Já o compositor não violonista, por não se ater
a recursos instrumentais conhecidos de antemão, pode arriscar mais e, assim, criar algo
“novo”, mesmo aventurando-se em passagens pouco idiomáticas. Sobre esta questão, o
compositor Ricardo Tacuchian ponderou:
Penso que se o repertório de violão fosse composto apenas por música de
violonistas, o instrumento ficaria muito limitado a um pequeno círculo de
iniciados. É claro que o violonista faz obras mais “violonísticas” que os
compositores não violonistas mas, estes são mais audaciosos e têm propostas
muitas vezes criativas e que não seriam pensadas pelo compositor-intérprete.
(TACUCHIAN, 2012)

As obras da Collection Turíbio Santos
Comentando suas primeiras obras para violão, Ricardo Tacuchian disse: “da mesma
forma que fiz com todos os instrumentos, estudei atentamente o repertório do violão, ouvindo
gravações com partitura, esclarecendo minhas dúvidas com violonistas amigos meus e... muita
intuição”. Tacuchian faz uma interessante observação sobre a formação que deve ter um
compositor profissional e também comenta sobre a parceria que estabelece com violonistas
que lhe são próximos a fim de garantir, assim, um resultado sonoro satisfatório às peças:
O compositor profissional deve ter uma formação para escrever
idiomaticamente bem para qualquer instrumento, apesar de não poder tocálo. À medida que ele escreve para determinado instrumento, seguindo-se à
execução da obra, sua experiência vai aumentando, não só pela auto-crítica
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do autor mas pelo contato com o intérprete. O violão é um instrumento
traiçoeiro para quem não é violonista e por isso, apesar de eu ter muita
prática de escrever para violão, eu sempre consulto um violonista de minha
confiança para fazer uma leitura da obra antes que ela seja lançada
publicamente. Por mais que eu conheça os segredos do violão, nunca vou
dominar suas possibilidades e suas limitações, de modo absoluto, como um
violonista que dedica todo o seu tempo profissional na execução do
instrumento. (TACUCHIAN, 2012)

Sobre a maneira de abordar o violão, encontramos, nos compositores presentes na
Collection Turíbio Santos, diferentes posturas. Marlos Nobre, por exemplo, desde sua
primeira obra, o Momentos I, buscou e assumiu um contato absolutamente pessoal: “eu penso
o instrumento, eu entendo o violão, eu imagino suas possibilidades”. Por sua vez, José
Antônio de Almeida Prado ressaltou a sua condição de não violonista e apontou
especificidades naturais do instrumento que seriam decisivas para a composição:
Eu não sou um compositor que ‘pensa violão’. Villa-Lobos pensava porque
ele era um violonista. Eu sou um pianista, então eu componho naturalmente
bem para piano, porque penso diretamente nele ao escrever. Não é porque o
piano não tem que afinar ou porque é mais fácil. Também é difícil escrever
para piano. É porque eu toco. Já o violão tem uma dificuldade a mais: ele é
um instrumento de certa maneira ou modal, ou tonal. Ele não é um
instrumento serial. Você não pode fazer qualquer coisa com o violão como
também não se pode fazer qualquer coisa com o violino, com a viola, ou
com o cello. Deve-se pensar nas cordas soltas, sendo então todos
pertencentes a uma mesma família. (SCARDUELLI, 2007)

Como era o comum no cenário musical brasileiro, os compositores convidados por
Turíbio Santos estavam ligados à tradição que tinha no piano o principal instrumento de
suporte composicional. O interessante, portanto – sendo este justamente um dos pontos
centrais de nossa pesquisa –, é observar o resultado instrumental obtido por compositores que,
conhecendo o violão cada um a seu modo, não eram violonistas de ofício.
A “produção nacionalista” da Collection Turíbio Santos contava com dois dos nomes
mais experientes da música brasileira: Francisco Mignone e Radamés Gnattali. Ambos os
compositores já tinham dedicado considerável parte de sua produção ao violão, apesar de, até
aquele momento, estas obras serem relativamente desconhecidas. Portanto, esses
compositores já conheciam o instrumento, bem como suas possibilidades técnicas e
expressivas.
Por outro lado, a Collection Turíbio Santos se apresentou como porta de entrada para o
universo do violão aos compositores de estética vanguardista. O interesse deles pelo
instrumento, se não nasceu ali, foi certamente aguçado pela ocasião da encomenda realizada
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por Turíbio. Alguns dos compositores, como Almeida Prado, Edino Krieger e Ricardo
Tacuchian, até aquele momento pouco tinham escrito para o instrumento, e outros, como
Marlos Nobre e Cláudio Santoro, nada tinham escrito. Constatamos que o trabalho de
encomenda e edição realizado por Turíbio Santos foi fundamental justamente para esses
compositores, pois, a partir de então, eles passaram a se interessar pelo violão.
Segundo os depoimentos de Turíbio e de alguns dos compositores, as obras foram
entregues ao violonista já finalizadas. Ou seja, Turíbio Santos não interferiu no processo
composicional das mesmas. Seu papel teria se limitado à inserção da digitação na partitura a
ser editada. Aliás, esta era uma imposição da Éditions Max Eschig, uma vez que a digitação
era considerada importante para facilitar a leitura das obras, tornando-as mais viáveis do
ponto de vista comercial. O próprio violonista enfatizou que somente em algumas peças – sem
especificar quais – foram necessárias pequenas modificações, como trocar uma nota de oitava
a fim de tornar a passagem mais adequada à disposição das notas no braço do violão. Sobre
isso, Turíbio relatou:
todos tinham uma alguma iniciação ao violão. O violão não era um
instrumento muito distante, ou então [eles fariam] uma obra somente na base
da teoria. Todos ficaram abertos a alguma modificação que eu quisesse
fazer. Foram feitas pouquíssimas modificações, às vezes, uma questão de
digitação, esta nota aqui não dá o alcance, o braço do violão não permite
isso... (SANTOS, 2012)

Embora Turíbio Santos aponte que os compositores tiveram uma iniciação ao violão, o
fato é que somente um contato mais íntimo com o instrumento garante um pleno
entendimento de suas questões idiomáticas. Turíbio ressalvou, de todo modo, a importância
das poucas modificações feitas por ele em algumas obras: “este foi outro serviço que eu
prestei. É inútil fazer uma obra linda com duas passagens que não funcionam, inviabilizando
que as obras sejam tocadas. Então você tem que alertar o compositor, olha aqui, esta
passagem, aquilo ali”. Ricardo Tacuchian, por sua vez, afirmou que coube ao violonista “fazer
a revisão final da obra. Turíbio, na ocasião, me deu valiosas sugestões que eu adotei, sem
alterar, em nada, minha ideia original”. O compositor faz ainda uma curiosa citação: “Na
história da música sempre os compositores trabalham junto com os intérpretes. Hoje não é
diferente”.
Diversamente de Tacuchian, Marlos Nobre foi incisivo em relatar que as obras foram
entregues finalizadas e que o papel desenvolvido por Turíbio Santos foi elaborar a digitação.
Segundo ele, “não houve nada a mudar, em nenhum dos quatro Momentos. Ele apenas fez a
digitação de praxe para a publicação das obras na Éditions Max Eschig”. Em entrevista a
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Fábio Scarduelli, Almeida Prado observou que “o Turíbio gostou muito, dedilhou, conforme
pode ser visto na partitura editada (...) pela Max Eschig; eu corrigi e saiu publicada na
França”. Almeida Prado não faz nenhum comentário sobre eventuais alterações que poderiam
ter sido feitas pelo violonista. Vale dizer que, na época, a editora representava uma importante
vitrine para a música do século XX, e sobre isso o compositor mencionou: “é a única obra que
eu tenho na Éditions Max Eschig, que é muito importante”.
Edino Krieger contou, em entrevista a Michel Maciel, que também entregara sua obra
pronta a Turíbio Santos. O compositor relembra uma determinada passagem onde o violonista
interferiu, modificando a escrita,
quando entreguei a ele, entreguei a peça pronta. Só que tinha mais coisas
percutidas, não é? Tinha umas coisas assim, tem uma sequência: (reproduziu
o trecho mencionado através de sílabas). Eu tinha escrito um desses acordes
percutidos, e ele disse: “Não funciona.” Aí ele disse: “Olha, melhor fazer
todos esses acordes normalmente... (MACIEL, 2010)

Se tivéssemos que classificar a postura de Turíbio Santos como editor, respondendo,
assim, à indagação que guiou o presente trabalho, diríamos que ele se apresenta, na coleção
que leva o seu nome, como um editor neutro. Com essa atitude, certamente o violonista
pretendeu valorizar o trabalho criativo dos compositores, sem guiá-los para soluções já
estabelecidas. Todavia, a mesma atitude comportava um risco: poderia resultar em deficiência
do acabamento instrumental, isto é, da adequação idiomática. Não é isto, porém, o que
acontece. Encontramos, sim, no conjunto analisado das obras da Collection Turíbio Santos,
uma heterogeneidade positiva quanto à utilização dos recursos técnicos e expressivos do
violão, sem comprometimento, contudo, da exequibilidade. Ao observarmos atentamente o
trabalho realizado por Turíbio Santos em todas as obras, verificamos que o violonista foi
extremamente detalhista na digitação, demonstrando ter tido enorme respeito pela proposta
musical embutida nas obras.
As peças da Collection Turíbio Santos se apresentam como um reflexo cristalino e não
mediado do conhecimento e da atitude dos compositores frente ao instrumento. Nesse sentido,
o panorama é bastante variado: convivem arrojo idiomático, inovação musical, exploração
desinibida das capacidades técnicas e expressivas do instrumento, mas também evocação mais
ou menos conservadora de tendências composicionais já estabilizadas.
Apesar de todo o empenho de Turíbio Santos para a publicação de um novo
repertório brasileiro para violão, o fato é que isso não foi o bastante para determinar o sucesso
de todas as obras. No que diz respeito à recepção da coleção, na verdade o que se verifica é
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que apenas algumas obras (notadamente Ritmata, de Edino Krieger e Brasiliana 13, de
Radamés Gnattali) obtiveram o favor imediato dos intérpretes (e, por conseguinte, do
público). Várias delas, ao contrário, contaram com uma repercussão bem mais discreta ou
mesmo permaneceram limitadas à estreia. De fato, a maioria das obras da coleção têm tido
pouca frequência no repertório dos instrumentistas. Para Marlos Nobre, um possível motivo
seria a “lentidão de violonistas em absorverem novas obras e novas ideias escritas para o
violão”.
Passados vários anos desde a publicação das obras, vale a pena indagar se o
estágio de relativo (ou quase total) desconhecimento de algumas delas tem mesmo razão para
persistir. Com o notável incremento dos recursos técnicos por parte dos intérpretes
contemporâneos, associado ao costume auditivo em torno das linguagens musicais que
marcaram as últimas décadas, muitos dos motivos que podem ter baseado, na origem, as
resistências às obras talvez não sejam mais plausíveis. Resta, provavelmente, apenas a
desinformação sobre esse repertório, justamente a lacuna que nossa pesquisa se propõe a
preencher.
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A constituição do forró como campo musical sustentável no Nordeste
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Resumo: Ao longo de sua história, o forró como música-dança ligada ao mass media manteve
estreita ligação com migrantes nordestinos nos grandes centros urbanos brasileiros. Entretanto, nos
dias atuais, praticamente todos os artistas que despontam no campo forrozeiro do Nordeste
eximem-se do fluxo migratório rumo ao Sudeste, embora a “partida” continue sendo freqüente
entre intérpretes de outras vertentes musicais. Este trabalho discute a musicalidade e os aspectos
históricos que constituíram um campo musical sustentável do forró no Nordeste bem como a
configuração atual desse campo.
Palavras-chave: forró, música, convenção, campo-sustentável.
The constitution of forró music as a sustainable field in the Northeast of Brazil
Abstract: Throughout its history, forró music and dance related to mass media kept close liaison
with Northeastern migrants in large Brazilian cities. However, nowadays, almost all the artists that
come out in the field of forró in the Northeast decline of migratory flow toward the Southeast of
Brazil, although the "departure" remains common among interpreters of other styles of popular
music. This paper discusses the practical and historical aspects that constituted forró music as a
sustainable field in the Northeast of Brazil and the current configuration of that field.
Keywords: forró, music, convention, sustainable field.

Introdução
Na pesquisa que venho realizando, observei que, nos dias atuais, uma safra
significativa de intérpretes nordestinos vem conseguindo se estabelecer no campo profissional
do forró, mantendo residência em sua região de origem. A partir dessa constatação, discuto
musicalidades, certas conexões entre artistas de hoje e seus antecessores, bem como algumas
transformações econômicas, políticas e culturais mais largas que possibilitaram a
configuração de um campo profissional sustentável na região Nordeste. Nessa perspectiva, o
trabalho busca compreender como os agentes – individual e coletivamente – traçam
estratégias,

instauram

e/ou

acionam

discursos-sonoridades,

desenvolvem

carreiras

profissionais e compõem o quadro multifacetado do forró na atualidade. A pesquisa deste
trabalho ocorreu nos período que vai de junho a dezembro de 2011, englobando trabalho de
campo, documentação, audições e leituras afins, focalizando a área de Pernambuco e estados
vizinhos. O trabalho de campo envolveu várias entrevistas com músicos, produtores,
jornalistas e públicos, além da participação presencial em shows, alguns dos quais foram
registrados (audiovisual).
O surgimento do que veio a ser chamado de forró tem ligação direta com uma
“invenção do Nordeste” (ALBUQUERQUE JR., 1999: 9). Luiz Gonzaga e seus parceiros
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lançaram mão de códigos convencionais dessa “invenção”. No decurso histórico do forró, os
agentes utilizaram o binômio “tradicional-moderno”, ora como signos contraditórios, ora
como signos complementares e característicos de uma necessidade de ser “completamente
brasileiro” e “completamente moderno” (MCCANN, 2004: 224). Forró pode ser estudado
como um “gênero musical”, que no entendimento de Fabian Holt (2007) é sempre uma
construção coletiva, desenvolvida musical e socialmente. Embora Holt seja uma referência
deste trabalho, “gênero musical” é investigado aqui como categoria êmica – cunhada no
interior do sistema ao qual pertence –, empregada por agentes do campo (músicos,
gravadoras, produtores etc.), no sentido de viabilizarem seus trabalhos. Abordo o forró como
um campo de práticas, de valores, de forças e como um campo profissional, abrangente, com
fronteiras fluidas, no qual padrões são estabelecidos (instrumentos musicais, sons, imagens,
comportamentos etc.) e tornados significadores culturais e históricos, constituindo processos
identitários negociáveis (TURINO, 2008). Em vez de defini-lo como “cultura pronta”, abordo
o forró como um “mundo artístico” (BECKER, 2008) onde a convenção cultural flui e os
processos criativos decorrem, em grande medida, do exercício de “contra-invenção”, ação
motivada em grande parte pela própria convenção (WAGNER, 2010). Nessa perspectiva, o
campo do forró deve muito mais ser compreendido do que definido.
Cada convenção/inovação observada neste trabalho tem a ver com certas
disjunções do contexto global, configuradas em produções locais. A migração, a sanfona, o
forró, o Nordeste e muito desse encontro tenso e frutífero entre Sul e Norte brasileiros
advieram também de movimentos de âmbito mais largo, de “fluxos globais” (APPADURAI,
1996) e de refluxos nacionalistas – como o revival étnico dos anos 1990-2000 –
desencadeados pela força descomunal da expansão ocidental (HALL, 2000). Dialogando
com esses e outros autores, veremos como agência e adventos históricos são entrelaçados e
configuram o campo multifacetado do forró.
De baião a forró e além
O baião como música e narrativa de Nordeste emerge em meio à busca de
emblemas 1 “nacionais” empreendida pela política nacionalista do Governo Getúlio Vargas.
Ao aportar no Rio de Janeiro (1939), Luiz Gonzaga passa a tocar a música da moda do rádio,
mas, aos poucos, vai percebendo o nicho de mercado formado pelos milhões de migrantes
1

O samba e o baião – bem como os seus clusters de signos – foram utilizados pelo regime de Vargas como
emblemas nacionalistas. Brian McCann (2006) aborda o tema.
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residentes nas grandes cidades e pelos citadinos, quase todos sensibilizados ante a penúria das
secas nordestinas. A conjuntura instou Gonzaga a “migrar” das valsas, choros, foxtrote etc.,
para a “música nordestina”. A essa altura, a região denominada Nordeste já havia sido
delimitada geograficamente pelo Governo Federal (1919), bem como culturalmente, por
intelectuais como Euclides da Cunha, Gilberto Freyre e autores do romance de 30. Nesse
ambiente, Gonzaga – e a rede interessada – vai “lançar a música nordestina nos grandes
centros [...], de forma estilizada, ou melhor, adaptada ao paladar urbano [...]”, conforme
depoimento de Humberto Teixeira publicado por Dreyfus (1999: 112). À luz dessa
informação, o baião foi concebido como um produto “tradicional” da modernidade e para a
modernidade, encarnada nos grandes centros urbanos industrializados, portanto, resultante da
fricção local-global.
Apresentando-se com roupa de vaqueiro nordestino, com uma cartucheira 2 e um
chapéu de couro semelhantes ao do cangaceiro Lampião, lançando mão de topos (símbolos,
fatos, modos de falar e de sentir, tipos humanos), de gestos vocais e, em seguida,
convencionando o trio instrumental – sanfona, zabumba e triângulo – e os padrões rítmicos
característicos da região (xote, marchinha, coco, xaxado etc., capitaneados pelo baião),
Gonzaga consegue imprimir com nitidez a insígnia de “autêntica música nordestina” no
incipiente mercado de música gravada-apresentada e na memória social. Numa das suas
investidas criativas, Gonzaga grava Forró de Mané Vito (1949), em parceria com Zé Dantas,
outro pernambucano radicado no Rio de Janeiro. A canção é uma narrativa de festa,
provavelmente inspirada na bem sucedida peça teatral Forrobodó 3, musicada em 1912 por
Chiquinha Gonzaga. A peça narrava um baile popular (STIVAL, 2004) caracterizado por
música ao vivo, dança de casal, galanteios, beberagem alcoólica, brigas motivadas por ciúmes
etc., elementos também presentes no Forró de Mané Vito.
Os fluxos migratórios continuam, “a música popular nordestina” se multiplica, as
emissoras de rádio se espalham pelo Brasil, surgem muitos intérpretes, seguidores e
dissidentes do rei do baião. As celebrações religiosas e profanas vão abrigar a música
gonzaguiana no Nordeste. Um grupo de quatro companhias lança vários artistas na cidade do
Recife, implementando o primeiro contra-fluxo regional nordestino ante a hegemonia do
Sudeste, até então a única região que gravava artistas destinados ao mercado brasileiro. Entre
2

Artefato de couro ou de lona onde se guardam cartuchos para arma de fogo, usado a tiracolo pelos cangaceiros.
Peça teatral escrita em 1911por Luiz Peixoto e Carlos Bittencourt, estreada em 1912 e que alcançou enorme
sucesso, durante anos; o termo também foi empregado no título do maxixe Forrobodó de maçada, última canção
apresentada nessa burleta.
3

74

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

eles, Jackson do pandeiro e Almira Castilho (dupla) se destacam e acabam migrando para o
Rio de Janeiro. Jackson busca uma distinção em relação ao rei do baião. Ele estabelece a
embolada, o coco e novas formações instrumentais no campo do forró, buscando se definir
como “cantador de coco”. Entretanto, Jackson emprega o termo “forró” no título de muitas
canções e de vários álbuns, levando o termo a ganhar destaque na mídia, fenômeno que é
notado pelos seus produtores. Ao assumir um programa nas TVs e rádios Tupi (RJ) e Record
(SP), a maioria dos agentes envolvidos concorda que o programa deveria se chamar Forró do
Jackson. O termo “forró” repercute no ambiente musical e vai sobrepujando “baião”.
A partir de meados dos anos 1950, a população parecia enfadada dos signos
exaustivamente irradiados na Era Vargas, entre eles, a “música nordestina”. Bossa nova,
jovem guarda, cinema novo, concretismo, Brasília (nova capital federal), Long Play (LP) e
televisão são algumas das “novidades”. A música nordestina começa a ocupar um espaço
marginal na mídia, o que fará com que os forrozeiros e gravadoras afins voltem suas atenções
para o Nordeste, onde o forró tinha fincado raízes mais profundas. Apesar das tentativas
kubitscheckianas de reduzir as desigualdades regionais e a migração, as iniciativas mais
contundentes nesse sentido serão tomadas na década de 1970, como o financiamento de
conjuntos habitacionais e de setores industriais até então concentrados no Sudeste
(OLIVEIRA, 2005: 140). Paralelamente, as emissoras de rádio se interiorizam, surgem
empresários com suas caravanas de shows, casas de forró, selos, estúdios de gravação etc. A
profissionalização do mercado é acelerada.
Em 1983, o cantor Jorge de Altinho – compositor de vários hits interpretados pelo
Trio Nordestino – lança o seu terceiro LP, Canto livre (RCA-Victor) e inclui novos elementos
no forró. Mesmo empregando as convenções gonzaguianas em algumas canções, em outras,
Jorge de Altinho utiliza bateria, baixo, teclados, guitarra elétrica com pedal de efeito wahwha 4 e um naipe de metais. Além disso, Jorge acelera o andamento do baião, emprega
motivos rítmico-melódicos não usuais e uma poética urbana numa música que, em geral, se
reportava ao meio rural. Nem todos esses aspectos eram, de fato, uma novidade no forró.
“Ora... mas, Jackson do Pandeiro já havia usado naipe de metais no forró!” – pode-se
argumentar. No entanto, os metais de Jackson são baseados no samba carioca orquestrado
(big band), ao passo que os arranjos de Jorge de Altinho têm referência no soul de Tim Maia,
no rock anglo-americano e na jovem guarda. Além disso, Jorge passou a apresentar figurinos4

O pedal de feito wah-wah foi amplamente usado no rock. O nome wah-wah é uma onomatopéia que faz
referência ao som da guitarra processado com esse pedal.
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cenários urbanos e a “rebolar no palco”, como ele mesmo relata. A gravadora (RCA-Victor)
que bancou o projeto de Jorge de Altinho divulgou a “novidade” como um “forró moderno”,
conseguindo repercussão em todo o Nordeste e em parte da região Norte do Brasil. Jorge de
Altinho e os participantes da sua construção musical recodificaram o forró e influenciaram o
próprio Gonzaga, quem gravou os discos seguintes com o andamento muito acelerado, com
ênfase na bateria, em detrimento do trio por ele estabelecido. Chamo atenção para um detalhe
importante: Miguel Plopschi 5, o produtor musical do álbum inovador de Jorge de Altinho
(1983), também dirigiu a gravação do álbum Danado de bom (RCA, 1984), de Luiz Gonzaga.
Tendo conquistado o mercado nordestino e numa tentativa de alcançar o status de artista
nacional, Jorge de Altinho parte para São Paulo. Mesmo tendo completado dezesseis LPs, ele
não consegue tal objetivo. As transformações do mercado fonográfico advindas da tecnologia
digital de gravação-reprodução levaram Jorge a assumir a “produção independente” do seu
trabalho e a retornar para o Nordeste.
Na virada dos anos 1980-90, a lambada havia se tornado o mainstream da músicadança no Norte e Nordeste, fato que dura cerca de cinco anos. Em 1991, mixando os
elementos codificados por Jorge de Altinho aos de Beto Barbosa, grupo Kaoma e ao pop
internacional, o empresário Emanuel Gurgel lança a banda Mastruz com Leite e introduz no
campo outro “forró moderno”, espalhado rapidamente pela sua rádio via satélite, a SomZoom
Sat. Com as facilidades de downloads de música e o mercado informal, cai o valor do disco
(físico) e ganha relevo o “mercado de experiência” (TROTTA, 2010), isto é, de shows. O
empreendimento de Gurgel toma fôlego e passa a englobar estúdio de gravação/edição de
áudio, editora, distribuidora de discos, produtora de eventos, casas de show e fábrica de
amplificadores de som. A Mastruz com Leite é o segundo empreendimento musical iniciado e
gravado no Nordeste – o primeiro foi Jackson do Pandeiro – que consegue se espalhar por
todo o Brasil. Essa reconfiguração musical deu início ao que passou a ser conhecido como
“forró estilizado”, ou “eletrônico”.
O Brasil inicia os anos 2000 comemorando institucionalmente os 500 anos da sua
“descoberta” pelos europeus, o que fertiliza a saliência de um nacionalismo étnico, notável,
por exemplo, na veiculação massiva de questões relacionadas à identidade, como: Quem
somos? O que nos faz brasileiros? Tais questões nos levaram muitos brasileiros a olharem
para o seu passado. “E o passado, no Brasil, permanece proximamente associado ao
Nordeste” (FERNANDES, 2005: 151), local onde começou a “descoberta portuguesa”. Várias
5

Ex-integrante da banda The Fevers.
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tradições culturais ganharam relevo, mas, o forró, lançado como “a música do Nordeste”,
campo que desde a sua invenção incorporou o binômio “tradicional-moderno” na sua
correlação de forças, absorveu a fricção global/local desse revival no seu próprio seio. As
respostas àquelas questões são também respostas aos processos e forças de mudança que
costumam ser sumarizados sob o termo “globalização” (HALL, 2000:67-69). Entre as
consequências desse processo, destacam-se a homogeneização cultural e a concomitante
desintegração de identidades culturais. A expressão “forró tradicional” emerge como reação
ao “forró eletrônico”, então associado à globalização. É nesse período que eclode o chamado
forró universitário, rótulo comercial fermentado por estudantes paulistanos e produtores de
festas (musicadas por trios de forró) a eles ligados. O revival vai alimentar políticas púbicas
em vários âmbitos (do federal ao municipal) e iniciativas privadas (individuais e coletivas),
como selos, programas de rádio, associações, tornando-se um novo propulsor do campo do
forró no Nordeste.

Conclusão
Entre os diversos constituintes do forró, este trabalho destaca um conjunto de
iniciativas individuais e coletivas que possibilitaram a atual configuração do campo. Como
vimos, o baião – primeiro apelido midiático do forró – emerge num ambiente fértil para
emblemas úteis ao nacionalismo pós-Revolução de 1930, entra na agenda do Governo Vargas
e do seu projeto de unificação nacional. A emergência do baião está vinculada ao mass media,
através do qual recodificou e redimensionou a musicalidade das celebrações religiosas e
profanas no Nordeste. Na década de 1950, ocorrem os primeiros grandes resultados – como a
celebrização de Jackson do Pandeiro e Almira Castilho – de iniciativas que profissionalizam o
campo dentro da região, como as emissoras de rádio, as orquestras, as caravanas e casas de
shows. Na década de 1970, políticas públicas nacionais são destinadas a industrializar o
Nordeste e reduzir o fluxo migratório com destino ao Sudeste. A fábrica de discos Rozenblit e
as emissoras de TV são destaque no campo musical.
O outro conjunto de elementos diz respeito à diversidade musical do forró, que
desde o boom de Luiz Gonzaga deu mostras claras de configuração híbrida (CNCLINI, 2006),
resultante do cruzamento de várias musicalidades e do exercício de invenção e contrainvenção dos agentes. Almejando validar a sua arte, em toda a história do forró os atores
sociais acionaram “tradicional” e/ou “moderno”, conforme a conveniência circunstancial. Nos
anos 1980, Jorge de Altinho recodifica o forró, e essa recodificação – somada à sensualidade
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do grupo Kaoma e da lambada como um todo – vai culminar com o forró pop dos anos 1990,
que produzirá no Nordeste uma música consumida em várias regiões do Brasil, diversificando
o mercado local e otimizando a sua sustentabilidade. O revival étnico-nacionalista que
culmina nos anos 2000 alimenta a reação ao forró pop e reconfigura o campo. Atualmente, a
diversidade é tão vasta que o uso dos rótulos “forró tradicional” e “forró eletrônico” se mostra
insuficiente e inócuo. Grupos como Mastruz com Leite – que mescla elementos gonzaguianos
ao pop – e a Banda Garota Safada – cuja música sequer lembra Luiz Gonzaga, embora use o
‘visual de sanfoneiro’ no palco – costumam ser enquadradas/reconhecidas como “forró
eletrônico” por intelectuais (TROTTA, 2010), críticos de música 6 e outros. O equivalente
ocorre com a diversidade de artistas rotulada de “forró tradicional”. Diversos artistas –
“outros” – são colocados à margem do campo por não serem aceitos em nenhum dos dois
rótulos majoritários, ou por não assumirem eles próprios um lado dessa bi-polarização, a qual
tem sido um grande fator de homogeneização do forró. Este trabalho defende a proposição de
que a diversidade é fruto das relações no interior do forró e entre forró e outras musicalidades.
As fronteiras do forró e o que está além dele têm importância vital para o campo, são pilares
da sua sustentabilidade e motivos da fixação de nordestinos na sua região de origem.
Hoje, o forró em sua diversidade é um campo sustentável no Nordeste, dividindo
tal posição com o axé music (Bahia) e com a chamada música brega. Essa configuração é
muito recente, foi consolidada nos últimos vinte anos. A migração entre forrozeiros continua
ocorrendo, porém, no âmbito intra-regional. Por outro lado, músicos que tocam rock, samba,
choro, entre outras modalidades, mal se sustentam na região Nordeste; o mercado do Sudeste
os atrai substancialmente e a migração é uma possibilidade que eles lançam mão – vide Junior
Barreto, Mombojó, Volver, Carina Buhr, China, Roger Man, Nação Zumbi, Lirinha, Zé
Emanuel entre outros pernambucanos que partiram recentemente para São Paulo. Jorge de
Altinho, Santanna, Flávio José, Petrúcio Amorim, Maciel Melo, Josildo Sá e as bandas
Mastruz com Leite, Magníficos, Brasas do Forró, Saia Rodada, Calcinha Preta, Garota Safada
são exemplos de artistas-grupos nordestinos que tocam forró e estão estabelecidos na sua
região de origem. Entre os motivos da não-partida mencionados pelos artistas do forró, os
mais recorrentes são: as possibilidades de viabilizar carreiras bem sucedidas dentro da região
Nordeste, mantendo-se próximo aos familiares; a demanda de shows de forró no Nordeste é
muito maior do que em outras regiões; a oferta de suprimentos, como estúdios de gravação e
de ensaio, músicos, instrumentos musicais etc.; as políticas públicas de apoio aos artistas do
6

José Teles, um famoso crítico de música do Jornal do Comércio (Recife-PE), costuma criticar as bandas de
forró pop usando o rótulo depreciativo de “fuleiragem music”.
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chamado “forró tradicional”; a possibilidade de, residindo no Nordeste, exportar o trabalho
para outras regiões através da mídia e de parcerias. São aspectos de um campo autosustentável e crescente.
Em suma, todos esses artistas do forró citados estão capitalizados e em
crescimento; alguns são reconhecidos regionalmente, outros nacionalmente, mas nenhum
deles pretende migrar para o Rio de Janeiro, ou São Paulo, que outrora foram uma espécie de
El Dourado de todos os artistas brasileiros que desejavam atingir o “sucesso nacional”.
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A construção da representação gráfica da música da criança: estudo de caso
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Resumo: O presente estudo de caso objetivou identificar as formas de elaboração de representações
gráficas para os sons. Foram analisadas as representações realizadas por 27 crianças de 6 a 9 anos,
estimuladas em situação de ambiência nas múltiplas linguagens, considerando a explicação
verbalizada numa entrevista semiestruturada. Concluímos que as representações gráficas são
resultantes da transposição das informações sensoriais a que essas crianças foram expostas. Tais
achados estão em sintonia com os estudos de Jean Piaget, John Sloboda e Beatriz Ilari.
Palavras-chave: Escrita musical, múltiplas leituras, ambiência.
Building music´s graphic representation by children: a case study
Abstract: The objective of this study was to identificate forms of elaborations of graphic
representations for sounds. The representation produced by 27 child (6-9 years old) in situation of
environment of multiples languages was analyzed considering their explanation obtained through semi
structured surveys. We concluded that graphic representation is resulting from the transposition of
sensorial information in witch child were exposed . These findings were in line with previous studies
conducted by Jean Piaget, John Sloboda and Beatriz Ilari.
Keywords: Music writings, multiple languages, environment

1. A ambiência nas múltiplas linguagens
Para que possamos nos comunicar e interagir significativamente com o ambiente
onde estamos inseridos, é necessário ler não somente as letras, mas também, os números, a
natureza, o corpo, os sabores, os aromas, o relevo, a paisagem e a “paisagem sonora”
(SCHAFER, 1991). É por meio da leitura dos diversos gêneros textuais e linguagens, que
podemos construir o conhecimento de forma autônoma e aprofundada, estabelecendo uma
relação genuína e pessoal com o objeto a ser conhecido, pois, em se tratando de leitura, ela
ocorre em todas as linguagens e é um “compromisso de todas as áreas” (NEVES, 2006).
A leitura e a escrita que possibilitam a autonomia na construção dos conhecimentos
têm respaldo na “ambiência” nas múltiplas linguagens.
Por ambiência estamos entendendo o manusear livros e textos em geral – diferentes
tipos de leitura – falar deles, escrever a respeito e particularmente trocar informações
com terceiros – o professor, alunos, palestrantes-leitores, leitores diversos – acerca de
leituras; enfim, ter-se como algo absolutamente cotidiano e referencial a relação com
múltiplos tipos de textos e leitores. (REZENDE, 2005:111)

A ambiência, portanto, consiste na imersão num meio que possibilita a significativa
vivência de diferentes gêneros textuais e linguagens nas diversas áreas de conhecimento. Nesse
ambiente, segundo Neves “[…] o professor é o principal mediador de leituras e escritas
significativas, promotoras do crescimento pessoal e social de cada estudante” (NEVES, 2006:

81

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

12). A presença de mediadores especialistas em cada área permite o aprofundamento e o devido
encaminhamento da criança nas especificidades de cada uma delas e enriquece a troca. É nessa
“ambiência” de múltiplas leituras que ocorre a alfabetização.
Segundo Leite, o processo de alfabetização seria a “apropriação da escrita como
sistema convencional, alfabético e ortográfico” (LEITE, 2010: 32) e ao referir-se à alfabetização,
esse autor afirma a impossibilidade de deixar de citar o letramento como “desenvolvimento de
habilidades necessárias para a inserção do indivíduo nas práticas sociais de leitura e escrita”
(LEITE, 2010: 28). Assim sendo, a alfabetização se torna significativa se as palavras forem
contextualizadas em textos reais e coerentes que permitam aos alunos a escrita funcional plena
de significação. Sendo a construção do conhecimento baseada nas relações sociais, ela se dará de
forma efetiva se houver a mediação dos agentes presentes na sala de aula numa constante
atividade epilinguística 1, em que a reflexão é um elemento essencial para a construção do
conhecimento de forma autônoma e significativa.
2. A investigação
Este estudo foi motivado pela nossa atuação como educadora musical no Instituto de
Educação Infantil e Juvenil – IEIJ 2, que efetiva suas atividades pedagógicas por meio de projetos
interdisciplinares considerando os estudos de Jean Piaget acerca do desenvolvimento cognitivo e
processos de aprendizagem. Nesse contexto, uma das diretrizes que permeiam as atividades é a
concepção de múltiplas linguagens. Sob essa perspectiva, nas estantes de livros, presentes em
todas as salas, são disponibilizados os diferentes gêneros textuais e linguagens: revistas, livros
infantis, contos clássicos, listas telefônicas, histórias em quadrinhos, livro de receitas, bulas de
medicamentos, gravuras, mapas e partituras musicais. No IEIJ, a atividade denominada
‘representação’ 3 é comum a todas as disciplinas e faz parte da rotina dos alunos como uma
atividade epilinguistica também para a Música, que é uma disciplina curricular ministrada por
professor especialista, desde a fundação dessa Escola, há 40 anos.
A ambiência para as múltiplas leituras, proporcionada por esta Escola e o sistema de
trabalho interdisciplinar com representações, possibilitaram o levantamento do seguinte
questionamento: nos primeiros anos do Ensino Fundamental, quais são as estratégias que essas
crianças elaboram para construir uma representação gráfica para a altura e a duração dos sons,
nessa ambiência de múltiplas linguagens?
Para buscar respostas para esse questionamento, realizamos uma pesquisa qualitativa
na modalidade estudo de caso, fazendo a coleta de dados por meio de entrevista semiestruturada
e recolhimento dos registros gráficos que as crianças realizaram para representar a altura e a
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duração dos sons em uma canção. Segundo Saramago, a metodologia qualitativa de pesquisa
pode realizar a coleta dos dados com estratégias intensiva e extensiva, que nesse contexto,
podem ser apresentadas da seguinte forma:
Pesquisa Qualitativa
Estratégia Intensiva

Estratégia Extensiva

Entrevista semiestruturada
ou aberta.
Entrevista diálogo

Ilustrações, textos,
gráficos e desenhos

A criança identifica e
explica quais sinais
gráficos utilizou para
determinados sons.

Representações gráficas
que as crianças
produziram para grafar os
sons

Figura 1: Esquema da subdivisão das estratégias de coleta de dados, segundo Saramago contextualizado no presente
estudo (SARAMAGO, 2001).

Para coletar os dados, foi realizado um recorte em uma situação real. Num universo
de 50 crianças, de 6 a 9 anos, nos quatro primeiros anos do Ensino Fundamental, a unidade
investigada consistiu num grupo de 27 crianças. Essas, estudam no IEIJ há mais de dois anos,
sendo estimuladas nas múltiplas linguagens, e não tiveram contato com o ensino formal de
Música em escolas especializadas, nas quais poderiam ter sido instruídas a utilizarem as formas
convencionais de notação musical, interferindo na construção, propriamente dita, de um sistema
gráfico de representação musical. Para a análise, voltamos o foco para as representações gráficas
da altura e da duração dos sons devido a dois fatores: o som não se apresenta aos ouvidos
desprovido de um desses parâmetros, pois essas qualidades são “as duas dimensões básicas em
que as frequências sonoras se apresentam” (WISNIK, 1999: 20-26) e, reforçando essa
interdependência, consideramos o fato de

a nota musical, signo base da notação

tradicionalmente utilizada na cultura ocidental, representar, graficamente, um único som com
estes dois parâmetros.
As representações foram analisadas e categorizadas em escritas do tipo Gráficos
(como aquelas presentes em documentos estatísticos ou representações de grandezas
matemáticas); Sinais Novos (semelhantes aos antigos neumas 4 criados para direcionar a
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entonação das palavras); figuras acompanhadas de Legendas (como as bulas em composições
contemporâneas) e Notas Musicais (figuras lembrando claramente os sinais da notação musical
tradicional).
3. Constatações
Essas crianças demonstraram autonomia para buscar elementos na diversidade de
grafias textuais e linguísticas para inventar e construir uma representação gráfica musical
própria, sem ficarem presas aos signos específicos da notação tradicional da música. Segundo
Ilari,
[...] a construção da notação é um processo que se inicia com a utilização de
representações musicais que são inventadas pela criança. [...] As representações das
crianças diferem de acordo com as diferentes idades e fases do aprendizado musical.
[...]as crianças maiores (6 a 10 anos) representam ritmos e alturas com símbolos
inventados e desenhos.(ILARI, 2003: 15)

Constatamos que a ambiência nas múltiplas linguagens, na qual essas crianças foram
estimuladas, foi decisiva para que as ‘invenções” apresentassem a diversidade gráfica que
observamos. A criança, em contato com as múltiplas linguagens e, consequentemente,
exercitando as múltiplas leituras, teve acesso a uma variedade de formas de registro gráfico que
ela generalizou e utilizou para atender a um objetivo intelectual. Ela interiorizou as informações,
construindo um significante que pressupõe “processamentos mentais internos de interpretação”
(BATRO, 1978: 130) e coordenações que são exteriorizadas pela “evocação verbal” (PIAGET e
INHELDER, 2001: 59), e, na criança alfabetizada, pela representação gráfica. Ou seja, tendo
percebido as informações pelos órgãos dos sentidos, essa criança, por meio da imitação interna,
reconstruiu as informações sensoriais criando uma imagem mental conceitual. Diante de uma
situação que solicita a elaboração de uma representação gráfica para o som, a criança coordenou
todos os elementos formais percebidos (as frases melódicas, o formato da canção, os esquemas
de repetição das frases melódicas, a duração de cada som, as diferentes alturas) e fez as
generalizações para transpor, para a representação gráfica do som, os elementos gráficos
experimentados em outras linguagens, mas que podem também expressar as suas ideias
musicais.
Neste estudo, observamos que alguns elementos dos “aspectos gráficos” da escrita
(FERREIRO, 2001: 18) apareceram em todas as escritas, ou seja, todas essas crianças
escreveram seus sinais para serem lidos da esquerda para a direita e de cima para baixo, como na
escrita da linguagem verbal que, na cultura ocidental, acompanha essa estruturação.
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Observamos, também, que a preocupação para registrar as alturas não foi a mesma para
registrar as durações: de 26 crianças que escreveram sinais para os sons graves ou agudos; 11
escreveram sinais também para o longo ou o curto; e, apenas uma criança escreveu somente a
duração dos sons. Quatorze crianças escreveram sinais apenas para a altura e, quando
questionadas sobre a duração, utilizaram a velocidade do dedo deslizando sobre o papel para
indicá-los. Sobre esse fato, encontramos, em Frey-Streiff, uma possível explicação:
[...] parece ser a atividade da criança de cantar que orienta mais sua atenção para as
propriedades relativas à altura do som: o fato de cantar em uma certa altura, de cantar
mais alto ou mais baixo etc. exige efetivamente um certo esforço vocal, mesmo se se
conheça bem a melodia. Em compensação, a atividade de sustentar os sons, de afastálos e aproximá-los no tempo, de intercalar silêncios etc. parece não solicitar, em geral,
nenhum esforço (na canção popular) e, consequentemente, parece provocar menos
tomada de consciência. [...] Em suma pode-se formular a hipótese de que a estruturação
das melodias no tempo passe a segundo plano pelo fato de ela poder confundir-se com a
temporalidade inerente a toda atividade, entre as quais as de cantar e falar. (FREYSTREIFF, 1990:167).

Na história da notação musical, o registro para a duração do som foi incorporado
tardiamente, somente por volta dos séculos XII e XIII, pois
[…] enquanto a notação esteve ligada aos textos cantados, justifica-se pensar que
informação temporal não era tão importante, já que os executores cantavam todos o
mesmo texto, e as palavras regulavam o tempo (SLOBODA, 2008: 330).

Nas atividades musicais desenvolvidas no cotidiano, observamos que os trabalhos que
envolvem ritmos ou percussão apresentam bons resultados mais rapidamente. Acreditamos,
portanto, que as ideias dos autores anteriormente citados podem ter ressonância nessas crianças,
o que merece um estudo mais detalhado sobre essa relação, criança – ritmo – tomada de
consciência, e, por sua vez, dessa dinâmica com as possibilidades e levantamento de estratégias
para a construção de um registro gráfico para a duração dos sons.
Os resultados obtidos na presente pesquisa nos levam a inferir que o estímulo dado numa
ambiência nas múltiplas linguagens proporciona o acesso a formas muito mais conscientes de ler
e compreender os fenômenos sonoros e socioculturais a que temos direito de usufruir e de
participar.
Desta forma, as tarefas da aula de música passam a contemplar todas as dimensões do
fazer musical quer sejam a recepção (ouvir música), a reprodução (executar um
instrumento ou cantar), a criação (compor), a informação sobre música (sobre a cultura
musical e a história) e a integração com outras áreas do conhecimento, procurando
comum equilíbrio entre elas, ler e escrever música perpassaria transversalmente todas
essas dimensões. (SOUZA, 2006: 214).

Portanto, a alfabetização musical, concebida nesse contexto, é um elemento intrínseco na
criança, que busca formas de compreender e de ser compreendida pelo ambiente onde está
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inserida e participar, ativamente, dela. Ainda que cada linguagem tenha a sua especificidade, as
crianças que foram estimuladas a interagir com elas e a desenvolver diferentes formas de
representá-las internamente (imagem mental); ou externamente (linguagem verbal, ou
representação gráfica), têm possibilidades de desenvolver, de forma mais complexa e autônoma,
a busca de novas informações e estratégias para se comunicar com o Mundo.
5. Conclusão
No processo da construção da representação gráfica para o som, as estratégias utilizadas
pelas crianças têm relação direta com a ambiência nas múltiplas linguagens, que possibilitaram a
categorização das representações resultantes de diferentes estratégias de pensamento musical
que, por sua vez, entrelaçadas com outras áreas de conhecimento, contribuem para o letramento
nas diferentes linguagens, permitindo a interação ativa do sujeito na realidade.

A seguir,

expressamos as ideias acima em forma de esquema:

Processo de Construção da Representação Gráfica da Música
Ambiência

Categorias

Estratégias

Diferentes áreas do
conhecimento

Gráficos
Legendas
Sinais novos
Notas Musicais

Diferentes
estratégias de
pensamento musical

Letramento

Indivíduo socialmente ativo

Realidade
Figura 2 – Ideias resultantes do estudo, organizados pela autora em forma de esquema

Considerando o princípio da ambiência nas múltiplas linguagens, é necessário que as
reflexões sejam conduzidas e mediadas por professor especialista em cada uma das áreas. É ele
que trabalha com a criança a essência de cada conhecimento, sua historicidade, sua linguagem e
a forma como os conteúdos e ideias são representados, evitando, assim, a superficialidade,
tornando possível o letramento nessas diferentes áreas. A criança tem possibilidade de
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desenvolver estratégias e construir o pensamento em cada uma das áreas: o pensamento musical,
o matemático, o linguístico, o científico, o topográfico, o sinestésico, o ecológico e de usar todos
esses conhecimentos de forma sistêmica na vida social enquanto cidadão que tem a possibilidade
de compreender melhor a sociedade. Adquire a capacidade de fazer leituras e representações para
ser um sujeito plenamente letrado, que aciona os esquemas cognitivos para interagir com a
realidade, para reconstruí-la para si e transformá-la. É com a ambiência nas múltiplas linguagens
que o processo de representação ocorre de forma plena nas diferentes áreas do conhecimento e é
nela que, diferentes professores especialistas e as crianças, numa atividade de trocas dinâmicas e
reflexivas, produzem e constroem, coletivamente, o conhecimento para serem inseridas nas
práticas sociais de leitura e escrita.
A possibilidade de interagir com as várias áreas do conhecimento e as suas respectivas
linguagens e representações, em atividades epilinguísticas conduzidas por professores
especialistas, possibilita o surgimento de elementos gráficos característicos. As crianças
elaboraram representações genuínas que puderam ser categorizadas; e, cada categoria
demonstrou um conjunto de estratégias de pensamento resultante de abstrações que a criança
realizou sobre as informações recebidas pelos órgãos sensoriais que, em contato com um
ambiente estimulador, forneceu diferentes dados que permitiram a ela, pensar musicalmente para
construir a sua representação.
A representação gráfica da música é, então, resultante de uma construção pessoal; de um
sujeito que utiliza seus recursos cognitivos e todas as informações sensoriais por meio de um
elaborado processo de representação e pensamento musical. Ele reconstrói para si o
conhecimento musical e se desenvolve, musicalmente, para também representar por meio dos
sons, se comunicar e compreender o contexto sonoro e musical, tornando-se então, sonoramente
e esteticamente alfabetizado na Música.
Assim considerado, o letramento em Música é uma consequência de uma vivência plena
da atividade musical em todos os sentidos, não somente da interpretação; mas, da busca da
autonomia no relacionamento com os eventos sonoros e musicais, compreendendo e interagindo
com o grande repertório que a humanidade vem construindo durante a sua existência. É
consequência, também, da possibilidade de estabelecer relações e entrelaces com as outras áreas
do conhecimento que constituem a totalidade da realidade em que se insere.
A interação com as linguagens, perpassando a leitura e a escrita, possibilita, no sujeito, a
consciência de si enquanto indivíduo com identidade, socialmente ativo e consciente de sua
função comunitária, fortalecendo ligações com a sociedade que humaniza esse sujeito por meio,
dentre outras coisas, da Arte, uma das múltiplas linguagens.
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Notas
1

O aluno é estimulado a refletir sobre todas as práticas realizadas em sala de aula, individual ou coletivamente,
envolvendo a leitura e a produção escrita pois “ [...] toda atividade pedagógica desenvolvida em sala de aula deve
prever um momento em que o aluno reflita sobre a própria atividade, analise alternativas, perceba possibilidade,
sempre estimulado pelo professor” (LEITE, 2010:34).
2
IEIJ – Instituto de Educação Infantil e Juvenil, escola particular de Educação Infantil e Ensino Fundamental, rua
Bélgica, 926, na cidade de Londrina – Pr.
3
Diariamente após alguma atividade previamente selecionada, os alunos dedicam cerca de 10 a 20 minutos para
elaborarem representações acerca das aprendizagens realizadas. Tais representações podem ser desenhos, esculturas,
construções com objetos, textos ou partituras.
4
Notação musical utilizada no Canto Gregoriano por volta do século VIII.
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Resumo: Pensar a Política Pública de Cultura da área de música tem sido um grande desafio no
Brasil. Preocupados com esta questão os investigadores do Grupo de Pesquisa em
Etnomusicologia da Universidade Federal do Paraná criaram a linha de pesquisa Política Pública
de Música tendo como objetivo principal analisar como as ações da cultura para música realizadas
no Paraná podem fornecer subsídios para a construção da política pública nacional para música. As
bases referenciais teórica-metodológicas estão ancoradas nos teóricos da América Latina como
Manuel Vicente Ribeiro Veiga Jr., Ana Maria Ochoa, Samuel Araújo, Kazadi wa Mukuna, Albino
Rubim, Milton Santos, Jose Carlos Durand, Anthony Seeger, que tem se debruçado sobre a
temática e aportado contribuições significativas.
Palavras-chave: Política Pública, Cultura, Música, Paraná.

Building a Culture of Public Policy Area of Music in Paraná
Abstract: Assessment about The Cultural Public Policy of the Brazilian Music has been a great
challenge. Be concerned with dilemma we members people of Ethnomusicology researcher group
of Parana Federal University were developed a new researching field titled “Music Public Policy”
having as main objective, analyze how the music cultural actions did it on Parana State. Could
influence positively to bring on crucial resources to build a solid National Music Public Policies.
The Theory and Methodology references are based and anchored on
Latin American academic studies of Manuel Vicente Ribeiro Veiga Jr., Ana Maria Ochoa, Samuel
Araújo, Kazadi wa Mukuna, Albino Rubim, Milton Santos, Jose Carlos Durand, Anthony Seeger,
who are pay attention of that particular.
Keywords: Public Policy, Culture, Music, Parana

1. Os Subsídios das Pesquisas Acadêmicas
No Brasil a ausência de Política Pública de Cultura é histórica. De acordo com Rubim, 2007,
“A trajetória brasileira das políticas culturais produziu tristes tradições e enormes desafios.
Estas tristes tradições podem ser emblematicamente sintetizadas em três palavras: ausência,
autoritarismo e instabilidade. A desatenção dos governos com a área da cultura concentrou as
ações sempre nos grandes centros e assim reforçou os estigmas de que a cultura é para
poucos”. Após a abertura política do país artistas mais politizados inconformados com essa
situação deram início à organização de coletivos nos quais eram debatidas a necessidades e
elencadas as reivindicações posteriormente encaminhadas aos poderes constituídos, criando
assim um novo modo de participação cidadã na área da cultura.
No Ministério da Cultura durante a década de 1990 são efetuadas inúmeras mudanças e
instituídos os mecanismos do mecenato via leis de incentivo buscando atender as demandas
crescentes desses coletivos nas diversas áreas da cultura para as quais o MINC teve que se
adequar continuamente.
As novas configurações efetivadas no campo da cultura brasileira, nas instâncias
governamentais, na primeira década do século XXI, passaram a exigir dos vários atores
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culturais envolvimento e posicionamento na construção de políticas públicas que atendam as
especificidades de suas áreas de atuação.
A linha de pesquisa Política Pública de Música do Grupo de Pesquisa Etnomusicologia da
Universidade Federal do Paraná surgiu a partir da compreensão de ser a Etnomusicologia uma
ferramenta que fornece subsídios, desde uma perspectiva sociológica, antropológica e
comunicacional capazes de corroborar na elaboração das Políticas Públicas de Cultura na área
de música. Pois, de acordo com o entendimento do conceito, inicialmente proposto por Alan
Merrian (1964) para a Etnomusicologia “A música é um produto do comportamento humano
e possui estrutura, mas sua estrutura não pode ter existência própria se divorciada do
comportamento que a produz” (Merriam apud KAZADI WA MUKUNA, 2008:14) e esta
música ocorre dentro de um “contexto social” onde é produzida.
Nessa mesma direção as proposições de Kazadi wa Mukuna alertam que:
A etnomusicologia deve ser definida como um campo de pesquisa em que o objetivo
assenta-se além do mero conhecimento de música. Assim como no campo da
arqueologia, cujo enfoque é a reconstrução do passado do Homo sapiens, a
etnomusicologia tem na música seu tema de estudo, enquanto seu objetivo é de
contribuir para compreensão de seus criadores, os seres humanos. (KAZADI WA
MUKUNA, 2008:13)

Portanto, são necessários estudos e investigações que possuam um olhar mais aguçado sobre a
música para se entender o vasto campo onde a Etnomusicologia opera.
Além de ser possível constatar que sendo uma expressão humana “a música pode ser parte do
ethos ou dos padrões gerais de pensamento de uma sociedade”, dentro de uma perspectiva
sociologia da música, abordada por Anthony Seeger (2004).
A partir destas premissas o grupo de pesquisa desenvolve projetos que permitem conhecer e
entender as ações da área de música não apenas do ponto de vista do mercado, mas aquelas
que ampliam o campo de estudos e tenham o envolvimento dos vários atores sociais. As
reflexões resultantes geram subsídios que podem dar suporte a construção de uma política
cultural capaz de abranger as várias facetas do fazer musical.
O objetivo da linha de pesquisa é analisar as implicações existentes na construção de uma
Política Pública de Cultura da Música no Paraná.
Para isso são realizados levantamentos históricos na área da cultura e da música, sua relação
com a sociedade, buscando mapear as pesquisas e os pesquisadores da área musical, a
articulação da classe musical, os programas de incentivo a produção da música, a distribuição
de música e os planos de cultura que incidem sobre a mesma.
Os resultados são publicizados nas pesquisas de término de curso, graduação e mestrado.
Posteriormente estes trabalhos poderão ser encaminhados às câmaras setoriais de música
ligadas ao Ministério da Cultura do Brasil para a possibilidade inserção dos resultados no
plano nacional de cultura.
O presente trabalho apresenta a experiência do Grupo de Pesquisa do Curso de Música da
Universidade Federal do Paraná e suas primeiras reflexões sobre o levantamento realizado no
Paraná. Ao ser trazido para o fórum da ANPPOM pretende abrir a discussão sobre a
necessidade da criação de Políticas Públicas de Cultura na área da música a partir de
pesquisas acadêmicas que apontem a necessidade de um maior envolvimento de seus
protagonistas; os músicos.
2. A Música e Política Pública de Cultura
Organismos internacionais como a UNESCO tem se debruçado para definir aspectos da
Cultura como o “Patrimônio Intangível” e particularmente na área de música “a partir de
pressupostos como o folclore e as musicas locais”, como defende Ana Maria Ochoa (2003).
Esta postura observada nos organismos internacionais da à impressão que esta área esta fora
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de conflitos e diferenças conceituais, como folclore, música tradicional, música étnica, world
music.
Porém Ochoa verifica que além destas discussões, nas últimas décadas tanto os organismos
internacionais como os governos na América Latina tem dedicado parte da sua agenda para a
discussão dos assuntos pertinentes a Música e sua Política Pública, com a atenção voltada
para as diferentes mobilizações dentro da sociedade civil. (OCHOA, 2003:118)
Já o etnomusicólogo Samuel Araújo ao participar do grupo de trabalho, formado pelas
universidades para discutir e apresentar propostas para o Ministério da Cultura apresentou
uma pauta a partir de posicionamentos históricos da Etnomusicologia que pode ser utilizados
como parâmetros nos grupos de estudos das universidades para refletirem sobre a proposta
de política pública da área musical.
“Em meio a crescentes desafios à cidadania, à memória e à diversidade, são
colocados como eixo de políticas públicas o reconhecimento e a promoção da
cidadania, da responsabilidade social, da ideia de patrimônio e da diversidade sóciocultural, destacando-se em seu bojo o compromisso com dívidas históricas com as
populações 337 indígenas e afro-descendentes. Nesse quadro, sugeriu-se ao GT,
como base de uma pauta de discussões, a retomada de posicionamentos históricos da
Etnomusicologia em torno de tópicos como:
- as políticas relativas à pesquisa e pós-graduação para a área de música face ao
conjunto de ações afirmativas (dentre elas, cotas raciais e sociais) embutidas na
reforma universitária em gestação;
- o papel e a composição de Câmaras Setoriais (entre elas, as de Música e de
Culturas Populares e Indígenas) no âmbito do MinC, abertas à participação da
sociedade civil,
- políticas de patrimônio material e imaterial;
- financiamento nas áreas de educação e cultura;
- iniciativas de pesquisa aplicada, articulando o conhecimento universitário com os
anseios da sociedade em geral;
- impacto da produção de conhecimento na área de etnomusicologia na formação de
graduados em música e em cursos de extensão universitária;
- articulações entre universidade, iniciativas não governamentais e movimentos
sociais por parte de etnomusicólogos.” (ARAÚJO, 2005:01)

Os processos sugeridos por Araújo têm ocorrido de maneira bastante díspares na várias áreas.
Desde meados da década de 1990, o Brasil passa por um processo de transformação social
significativo. Na busca da construção de espaços para as mais diversas ações os partidos
políticos, principalmente os de centro esquerda clamam pela participação democrática nas
instâncias dos poderes constituídos. Assim, vimos surgir inúmeros conselhos comunitários
organizados com o apoio dos partidos políticos passarem a atuar como fiscalizadores e
apoiadores de ações realizadas pelos governos das três instâncias, mas principalmente serem
responsáveis pelo encaminhando de sugestões para uma melhor gestão pública de
determinada área.
A área da cultura teve sua primeira experiência para a criação conselhos na cidade de São
Paulo, quando o Partido dos Trabalhadores-PT esteve no poder, em 1992, porém com a saída
do governo municipal não houve segmento desta ação. Todo trabalho realizado junto às
comunidades dos bairros bem como todas as sugestões se perderam.
Somente quando o partido assume o governo federal, em 2003 essas práticas são retomadas.
O Ministério da Cultura após vários tropeços inicia a discussão nacional com o objetivo de
elaborar o Plano Nacional de Cultura. Para isso criou um edital contendo as normas
necessárias para as eleições dos conselhos municipais e estaduais de cultura. O processo
realizado em um período muito curto não propiciou as discussões necessárias se quer para
eleger os representantes de cultura na sua localidade.
Várias cidades e estados não tiveram condições de cumprir as referidas normas contidas nos
edital 1, não só devido a divergências políticas dos governos locais com o governo federal,
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mas principalmente por inexistirem os processos necessários a cada estágio, que a democracia
requer. Porém, essa deficiência, ou melhor, falta de uma prática participativa da sociedade
possuem implicações na história e se devem a longo processo ditatorial pelo qual o país
passou. Isso acabou criando sujeitos que sempre deixam a solução de problemas de seu
interesse para o governo, sem que haja a necessidade de solicitação ou reivindicação. É o
sistema paternalista, existente no Brasil desde o período getulista.
As eleições para representantes das várias câmaras setoriais ocorreram nos atropelos do
último ano de mandato do PT no governo federal. Em muitos casos os atores envolvidos nas
áreas da cultura se quer foram consultados, mas mesmo assim algumas pessoas mais
articuladas politicamente, acabaram se tornando representantes nas diversas camaras.
No Estado do Paraná esse processo também não ocorreu conforme previsto pelo Ministério da
Cultura, mas quando analisamos o relatório da Câmara e Colegiado Setorial de Música 20052010 do MINC observamos que em 06 de abril de 2010 houve a indicação de representação
da sociedade civil com assento na câmara setorial de música cujo mandato terminou em 06 de
abril de 2012. A não participação da sociedade civil, conforme estabelecia o edital, acabou
trazendo entraves aos governos locais.
Em 2011 quando um novo governo assume o Estado do Paraná encontra inúmeras
dificuldades nos trâmites junto ao governo federal. Na área da cultura para qualquer
procedimento na esfera federal há exigência da constituição do conselho estadual e mais uma
vez observamos um atropelo por parte do executivo estadual que busca desesperadamente
resolver a situação para poder ter acesso principalmente às verbas federais.
Na tentativa de alcançar o trem da história, no Paraná tem início um processo inadequado “de
cima para baixo ou, imposto” e como bem sabemos não se sustentará.
2.1. O Paraná e a Música
Hoje, a indústria cultural aciona estímulos e “holofotes deliberadamente vesgos”, e é preciso
uma pesquisa acurada para descobrir que o mundo cultural não é apenas formado por
produtores e autores que vendem bem no mercado. Milton Santos: 2000.
O Paraná historicamente sempre foi um Estado de passagem de viajantes assim a música
produzida em seu território possui características de várias localidades. Além de contar com
duas fronteiras internacionais e um porto, que também influenciam a sua produção musical. 2
Embora Curitiba, capital do Estado, seja uma cidade moderna onde é realizada, a 50 anos
Festival Folclórico e das Etnias do Paraná, a 30 anos da Oficina de Música de Curitiba, a 21
Festival de Teatro de Curitiba e inúmeros outros eventos que fazem parte da agenda oficial da
Cidade como o Festival de Choro de Curitiba, o Festival de Fandango, o Festival Lupaluna, o
Festival de Inverno de Curitiba, a Virada Cultural de Curitiba e a Corrente Cultural isso
representa apenas a realidade da capital.
Durante todo o ano pelo interior são realizadas inúmeras atividades culturais que ser quer são
divulgadas na capital. No levantamento realizado pelo grupo de pesquisa até o momento
foram identificados o Festival de Inverno da UFPR que esta em sua 22ª. edição e acontece na
cidade Antonina, litoral do Estado, a Virada Cultural Londrina, a Virada Cultural Toledo que
são anteriores a virada de Curitiba, o Festival da Canção de Paranaguá, o Sape Canção no
município de Inácio Martins são alguns exemplos.
Observamos que a música do interior possui caraterísticas regionalista gauchesca, sertaneja,
caipira, nativista que fazem parte do imaginário rural do Estado considerado o maior produtor
de grãos do Brasil. Embora as pesquisas estejam identificando a existência de uma enorme
produção musical, tem também evidenciado a falta de uma politica pública de cultura para a
área musical. Os eventos onde encontramos música ocorrem por iniciativa de poucos ou por
que se tornaram tradicionais e nesses casos o apoio financeiro acaba sendo uma moeda de
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barganha política com deputados estaduais, federais que por simpatizarem com a atividade
acabam dando o seu apoio.
A percepção da inexistência de uma política de cultura para a área musical identificada pelos
pesquisadores os levou a buscar subsídios para as reflexões junto às instâncias
governamentais. Isso fez que em 2010 fosse promovido pelo Grupo de Pesquisa em
Etnomusicologia um debate para conhecer e discutir o Programa Estadual de Fomento e
Incentivo à Cultura, o PROFICE 3. O objetivo era entender quais os parâmetros do novo
Programa proposto pelo governo estadual incidiam na área de Música. Foram convidados o
Prof. Maurício Cruz da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e Manoel José de Souza
Neto, membro do Colegiado Setorial de Música, representante do Fórum Nacional de Música
e do Fórum Permanente de Música do Paraná.
O encontro mediado pelo coordenador do Grupo Prof. Dr. Edwin Pitre Vásquez (DeArtesUFPR) mostrou que o Programa possui características muito abrangentes e atende os projetos
que já foram avaliados pelo Ministério da Cultura nas diversas áreas da cultura e os direciona
para as empresas estatais como a Companhia de Saneamento Básico do Paraná- SANEPAR e
a Companhia Paranaense de Energia- COPEL, por exemplo.
O debate contou com a participação de alunos, professores, músicos, produtores, jornalistas e
público em geral e propiciou uma discussão onde foram levantadas questões como: por que o
Paraná demorou tanto para criar este Projeto? Como a sociedade civil pode participar da
criação do PROFICE? Como é realizada a escolha da representação?
Embora as questões não tenham sido respondidas em sua totalidade, o debate representou um
momento histórico, foi a primeira vez que dentro de um Departamento de Artes, Curso de
Música em universidade pública, o governo discutiu o seu plano de ação para a cultura com a
comunidade acadêmica.
3. Considerações finais
Ao analisarmos a história do Paraná observarmos a existência do processo de formação das
Cooperativas que aqui ocorreu de maneira sistêmica. A mobilização das comunidades saiu à
frente e isso propiciou a junção de forças que acabou por promover uma ação do governo para
a criação de legislação e linhas de crédito especificas. É um processo que nasceu com bases
sólidas e deu como resultado um dos setores da economia mais produtiva do país.
Se esse mesmo processo fosse ser realizado na área da cultura com certeza teria como
resultado ações que atenderiam os interesses da classe artística e profissionais afins. Podemos
ver esses resultados em outros setores da cultura que estão relativamente organizados, como
os profissionais de teatro, dança e cinema. Porém quando observamos a área da música
entendemos ser necessária uma maior articulação do envolvidos que tenham interesse no
fortalecimento de uma política pública para a área musical.
Estas reflexões, ainda preliminares, tem como objetivo trazer a discussão desta problemática
desde uma perspectiva etnomusicológica, que envolve não só os governos mas as associações
de direitos de autores e órgãos de classes para dentro da academia com a finalidade de
entender os mecanismos existentes e propor alternativas aos gestores públicos para a
consolidação de um projeto de política pública com características locais e que tenha a
participação da comunidade da área de música.
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3
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Resumo: A própria definição do choro como gênero musical encontra-se aberta às questões
interpretativas e estruturais. Um gênero musical é composto não somente por elementos da
estrutura musical, mas também por práticas sociais que constroem o universo do grupo
musical envolvido. O presente artigo procura compreender como a improvisação pode
ajudar a fundamentar uma perspectiva do choro enquanto gênero.
Palavras-chave: choro, improvisação, gênero, estilo.
Abstract: The very definition of choro as a musical genre is opened to structural and
interpretative questions. A musical genre is composed not only with these structural music
elements, but also with the social practises which construct the universe where this musical
group is get into. The present paper looks to comprehend how the improvisation can help to
fundament a perspective of the choro as a musical genre.
Keywords: choro, improvisation, genre, style.

Introdução
Dentro do rico universo estilístico do Choro e das práticas sociais dos chorões,
algumas se destacam como essenciais ao gênero. Contudo, a própria definição do Choro
como um gênero musical delimitado encontra-se aberta a questões interpretativas e
estruturais que auxiliam sua definição enquanto tal. A partir de Fabbri (1982)
compreende-se que um gênero musical é composto não somente por elementos da
estrutura musical, mas também por práticas sociais e vivências que ajudam a construir o
universo de representações do grupo de indivíduos envolvido. Assim, a fundamentação
do Choro enquanto gênero encontra-se alicerçada em fatores que transcendem o modo
de se tocar, abrangendo questões que vão desde a estética dos improvisos no Choro até
o ambiente das rodas.
Considerando a amplitude e complexidade de tal questão, essa comunicação
apresenta as discussões suscitadas ao longo da pesquisa de mestrado dos alunos do
PPG-MUS Rafael Ferraz Marcondes de Moura, Felipe de Paula Pessoa e Gabriel de
Campos Carneiro. Em tal processo, o grupo, integrado a partir de temáticas centradas no
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estudo do choro, encontrou na pergunta “O que faz de um choro, um choro?” – oriunda
de um dos trabalhos de pós-graduação – o ponto de partida na busca de definições de
gênero e estilo no choro, considerando as práticas de improvisação como escopo
temático essencial dessa comunicação.
O objetivo de tais questões sugerem muito mais do que a busca pela definição de
gênero ou estilo, mas a compreensão de um processo de construção do choro e das
práticas sociais e musicais que o definem como uma das ricas e antigas manifestações
culturais brasileiras.
O inicio da história do choro remonta ao meado do século XIX, quando a polca,
dança que começava a se tornar extremamente popular em Portugal, começou a se
popularizar também no Brasil. Considerando-se que a referência de status social para a
sociedade brasileira da época era a Europa e que a quase totalidade da produção musical
existente no país era repelida, é compreensível que a polca tenha aqui também atraído
admiradores (SCHWARZ, 1987).
Dentro desse contexto, os compositores começam a transformar a polca em algo
original, incorporando à sua estética movimentos exógenos, em sua maioria oriundos do
lundu. Ao resultado dessa transformação é atribuído o surgimento do maxixe
(SANDRONI, 2001). Os primeiros compositores da história do Choro invariavelmente
compuseram e sofreram profundas influências do maxixe, entre eles: Ernesto Nazareth,
Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros e posteriormente Pixinguinha.
O Choro, portanto, desde o principio agregou e sintetizou danças diversas, e
consequentemente formas diversas de organizar e distribuir os motivos, frases, e outros
aspectos musicais, que vieram a dar a coesão necessária para que se consolidasse
enquanto gênero, ou nos dizeres do cavaquinista e pesquisador Henrique Cazes (1998),
não mais apenas um modo de “amolecer” a polca.
Na época de Pixinguinha, já no começo século XX, o Choro começava a adquirir
alguns padrões que passaram a ser aceitos pelos compositores da época e também por
compositores posteriores. Dentre alguns desses aspectos, Almeida (1999) destaca a
forma rondó, a modulação para tons relativos ou homônimos, o intensivo uso da
cadência perfeita com passagem pelo segundo grau (II-V-I), o caráter improvisatório da
interpretação, o número de compassos geralmente fixado em dezesseis para cada parte,
apojaturas e bordaduras ornamentais e melódicas, cromatismo, ocorrência de arpejo
maior descendente com 6a, frases longas, utilização da escala menor harmônica
descendente sobre a dominante, e valorização melódica do contratempo.
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Embora nem todos esses parâmetros costumem estar presentes no mesmo choro,
pelo menos boa parte deles podem ser encontrados em algumas das composições mais
conhecidas do gênero e são facilmente reconhecidos também nos choros considerados
modernos.
Entre gênero e estilo
De todas as teorias formuladas a respeito do Choro, nenhuma é mais resistente à
ação do tempo do que aquela que pressupõe ser o Choro não um gênero musical, e sim
uma “forma de se tocar”. Vários estudiosos e músicos do gênero deixaram escritos em
livros, revistas e encartes de discos essa máxima que delega ao chorão não apenas a
capacidade de se tornar executante exclusivo do estilo por meio do domínio do fraseado,
mas também como detentor da capacidade de transformar tudo o que interpreta em
choro, fazendo uma analogia ao rei Midas da mitologia Grega, aonde esse transforma
tudo em que toca em ouro.
Discos famosos como “clássicos em Choro” (PHILIPS, 1979) aonde o flautista
Altamiro Carrilho executa apenas peças do repertório oriundo da música dita “erudita”
fazendo uso de um acompanhamento tradicional dos conjuntos de Choro formados por
violão, violão de sete cordas, cavaquinho, pandeiro e solista, colaboraram para que essa
teoria ganhasse reputação e um ar de infalibilidade.
Jacob do Bandolim também era conhecido por executar peças de compositores
como Frederic Chopin ou Vittorio Monti nos saraus que promovia em sua residência,
essas composições eram sempre executadas com acompanhamento tradicional do
Choro, e de tal maneira que a disposição das frases pudesse se adequar a batida do
cavaquinho e dos violões (PAZ, 1997).
Muitos outros intérpretes posteriores a esses já citados tais como, Deo Rian e
Joel Nascimento reservaram espaço em suas discografias para gravação de peças do
repertório erudito, porém com características de interpretação e instrumentação muito
mais voltadas ao Choro, criando uma mistura entre erudito e popular em muitos casos
com o intuito de provar acertadamente ou não, que o Choro possui potencial de mais do
que apenas transitar entre os diferentes gêneros musicais existentes, mas também de
transforma-los.
A maneira de se tocar o Choro, no entanto, sofreu diversas transformações no
decorrer das décadas, pode se afirmar que o Choro executado por Antônio Callado
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possui muitas distinções em relação ao Choro executado por Pixinguinha, e esse possui
ainda outras distinções quando comparado ao estilo interpretativo de Jacob do
Bandolim. No entanto apesar de todas essas diferenças e transformações que apontam
para uma miríade de concepções, existem alguns elos que permeiam de forma perene os
estilos interpretativos dos chorões mais estimados (BARRETO, 2006).
O uso frequente dos rubatos, e a famigerada acentuação da síncope, por
exemplo, sempre estiveram presentes nos registros fonográficos da história do Choro
(CAZES, 1998). Elementos como esses, ajudaram a criar essa concepção de que as
peculiaridades da interpretação do Choro possuem um grau de importância maior do
que qualquer outro parâmetro que pudesse vir a ser considerado como fundamental para
o reconhecimento do Choro como gênero. Portanto, o Choro não pode ser assim
considerado, pois os principais aspectos observados para seu reconhecimento como tal
são oriundos de uma capacidade de articular as informações musicais de tal modo que
podem se transformar. Entretanto, não possui uma unidade reconhecível no que diz
respeito ao rigor da forma dos aspectos composicionais.
A construção do gênero
Franco Fabbri, em seu artigo A theory of musical genre: two aplications (1982),
atenta para o fato de que o modo de se interpretar uma composição é um parâmetro tão
importante para a definição de um gênero quanto às regras técnicas e formais utilizadas
nos aspectos composicionais. Desse modo, a própria característica indissociável e
idiomática do estilo interpretativo do Choro, serve para construí-lo como gênero
musical, ou seja, atua como uma das regras reconhecíveis pela comunidade para
discerni-lo e, portanto, para constitui-lo como gênero.
Para melhor compreender tal questão é interessante também remeter ao conceito
básico de estilo. Segundo o dicionário Grove de música e músicos, define-se como
estilo o modo ou maneira de um discurso ou expressão artística, o que abrange também
o modo como a arte é executada. O estilo reuni características musicais de um
compositor, de um período, de uma localização geográfica ou social. Logo, o estilo
também constrói características que podem desenvolver um gênero, estando os dois
conceitos fortemente vinculados.
O violonista e pesquisador Fabiano Borges (2008) por meio de Fabbri (1982)
acrescenta que o gênero desenvolve-se a partir de um conjunto de eventos musicais
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regidos por regras socialmente definidas:
“O choro pode ser entendido como gênero ou estilo, dependendo de uma acepção mais
abrangente ou específica que costuma estar implícita na performance. Tal concepção deve
ser indicada mediante uma abordagem analítica, de modo a evitar equívocos. A maneira de
tocar o choro é parte integrante e indissociável do estilo musical, ao passo que o choro
como gênero está ligado não apenas a uma maneira de tocar; mas, sobretudo, a uma
variedade de padrões formais, harmônicos e frasísticos, vinculados a um repertorio comum
que foi sendo consolidado, gradativamente, desde o século XIX.” (p 18)

Também é importante observar, que o próprio domínio do fraseado idiomático
de qualquer gênero musical vem carregado de aspectos formais que são responsáveis
pelas particularidades da interpretação. O modo de aplicar os ornamentos, dinâmica e
outros recursos interpretativos forma um mosaico de informações que ajudam a
reconhecer o gênero sendo, portanto, parte integrante de sua constituição.
Ou seja, a tão comentada característica interpretativa que o Chorão delega ao seu
repertório, que foi por tanto tempo considerada como algo paralelo ao aspecto formal da
composição e da forma, na verdade traz dentro de si aspectos formais e estruturais tão
organizados quanto aqueles que a interpretação parecia opor.
A improvisação no choro
Essa maneira particular que o Chorão encontrou na interpretação do repertório,
criou um estilo virtuosístico e espontâneo, que gera uma expectativa no público, que
está também relacionada a outro parâmetro fundamental destacado por Fabbri para a
construção de um gênero musical: o aspecto comportamental.
O aspecto comportamental não está relacionado apenas às idiossincrasias que o
gênero exige do intérprete e sim do que o público pensa que ele seja capaz de
demonstrar, tais como as feições e expressões corporais durante a execução do
repertório. Sendo este então, um parâmetro de fundamental importância para
constituição de um gênero musical. O aspecto social serve para delimitar em menor
extensão o que é considerado apropriado ou não, ou mesmo bonito ou não para
aceitação de um Gênero (FABBRI, 1982).
No caso do modo de se tocar o Choro, existem várias maneiras de não
corresponder às expectativas do que seja esperado, um desses principais aspectos está
ligado à improvisação. Nota-se que o uso indevido da improvisação, pode servir como
uma maneira de descaracterização ou mesmo uma desfiguração da interpretação, não se
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tratando somente de uma questão de como improvisar, mas também de quando
improvisar.
O improviso durante a primeira parte de um Choro, antes da repetição, é
comumente considerado como um desapreço pela melodia, e não costuma ser encarado
como algo apropriado, como relata Lara Filho (2009). De acordo com a tradição e os
hábitos estabelecidos no ambiente de convívio dos Chorões e nas rodas de Choro de um
modo geral, a utilização dos improvisos deveria também sempre remeter à melodia
original da música, distinguindo os improvisos próprios do Choro com aqueles
encontrados em outros gêneros, como o Jazz.
Conclusão
Sendo assim, percebe-se que a questão de como e quando improvisar,
desempenha importante papel dentro dos aspectos técnicos e formais, em consonância
com o citado por Fabbri. Afinal, se as práticas sociais e musicais se interpõem em
influência mútua na caracterização de um gênero, a maneira como o chorão se porta no
decorrer da roda de Choro serve como evidência e indício daquilo que o choro é.
Tratam-se de aspectos que assim não apenas caracterizam como também ajudam a
definir o que é o gênero.
Os valores tradicionalmente cultivados pelos chorões de respeito ao tema
original da composição e apreço pelo comedimento nos improvisos são, portanto, uma
herança da tradição e simultaneamente uma diretriz comportamental para as novas
gerações. Sendo assim, o choro vive um momento de dilemas em que a influência
estrangeira, especialmente do virtuosismo e desprendimento temático do jazz, coexiste
com a rígida tradição. Nota-se que cada vez mais o músico de choro está aberto a
influências de gêneros estrangeiros (LARA FILHO, 2009) o que demonstra o
dinamismo com que as relações comportamentais e sociais se transformam,
modificando o desenvolvimento do choro como gênero musical.
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Resumo: Não há dúvidas de que o grande feito do reconhecido professor e violonista
uruguaio Abel Carlevaro, foi a criação de sua teoria instrumental. É por este motivo que o
seu trabalho como compositor, intérprete e divulgador do violão como instrumento de
concerto, são, de certa forma, ignorados pela comunidade violonística. Com este artigo,
buscamos mostrar o lado não abordado, quando se fala do seu legado, que trata das suas
composições, das composições que foram dedicadas a ele, e da sua importância como
intérprete, estreando obras relevantes.
Palavras-chave: repertório violonístico, Abel Carlevaro, intérprete, composição.
The contribution from Abel Carlevaro to the guitar repertory
Abstract: There is no doubt that the great deed of the recognized teacher and guitarist
Uruguayan Abel Carlevaro was the creation of your instrumental theory. This is why your
work as composer, performer and spreader of the guitar as a concert instrument, are, in a
sense, unrecognized from the guitar community. With this article, we tried to show the side
no mentioned, when speaks of your legacy, that speaks of your compositions, of the
compositions dedicated to he, and of your magnitude as player, making know important
works.
Keywords: guitar repertory, Abel Carlevaro, performer, composition.

1 – INTRODUÇÃO
A parte da obra de Abel Carlevaro mais conhecida está no campo da técnica
violonística, sendo seus demais trabalhos, como suas gravações, o alto nível de seus
concertos, suas composições, a revisão de obras para o repertório violonístico e a
criação de um novo instrumento, quase ignorados pelos estudantes do violão.
Infelizmente sua estética é pouco compreendida nos dias de hoje, por isso
muitos o veem mais como um reformador da técnica do que como músico (compositor e
violonista). Por isto o presente artigo será focado na contribuição de Abel Carlevaro
para o repertório violonístico, basicamente em seu trabalho como compositor e
intérprete. Através de um breve relato biográfico e outro capítulo explanando sobre a
sua obra, gostaríamos de mostrar que sua contribuição ao violão vai muito além da
técnica.
2 – RELATO BIOGRÁFICO
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Abel Júlio Carlevaro nasceu em 16 de dezembro de 1916 em Montevideo,
Uruguai. Seu principal professor foi o grande guitarrista espanhol Andrés Segovia, que
estava em Montevideo, fugido da guerra na Europa. Seus estudos com Segovia
começaram em 1937. Carlevaro estudou por volta de 10 anos com o maestro1.
Entre 1943 e 1944, Carlevaro, junto com Guido Santorsola, sua esposa
Sarah Bourdillon e Fanny Ingold foram ao Brasil, para realizar concertos em um
intercambio artístico, fato muito importante para a sua formação e concepção da sua
música. Neste momento, conhece Heitor Villa-Lobos e Mozart Camargo Guarnieri.
Com a sua volta a Montevideo, Carlevaro já era um concertista de nome no
Brasil, Argentina e Uruguai, e ainda com a aprovação de Segovia. Em 1947, Carlevaro
consegue uma bolsa para ir a Europa através do parlamento uruguaio. No começo de
1948, viaja a Espanha onde se hospeda na casa de parentes, se apresentando em
Granada, Barcelona e Valencia, além das capitais europeias Paris e Londres.
Em 1958, Carlevaro gravou seu primeiro disco de larga duração, Recital de
Guitarra, o qual ganhou importantes prêmios no Uruguai. Logo em seguida, 1960,
grava seu segundo disco, 2º Recital de Guitarra, que também foi muito bem recebido
pela crítica uruguaia. Em 1963, lança o seu terceiro disco, que contem algumas sonatas
de Domenico Scarlatti e estudos de Fernando Sor.
A década de 1960 é marcada por recitais na América do Sul e pela intensa
atividade pedagógica, comprovada pela edição dos primeiros Cuadernos Didácticos,
que traziam exercícios para o aprimoramento da técnica instrumental. Suas ideias a
esse respeito estavam tomando corpo e na década seguinte se fundiriam na Escuela de
la guitarra.
Ainda nesse ínterim, em 1965 ocorre um fato pitoresco na vida de
Carlevaro, fruto de uma aposta deste com o gerente de um estúdio de gravações em
Montevideo: Carlevaro deveria gravar um disco tocando ritmos populares uruguaios,
com arranjo do próprio Carlevaro – pois segundo tal gerente, um violonista erudito não
seria capaz de tocar com perfeição tal repertório. O disco foi gravado, e comercializado
sob o pseudônimo de Vicente Vallejos.
É por esta época que Carlevaro compõe os Estudios Homenaje a VillaLobos e um Cuarteto para guitarrra, violino, viola e violoncello. Esta obra foi estreada
em Montevideo, como Concierto del Plata, também sendo apresentada algumas vezes,
como Quinteto para guitarra e quarteto de cordas, e em 1998 toma a forma de
Concierto para guitarra y clave.
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O resultado das reflexões a respeito do seu estudo da técnica, foi sintetizado
em seu livro Escuela de la guitarra - exposición de la teoría instrumental (1978). O
livro constitui o primeiro tratado da mecânica envolvida na execução violonística e
posteriormente receberia traduções para o alemão, chinês, coreano, francês, tcheco, e
inglês pelos seus colaboradores. Esta publicação foi importante para a difusão e
compreensão de sua técnica, consolidando sua Escola.
Em 1984, Carlevaro estréia em San Francisco (EUA) a sua Fantasia
Concertante, para guitarra, quarteto de cordas e percussão. Em 1986, Carlevaro compõe
vários estudos curtos e uma fantasia concertante para dois violões com o nome de
Arenguay. Seu Concerto nº3 para guitarra y orquestra foi estreado em 1989 também
em San Francisco. Tanto o Concerto nº3 quanto a Fantasia Concertante estão
registrados no disco Abel Carlevaro – En Vivo, editado em 2002.
Em 1986, grava seu disco Carlevaro plays Carlevaro e em 1998, um disco
com os seus 20 Microestudios e outras obras suas, e ainda El poncho de Eduardo
Fabini.
Durante a década de noventa, Carlevaro dedicou-se a escrever três novos
livros, dos quais nenhum, até seu falecimento havia sido editado. Um novo livro sobre
os 12 estudos de Matteo Carcassi, um Diccionario de la Escuela, onde Carlevaro
explica todos os termos usados por ele, que passaram a ter um significado próprio e a
autobiografia Mi Guitarrra y Mi Mundo.
Não cessa de compor em meio a sua carreira de concertista e professor. Em
1998 cria Al Sur de Capricórnio – Estampas concertantes para guitarra y cuarteto de
guitarras. Segundo Escande (2005), entre 1999 e 2000, Carlevaro escreve não menos
que oito milongas, agrupadas por ele em grupos de quatro, como Milonga Suíte nº1 e
nº2.
Foi durante a sua turnê de concertos e festivais na Europa no ano de 2001,
que Carlevaro vem a falecer, com 85 anos.
3 – A CONTRIBUIÇÃO DE ABEL CARLEVARO PARA O
REPERTÓRIO VIOLONÍSTICO
Segundo Fernandes (2003) podemos dividir a obra de Carlevaro em: 1)
teoria instrumental, 2) técnica aplicada, 3) trancrições e 4) obras originais. No primeiro
item está o livro Escuela de La Guitarra e os 4 Cuardernos Didácticos, que tratam de
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questões técnicas e da formação do violonista. No segundo item, temos os MasterClasses, onde Carlevaro, através de um repertório variado, usa exemplos práticos de
como aplicar sua escola técnica. As transcrições foram realizadas com o objetivo de
adequar a música ao instrumento.
A estética de toda sua produção está profundamente ligada à música de
Villa-Lobos, aos ensinamentos de Segovia, à música urbana de Montevideo e de uma
forma especial às artes plásticas, com uma admiração especial à obra de Joaquín Torres
García2 (1874-1949). Segundo Escande (2005), Carlevaro foi um ávido leitor dos
trabalhos de Torres e considerava o Universalismo Constructivo como uma de suas
leituras preferidas.
És que las ideas torresgarcianas de ordem, medida, equilíbrio, respecto de los
materiales, conjugaban perfectamente con las concepciones estéticas que
Carlevaro ya venia desenvolviendo. Muy probablemene también, porque eran
expresión fiel de algunas características arraigadas en el ámbito cultural
uruguayo.(ESCANDE, 2005, p.128)

3.1 – COMPOSIÇÕES DE ABEL CARLEVARO
Escande (2005) diz que no mesmo período em que estudou com Segovia,
Carlevaro estudou orquestração com Pablo Komlos e disciplinas como harmonia e
contraponto com o organista Tomás Mujica.
Analisando os aspectos gerais da obra de Carlevaro, Fernandes ressalta o
seguinte:
• segue a tradição romântica, por ser Carlevaro um compositor-intérprete;
• está fundamentada em elementos intrínsecos do instrumento;
• foi fortemente influenciada por Villa-Lobos, sobretudo no que diz respeito

a utilização de posições fixas em diversas regiões da escala, e de cordas
soltas em partes estratégicas, que facilitavam certas mudanças de posição
e resultavam em timbres especiais, pela combinação de harmônicos;
• favorece a aplicação dos conceitos de sua Escola técnica (e por vezes,
temos a impressão destas terem sido a gênesis de algumas de suas obras);
• apresenta certo academicismo rítmico, mesmo em obras de vanguarda,
contudo devemos ressaltar a utilização inteligente de células do folclore
rioplatense (FERNANDES, 2003, p.127).

Suas primeiras obras para violão são os cinco Preludios Americanos. O
primeiro a ser escrito foi o Campo, em 1958. No mesmo ano, Carlevaro terminou o
número um, Evocación, que está baseado em um jogo de harmonias com notas em
comum.
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O prelúdio Ronda, é um tema infantil e o Tamborilles é o único dos
prelúdios, em palavra do próprio Carlevaro, que tem uma ideia mais concreta, porque
representa o tambor do carnaval de Montevideo.
Sobre os prelúdios, o próprio Carlevaro escreveu para incluir em alguns de
seus programas de concerto:
Estos Preludios Americanos tienen sugerencias de elementos melódicos y
rítmicos proprios de la musica popular latinoamericana, por más que su
desarollo es libre, sin desplegar ninguna característica puramente folclórica.
Aunque cada uno de los prelúdios tiene separadamente su propia estructura y
expresa el espíritu sugerido por su título, los cinco están ligados por outra
estructura que los unifica y que responde a su ordem de presentación, como
em uma suíte. (CARLEVARO Apud ESCANDE, 2005: p. 273)

Depois de escrever os prelúdios, Ginastera lhe escreve solicitando que
componha uma peça para apresentar no Primer Festival de Musica Contemporânea no
Camping Musical de Villa Gessel previsto para 1971. Lá, Carlevaro estréia, junto com a
Sonata Cronomías, escrita a pedido de Ginastera, três (2, 3 e 5) dos seus 5 Estudios
Homenaje a Villa-Lobos.
A Sonata Cronomias (1972) é bem distinta dos prelúdios, dividia-se em três
movimentos e era inspirada na teoria dodecafônica, mas sem muito rigor. É desta época
também os Cinco Estudios Homenaje a Villa-Lobos, do qual Fernandes escreve, “são
estudos que remetem diretamente ao homenageado, pelo uso das cordas soltas com
campanelas, ou para o uso da mudança de posição e pela repetição de uma posição da
mão, que se repete em varias regiões do braço, às vezes alternada por cordas soltas,
dando um efeito timbrístico e harmônico”.
Os Microestudios, que Carlevaro também gravou, entraram nos currículos
de importantes centros acadêmicos de violão, como a Royal College of Music de
Londres e a Universidade de São Paulo. A Universidade de Weimar, através do
professor Ronald Zimmer (? – 1993) também adotou a escola de Carlevaro.
FERNANDES (2003, p.122)
3.2 – TRANSCRIÇÕES DE ABEL CARLEVARO
Cada obra puede ser difícil e árdua, o facile asequible, según su digitación y
la mecânica posterior a utilizar. Los detalles de digitación y su aplicación son
tan sutiles que pueden llevar a caminos equivocados cuando no se tiene uma
consciência plena una estructura instrumental que ampare y permita um
trabajo inteligente a la vez que eficaz. (CARLEVARO, 1979, p.155)
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Carlevaro transcreveu algumas obras importantes para o repertório, como a
Chaconne da partita II BWV 1004, Prelúdio, Fuga & Allegro BWV 998 de J. S. Bach,
algumas sonatas de Domenico Scarlatti e o Concierto em Ré maior para guitarra e
orquestra de cordas de Antonio Vivaldi. Segundo Fernandes, Carlevaro tinha como
objetivo principal de suas transcrições adequar a música ao instrumento, “tenta conceber
novas roupagens ao repertório, adaptando-os aos novos recursos que o instrumento e a
técnica moderna oferecem”.
3.3 – REPERTÓRIO DE ABEL CARLEVARO
Entre otros conciertos, di dos en los que estuvo presente Villa-Lobos: uno en
el Teatro Municipal de Rio y outro en el Teatro Dom Pedro, un antiguo teatro
de la época colonial en la ciudad de Petrópolis, cercana a Rio. En el primero
de ellos, toque los “Preludios” 3 y 4, em lo creo fue la primera presentación
pública de esas obras. (CARLEVARO Apud ESCANDE 2005, p.148)

É também muito provável que Carlevaro tenha sido o primeiro a executar a
obra de violão de Villa-Lobos na Grã Bretanha, se passando, assim diz Escande, no ano
de 1949 em sua primeira turnê pela Europa, onde tocou e gravou o estudo nº1 e muito
provavelmente fazia parte de seus concertos, também, o prelúdio nº3.
Sobre os estudos de Villa-Lobos, Carlevaro também preparou um caderno
de MasterClass explicando sua digitação e teoria técnica sobre os estudos, até porque
em sua primeira turnê pelo Brasil teve a oportunidade de estudar com o Maestro VillaLobos. Carlevaro possuía manuscritos dos estudos nº 1, 2, 3, 4, 5 e 10 e ainda, do
prelúdio nº1.
Acreditamos ser estes estudos de importância fundamental na literatura
violonistica do século XX. Ressaltamos a originalidade de seus achados
técnicos, harmônicos e melódicos, que vieram a transformar a escrita
idiomática do instrumento. Eles reformularam a linguagem do violão,
acrescentando a este elementos técnicos e musicais, até então desconhecidos
nos tratados D. Aguado, F. carulli, M. Carcassi, F. Sor, N. Coste e F. Tarrega,
dentre outros. (MEIRINHOS, 1997, p. 17)

O estudo nº 3 é basicamente um estudo técnico de ligados, sendo sua célula
rítmica predominante o grupo de quatro semicolcheias em compasso de ¾. Marco
Pereira3 afirma que o estudo estaria baseado no desenvolvimento do primeiro compasso.
Carlevaro, em seu MasterClass sobre os estudos, sugere novas digitações.
Carlevaro também teve algumas obras de importantes compositores
dedicados a ele. Como o Concertino para Guitarra y Orquestra de Guido Santorsola,
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que foi escrito por volta de 1942 e estreado em 1943, época em que Carlevaro e
Santorsola mantiveram uma relação muito próxima.
Por volta de 1949, em sua primeira turnê pela Europa, Carlevaro travou
contato com o compositor francês Maurice Ohana, o qual até então não havia composto
para guitarra. Com esta relação entre os dois, Ohana escreveu um concerto para guitarra
e orquestra, conhecido e tocado hoje como “Trois Graphiques”. Escande escreve que os
dois passaram horas juntos, compondo o concerto.
Em 1974, Carlevaro volta a Paris, na sua segunda turnê pela Europa, e volta
a se encontrar com Ohana. Neste reencontro, Escande escreve que os dois voltaram a
compor uma nova obra, que se baseou em improvisações da guitarra de Carlevaro e
ideias de Ohana e passou a se chamar Estelas. Carlevaro a estreou em vários países.
O encontro em São Paulo, entre Camargo Guarnieri e o violonista, professor
e compositor Abel Carlevaro, na década de 40, marcou o início do repertório
nacionalista brasileiro, cuja primeira composição foi o Ponteio (prelúdio)
para violão solo, escrito em 1944. [...] O Ponteio (1944) está entre as
melhores realizações violonísticas. O compositor não abre mão do seu estilo,
mesmo explorando um campo novo. Passagens polifônicas de textura simples
são interrompidas por duas sequências de tremolos praticamente atonais,
fazendo esta obra a mais ousada escrita para violão até o aparecimento dos
trabalhos de Almeida Prado (1943), Edino Krieger (1928) e Marlos Nobre
(1939) nos anos 70. (GLOEDEN, 2002 Apud ESCANDE, 2005 p. 158).

A obra Ponteio foi escrita 1944, quando Carlevaro foi pela primeira vez
para o Brasil. Conheceu Camargo Guarnieri em São Paulo onde trabalharam a música
referida. O Ponteio é um marco para o repertório violonistico brasileiro, pois contém a
utilização de harmonias em quartas, caráter contrapontístico com engenhosa exploração
das possibilidades do instrumento, meticuloso trabalho motívico, momentos de
atonalidade, tudo isso dentro de uma moldura de caráter nacionalista.
4 – CONCLUSÃO
Grandes músicos, como Francisco Tárrega, Emilio Pujol, Andrés Segovia,
Leo Brouwer e Abel Carlevaro que atuaram praticamente em todas as áreas relacionadas
do violão, foram de importância vital para a força que o violão tomou no século XX.
Apesar de hoje em dia os violonistas não darem a devida importância as
gravações e os vários campo de atuação do Maestro Carlevaro podemos perceber
durante este artigo sua importância para a divulgação do violão de concerto,
principalmente na América do Sul, não só como professor e criador de uma escola
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violonística, mas também como compositor – hoje a sua música é executada e gravada
por violonistas no mundo inteiro – e concertista.
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À deriva de Marisa Rezende: um jogo de escolhas interpretativas
Camila Durães Zerbinatti
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Resumo: Este trabalho aborda aspectos interpretativos para a performance de À deriva de Marisa
Rezende a partir de seus elementos composicionais. Levantaremos recursos para interessados na
performance da peça. Como procedimentos metodológicos utilizaremos textos sobre os processos
composicionais de Marisa Rezende (REZENDE, 2007; FERRAZ, 2006; MENEZES, 2010) e
sobre técnica violoncelística (FALLOWFIELD, 2009; PRESGRAVE, 2008; UITTI, 1999).
Propomos que os recursos composicionais explorados oferece ao intérprete um jogo de escolhas
interpretativas.
Palavras-chave: violoncelo, Marisa Rezende, À deriva, interpretação.
À deriva by Marisa Rezende: a game of interpretive choices
Abstract: This paper aims to address the interpretative aspects of the performance of À deriva by
Marisa Rezende trough the comprehension of its compositional elements. We will map a survey of
interpretative tools for those who are interested in its performance. As methodological procedures
we will use texts about the compositional processes recurring in Marisa Rezende´s work
(REZENDE, 2007; FERAAZ, 2006; MENEZES, 2010) and regarding the cello technique
(FALLOWFIELD, 2009; PRESGRAVE, 2008; UITTI, 1999). We propose that the compositional
features used in the work suggest a game of interpretative choices to the performer.
Keywords: cello, Marisa Rezende, À deriva, interpretation.

1.

Introdução

A peça para violoncelo solo À deriva (2009), de Marisa Rezende, integra a
coletânea

de

estudos

de

música

contemporânea

para

estudantes

de

violoncelo

“VIOLONCELO XXI”, não publicada até a data de envio deste artigo. O projeto é
coordenado pela violoncelista e professora Teresa Cristina Rodrigues em colaboração com os
também violoncelistas e professores Fábio Soren Presgrave e Felipe Avellar de Aquino. Para
a elaboração do álbum foram encomendadas obras para violoncelo solo ou duos de
violoncelos a compositores brasileiros.
O título da obra evoca idéias sobre o conteúdo subjetivo que a compositora quis
relacionar ao texto musical. Segundo o dicionário online MICHAELIS o termo À deriva
significa: “à desgarrada; ao sabor da corrente: O barco andava à deriva.” (In
http://michaelis.uol.com.br/,

2012).

Esta

explicação

sugere

qualidades

como

imprevisibilidade, soltura, fluxo, maleabilidade e entrega. Como o movimento de um barco
que está sendo levado pelas correntes do mar, no ir e vir das ondas, em um movimento
ondulatório, de alternâncias, flexibilidade e grande mobilidade. O título, portanto, é
figurativo, pois representa e simboliza qualidades, imagens, impressões e sensações.
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Ao nos depararmos com a partitura nos perguntamos: como essas qualidades
foram expressas na composição? Através de quais processos e escolhas composicionais a
compositora representou este universo ‘à deriva’? De que forma os recursos utilizados em À
deriva se relacionam aos recursos e processos composicionais recorrentes na obra de Marisa
Rezende? Como o intérprete pode transmitir sonoramente essas características, que delineiam
o espírito da obra? E, finalmente, como tocar À deriva expressando uma imagem sonora?
Estas questões revelaram a necessidade de realizar um movimento em direção à
obra em busca de uma melhor compreensão do texto musical e de ferramentas interpretativas.
A pesquisa nos levou aos textos da própria compositora e de outros autores sobre seus
processos e elementos composicionais. Em busca da compreensão da obra no contexto do
repertório violoncelístico dos Séculos XX e XXI buscamos textos de autores que pesquisam
as transformações da técnica e da escrita violoncelística neste período.
2.

Pontos de maleabilidade em “À deriva”

O primeiro contato com a partitura revelou um grande uso de indicações que
solicitam constantes mudanças de andamentos, dinâmicas, timbres e formas de tocar.
Procedimentos de variação melódica são utilizados por toda a peça, de forma não - regular.
Estes dois elementos composicionais incidem diretamente sobre a interpretação e contribuem
para a construção da sensação de impermanência que transpassa a obra.
2.1 Fragmentações melódicas
Investigando o grupo de notas utilizadas ao longo de toda a peça constatamos que
se trata de um conjunto diatônico de 7 notas naturais (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si). Há apenas
um Fá sustenido no final da obra que, por sua vez, conclui a peça em uma atmosfera de
suspensão, num efeito surpreendente. As notas estão organizadas em pequenos grupos, cuja
apresentação é não-linear e nem sempre evidente. É possível reconhecer pequenos motivos e
fragmentos melódicos em um processo que apresenta derivações, variações e reiterações.
Vejamos o Exemplo 1:
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Exemplo 1: Trecho de À deriva permeado por fragmentos melódicos

O tratamento destes pequenos motivos e fragmentos melódicos reforça algumas
qualidades evocadas pelo título como a imprevisibilidade e a casualidade. Há uma
organização assimétrica das alturas dentro do fluxo que apresenta os pequenos grupos de
notas. A peça trabalha com pequenos trechos de melodias ou motivos. Este procedimento
composicional delineia uma marca característica da escrita da compositora:
“Ainda assim, reconheço a força do elemento melódico como talvez o principal
ponto de partida em minha obra, e vejo minha tendência atual para compor uma peça
inteira, fixamente, sobre um ou alguns poucos conjuntos de alturas (...)”
(REZENDE, 2007: 78)

Observamos uma espécie de familiaridade entre os fragmentos melódicos
dispostos na peça através das relações intervalares. A disposição irregular dos fragmentos
melódicos em À deriva cria um fluxo contínuo na trama criada pela compositora. A
manipulação destes fragmentos é realizada por procedimentos de reiteração e derivação, um
processo composicional observado anteriormente por Silvio Ferraz na peça Ressonâncias
(1983) para piano solo, de Marisa Rezende:
“Em resumo, pode-se ouvir Ressonâncias como uma grande frase comentário, que
nasce de uma nota circundada e desemboca em uma seqüência de acordes fortes
passando antes por uma primeira deformação em arpejos e pela sua condução pelas
regiões do piano. A frase comentário, termo formulado por Olivier Messiaen em seu
Téchniques de mon langage musicale, diz respeito à simples derivação por
reiteração de fragmentos melódicos transpostos ou não ou ainda articulados por
concordância de acentuação métrica (Messiaen, 1940). É assim que cada nova frase,
cada novo objeto sonoro, traz traços do anterior embutidos. Seja por uma
familiaridade de perfil melódico, seja pela familiaridade de componentes
intervalares (intervalo harmônico ou melódico), por vezes a simples retomada de
uma frase prolongada a partir de uma matriz intervalar.” (FERRAZ, 2006: 85)

As alturas escolhidas para a peça e a disposição em que são apresentadas
trabalham com intervalos consonantes em sua maioria. Mesmo as passagens rápidas que
sugerem alguma sensação de harmonia implícita nos remetem à consonâncias. Na coletânea
“Notas, Atos e Gestos” Rezende se refere à escolha por este tipo de sonoridade:
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“(...) eu precisava assumir um resgate de valores antigos e importantes para mim.
(...): o apreço pela consonância, bastante banida pela “modernidade”. Ainda me
lembro do medo de assumi-la, e da sensação boa de perceber que era possível sim, e
que esta era uma busca importante para mim.” (REZENDE, 2007: 83).

2.2 Formas de tocar: um jogo com as ressonâncias do violoncelo
As flutuações que permeiam À deriva também são de caráter timbrístico: há
diversas indicações como sul tasto, ord., pont., pizz. e pizzicato Bartók. Estas indicações se
referem às diferentes formas de tocar que, por sua vez, produzem variadas qualidades de som.
A riqueza timbrística foi e é uma das principais veias de trabalho composicional para
violoncelo dos séculos XX e XXI:
“Para algumas escolas de vanguarda, os novos sons e as novas técnicas se tornaram
a força-motriz por trás da nova escrita. (...) Experimentações com a técnica, quando
não era a base de alguns trabalhos, era certamente um ápice em volta do qual as
peças eram estruturadas.” (FALLOWFIELD, 2009: 4) 1

Através da grande alternância entre as formas de tocar À deriva explora diferentes
timbres produzidos pelo violoncelo. Essas mudanças são constantes e contribuem para a
criação das sensações de impermanência e casualidade, fortes traços da obra. Em alguns finais
de frase o timbre conseguido com o ponticello cria a sensação de que o som está se esvaindo,
“evaporando-se”. Seguem-se à estas passagens trechos em pizzicato ou com arco ordinário.
Estes recursos criam um universo de ressonâncias totalmente diverso. Vejamos o Exemplo 2:

Exemplo 2: Trecho de À deriva em que podemos observar intensa troca das formas de tocar
(ponticello, pizzicato e arco ordinário)

A criação de um ambiente com diferentes ressonâncias é resultado das diferentes
formas de ataque às cordas do violoncelo: o arco pode ser utilizado sul tasto/ ponto médio (o
ponto de ataque junto ou acima do espelho), ordinário (o ponto de ataque na região entre o
espelho e o cavalete) ou sul ponticello (ponto de contato acima ou ao menos justaposto ao
cavalete); as cordas também podem ser tocadas em pizzicato e pizzicato Bartók. As cordas
apresentam diferentes reações físicas às diferentes formas de ataque, produzindo,
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conseqüentemente, diferentes resultados sonoros. De acordo com os diferentes pontos de
contato os harmônicos e ressonâncias do violoncelo vão se sobrepor à nota fundamental que
está sendo tocada ou nem mesmo serão ouvidos:
“Se uma corda está sendo estimulada em seu ponto médio, a contribuição dos
harmônicos e ressonâncias naturais do violoncelo é minimizada, produzindo o mais
extremo timbre sul tasto. O ponto médio é a metade do caminho entre o cavalete e a
cravelha em uma corda solta e o meio do caminho entre o dedo e o cavalete em uma
corda presa. À medida que o ponto de contato se afasta do meio da corda, em
direção ao cavalete ou à cravelha, o som torna-se cada vez mais rico de harmônicos
e ressonâncias. A máxima quantidade de harmônicos e ressonâncias se dá nos
pontos de contato próximos ao cavalete (...)” (FALLOWFIELD, 2009: 63) 2

A medida que a peça caminha para o fim, há a criação de um ambiente cada vez
mais sutil e etéreo criado pelas variações de pianos e pianíssimos (seja com arco ordinário,
trêmulos ou pizzicatos). Mas, mesmo este novo “ambiente” é entrecortado por sons de maior
volume e intensidade. Estes cortes reiteram o espírito de imprevisibilidade da obra.
Os ataques em sul ponticello produzem maior variação de ressonâncias em relação
à forma ordinária de usar o arco graças aos estímulos em diferentes tipos de contato,
velocidade e pressão com os quais o arco é utilizado. A violoncelista e pesquisadora Ellen
Fallowfield discorre sobre a criação de diferentes ressonâncias nos ataques em sulponticello:
“A medida que o ponto de contato move-se para muito perto do cavalete (...) os
parciais mais agudos tornam-se mais presentes no som do que o som da nota
fundamental. Eventualmente o som da nota fundamental é praticamente inexistente
ou completamente excluído. Mais precisamente, há uma área de contato próxima ao
cavalete (...) na qual a altura é dominada pelo primeiro harmônico e um ponto ainda
mais próximo em que o segundo e então o terceiro harmônico dominam. Este efeito,
que chamarei de 'tomada de controle dos harmônicos', é difícil de controlar, mas
pode ser ouvido até ao sétimo ou oitavo harmônico. O ponto em que este efeito
começa a ocorrer, o ponto de ‘tomada de controle dos harmônicos’, é variável.”
3
(FALLOWFIELD, 2009: 63-64)

A exploração de diferentes ressonâncias é um recurso composicional recorrente na
obra de Marisa Rezende:
“De forma semelhante, a exploração da ressonância do piano por usos sutis do pedal
de sustentação, ou o apreço pelas muitas nuances de toques possíveis no
instrumento, são características freqüentes da minha obra, sugerindo inclusive
equivalências na busca de sonoridades de outros instrumentos (...).” (REZENDE,
2007: 79)

A performance de À deriva, portanto, requer do intérprete uma atenção minuciosa
às indicações de ataques. O domínio do arco, dos pizzicatos, a escolha dos timbres e dos
níveis de intensidade sonora são áreas de domínio técnico e interpretativo imprescindíveis
para a construção da performance da peça.
2.3 Tempo Flutuante
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Marisa Rezende teve uma sólida formação como pianista antes de iniciar seu
trajeto como compositora. Essa experiência deixou heranças em suas escolhas
composicionais, inclusive no tratamento das questões relativas ao tempo:
“(...) Não vejo só nesta característica a minha herança de pianista, mas também
numa relação com o tempo musical marcada por rubatos, suspensões ou fermatas, e
mesmo mudanças de andamentos. Estes fatores aprecem advir muito naturalmente
de quem costuma executar predominantemente um repertório solo.” (REZENDE,
2007: 78-79)

Esta mesma relação fluída com o tempo musical está presente na peça À deriva:
há diversas indicações de tempo e caráter, como podemos observar no Exemplo 3:

Exemplo 3: Trecho de À deriva com diversas indicações de tempo e caráter.

As constantes mudanças de tempo são grandes ferramamentas para a interpretação
da peça pois produzem impressões de fluxo e mobilidade. Remetem o intérprete e o ouvinte à
imagem sonora do barco em movimento, à deriva, no ir e vir das ondas. O processo de
escolhas interpretativas define as dimensões de mudança de tempo. Essas decisões
interpretativas podem realçar as sensações evocadas pelo título.
As ‘flutuações de direções e intenções’ conferem um caráter singular e expressivo
à performance da obra pois criam uma atmosfera oscilante e imprevisível. Estes recursos
representam uma ferramenta composicional que caracteriza a obra de Rezende. Uma
liberdade expressiva encontrada em outras obras da autora, como vemos nesta pesquisa sobre
a peça Ginga (1994): “Apenas prevalece a liberdade expressiva da compositora que se afirma
pela presença de um processo composicional individualizado.” (MENEZES, 2010: 1054)
A liberdade no tratamento das questões do tempo musical é encontrada também
em outras peças do repertório violoncelístico contemporâneo. Seu domínio a configura como
uma nova área de desenvolvimento técnico:
“A métrica passou a mudar constantemente para equalizar a energia rítmica e
eliminar a ‘tirania do tempo’ e marcas metronômicas estavam em fluxo constante,
exigindo o domínio de outras habilidades mentais. Nestes idiomas, a afinação
perfeita era de grande ajuda não apenas aos maestros mas também aos cellistas,
aliada a uma memória para ‘tempos perfeitos’.” 4 (UITTI, 1999: 213)
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Esses desafios podem ser considerados como novas formas de virtuosismo,
segundo Fábio Soren Presgrave. (PRESGRAVE, 2008: 89)
3. Conclusão
As várias indicações de interpretação sobre andamento, dinâmica, timbre e caráter
que permeiam a peça À deriva exigem do intérprete uma forma de tocar maleável e flexível. A
pesquisa mostra que a plasticidade no tratamento de elementos como tempo, caráter e timbre é
um recurso idiomático na obra de Marisa Rezende. A compreensão destes elementos
composicionais enfatiza a sua valorização pelo intérprete.
Cada marcação de mudança de tempo, andamento, caráter, timbre e dinâmica
precisa de decisões interpretativas do violoncelista relativas à intensidade e às gradações das
variações. Portanto a composição permite que o intérprete experimente diversas escolhas
interpretativas, à beira de um improviso com as possibilidades sonoras.
Essa nova postura requerida ao intérprete faz referência à uma das mudanças
experimentadas pela música dos séculos XX e XXI:
“Essas composições (...) foram escritas de tal forma que obrigam o intérprete a
assumir algumas das decisões composicionais. Em alguns casos, isto foi
rigorosamente estruturado dentro da obra; em outros, foi livremente confiado à
fantasia e ao gosto do intérprete.” (UITTI, 1999: 213) 5

O título “À deriva” é uma clara referência às sensações que a compositora busca
transmitir nesta obra. A representação sonora do título é realizada graças aos elementos
composicionais que requerem variações sonoras e nuances interpretativas. Assim, a peça
propõe ao intérprete um jogo de escolhas interpretativas.
A construção de uma interpretação espontânea, que possa ser ouvida como um
improviso, é tanto um desafio como uma possibilidade ao intérprete. Como o cotidiano do
fazer musical, permeado de questões e escolhas quase sempre imprevisíveis:
“Nós nos apercebemos de muitas questões, de forma por vezes até angustiante, e
fazemos escolhas, o tempo todo. E buscamos nos expressar, de algum modo. Talvez
nos aquiete, se assim for o caso, pensar que somos apenas pequenos grãos de areia
no vasto areal da praia, movidos ao sabor dos ventos e das marés, num sentido
qualquer de ordem, ou desordem, meio inexorável.” (REZENDE, 2007: 85)
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Notas
1

“To some avant-garde compositional schools, new sounds and new techniques became the drive behind new
writing. (…) Experimenting with technique, if not the basis of some works, was certainly an axis around which
pieces were structured.” (FALLOWFIELD, 2009: 4)
2
“If a string is excited at its midpoint, the contribution from overtones is minimized, producing the most extreme
sul tasto timbre. The midpoint is half way between bridge and nut for an open string and half way between finger
and bridge for a stopped string. As the contact point moves away from the middle of the string, towards the
bridge or the nut, sound becomes increasingly overtone. Overtone content is maximal for contact points close to
the bridge or the nut (…).” (FALLOWFIELD, 2009: 63)
3
“As the contact point moves very close to the bridge (…), higher partials become more present in the sound
than the fundamental. Eventually the fundamental is barely present or excluded completely. More precisely,
there is a contact area close to the bridge (…), where pitch is dominated by the first overtone and a point closer
still where the second and then the third overtone dominates. This effect, which I will call ‘overtonetakeover’, is
difficult to control but can be heard up to the seventh or eighth overtone. The point at which this effect begins to
take place, the ‘overtonetakeover point’, is variable.” (FALLOWFIELD, 2009: 63-64)
4
“Meters changed constantly in order to equalize rhythmic energy and eliminate the ‘tyranny of the beat’ and
metronome markings were in constant flux, requiring mastering of further mental gymnastics. In such idioms,
perfect pitch was of great assistance not only to conductors but also to cellists, along with a memory for ‘perfect
tempo´.” (UITTI, 1999: 213)
5
“These compositions (...) were written in such a way as to oblige the performer to assume some of the
compositional decisions. In some cases, this was highly structured within the work; in others, it was trusted more
freely to the performer´s fantasy and taste.” (UITTI, 1999: 213)
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Resumo: O Transtorno Autista caracteriza-se por lesar e diminuir o ritmo do desenvolvimento
psiconeurológico, social e linguístico. Assim sendo o objetivo foi analisar a influência do
aprendizado musical no desenvolvimento global de adolescente com transtorno autista inserido em
turma de violoncelo em grupo. A pesquisa é um estudo de caso e como técnica de coleta de dados
foi utilizados a observação direta espontânea, escalas e registros. Os resultados evidenciam uma
alteração positiva nas áreas cognitiva, psicomotora, linguagem, social e atividade de vida diária.
Palavras-chave: Desenvolvimento Global, Educação Musical e Autismo.
The Music Education as a Tool for Global Development Assistance for Children and Adolescents with
Autistic Disorder
Abstract: Autistic Disorder is characterized by damage and slow down the development psycho
neurological, social and linguistic. Therefore the objective was to analyze the influence of musical
training in the overall development of adolescents with autistic disorder embedded in cello class
group. The research is a case study and how data collection technique used was direct observation
spontaneous, scales and records. The results show a positive change in the cognitive, psychomotor,
language, social and daily life activity.
Keywords: Global Development, Music Education, Autism.

1.

Introdução:

A palavra autismo foi utilizada pela primeira vez com Eugen Bleuler (1857-1939),
com o propósito de designar a perda de contato do indivíduo com a realidade. Posteriormente
Lorna Wing (1928) revela características específicas que envolvem transtornos de interação
social, da comunicação e da função simbólica, formando o que se conhece por Tríade de
Lorna Wing. Segundo Gauderer (1997) o autista apresenta um atraso no desenvolvimento
que:
Caracteriza-se por lesar e diminuir o ritmo do desenvolvimento
psiconeurológico, social e lingüístico. Estas crianças também apresentam
reações anormais a sensações diversas como ouvir, ver, tocar, sentir,
equilibrar e degustar. A linguagem é atrasada ou não se manifesta.
(GAUDERER, 1997, p.327)
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Em geral os autistas apresentam dificuldades em todas as áreas desenvolvimento. Estas
áreas, segundo Pereira (2004), são: psicomotora, cognição, linguagem, socialização e
atividade de vida diária.
Na área psicomotora os indivíduos com transtorno autista apresentam um déficit motor
associado às capacidades motoras gerais e finas. Apresentam também movimentos
estereotipados, postura e equilíbrio anormal, desordem neuromotora que afeta severamente a
realização de movimentos planejados e voluntários dos membros e descoordenação motora
geral.
Na área cognitiva, o indivíduo autista apresenta dificuldades para focar
adequadamente a atenção, o que Lorna Wing (1997) justifica pela capacidades de prestar
atenção a estímulos específicos, ignorando o contexto total.
Na área da linguagem, Lorna Wing (1997, p. 112) aponta que as alterações nesta área
afetam: “a emissão e o recebimento de sinais sociais não-verbais, pré-verbais e verbais; o
prazer de conversar; a habilidade e o desejo de falar de sentimentos e trocar ideias.”. A
dificuldade do autista está mais em estabelecer uma comunicação do que a linguagem
propriamente dita. A comunicação estabelecida pelos indivíduos com autismo é por interesse
de alcançar alguma necessidade, mas do que estabelecer um compartilhamento.
A área de socialização é a área mais afetada para o indivíduo com autismo. Lorna
Wing (1997, p.106) afirma que “objetos inanimados como: forma, tamanho, cor e textura são
simples, imutáveis e parecem ser muito mais atraentes para as crianças autistas do que seres
vivos e providos de movimentos humanos ou animais”. Para os autistas a habilidade de imitar
os comportamentos dos outros é afetada, sem abranger a verdadeira compreensão de seu
sentido ou objetivo, imitando mecanicamente o comportamento, causado por sua dificuldade
de imaginação e compreensão social.
A área de atividade de vida, em geral, afetada pelas suas dificuldades nas outras áreas,
dificulta a sua capacidade de fazer por si mesmo tarefas que demandam autonomia do
indivíduo.
Diante desse cenário, emerge uma questão central de pesquisa: Sendo o indivíduo
autista diagnosticado com atraso no desenvolvimento, que repercussões no desenvolvimento
global do autista podem ser percebidas dentro de sala de aula a partir de sua inserção em aulas
de música com crianças e adolescentes sem autismo?
A educação musical para pessoas com o transtorno autista tem se demonstrado um
instrumento importante para a aprendizagem e por consequência trás efeitos positivos que
ajudam em seu desenvolvimento global.
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Em geral pesquisas demonstraram que a percepção musical do autista se confunde
com o seu quadro clínico. À medida que a música lhe causa conforto ela reage melhorando
na interação social, promovendo habilidades como sociais e comunicativas, ajudando no
aumento de comportamentos sociais apropriados e diminuição comportamentos impróprios,
estereotipados e auto-simulatórios; influenciam no aumento da atenção à tarefa, nas
vocalizações, verbalizações, gestos e compreensão do vocabulário; nas habilidades de
comunicação social não verbal, aumentando ecolalia de comunicação e diminuindo a ecolalia
de declarações da síndrome; fornece opções tanto para imitação quanto para improvisação de
novos comportamentos.
As pesquisas realizadas a respeito do aprendizado musical do indivíduo autista têm
sido feitas apenas usando a música como auxílio para o desenvolvimento emocional e social
que são necessidades básicas do trabalho com autistas. Os resultados demonstram que a
música é uma ferramenta vital no aumento da atenção nas tarefas, na condução de informação
e na criação de um ambiente agradável de aprendizagem para crianças com autismo. E a
interferência da música pode fornecer opções tanto para imitação quanto para improvisação
de novos comportamentos.
Mas, assim como os autistas são afetados pela música como forma de tratamento,
podem também ser afetado pela Educação Musical. O fato de o autista perceber música e
reagir de forma positiva em seu comportamento, no aumento das formas de expressão e
emoções, na ampliação de habilidades sociais e de comunicação revela valores agregados pela
interferência da música em relação a esta população.
Percebe-se, portanto que o aprendizado musical é possível desde que inserido no
contexto do indivíduo autista, por meio de um trabalho individualizado. Portanto o ensino de
música para estes indivíduos pode ser voltado para que eles toquem um instrumento, cantem
ou aprendem a ler uma partitura, as coisas próprias da música. E como benefício adicional
deve-se vislumbrar também o desenvolvimento na coordenação, na comunicação entre as
pessoas que estão ao redor, na criatividade, improvisação e para que eles tenham vida com
qualidade.
2.

Objetivos:

Considerando estes fatos e em consonância com a questão central de pesquisa,
destaca-se como objetivo geral analisar a influência do aprendizado musical no
desenvolvimento global de adolescente com transtorno autista inserido em turma de
violoncelo em grupo. Esse objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos:
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• Identificar as respostas do estudante com transtorno autista ao ensino de música;
• Descrever as alterações no desenvolvimento global do estudante com transtorno
autista no decorrer das aulas de música;
• Compreender a importância do ensino de música em grupo para o desenvolvimento
global do estudante autista.
3.

Metodologia:

Para o alcance do objetivo proposto foi adotada a abordagem qualitativa devido à
natureza subjetiva da pesquisa. Esta pesquisa é um estudo de caso pela característica peculiar
de investigação que envolve este processo, procurando compreender o fenômeno pesquisado.
Para a realização desta pesquisa foi selecionado o Programa Cordas da Amazônia
(PCA) da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (EMUFPA), onde foi
selecionada uma turma de intervenção com crianças e adolescentes com transtorno autista e
sem nenhum transtorno por ser uma turma que adota a proposta de aulas de violoncelo em
grupo.
A turma era composta por dez (n=10) estudantes, todos do sexo masculino, dentre eles
três (n=3) com diagnóstico de autismo e sete (n=7) sem diagnóstico de nenhum transtorno. A
clínica/intervenção de música aconteceu no período de 21 de setembro a 09 de dezembro de
2010. Na qual era atendida pelo turno da tarde às terças e quintas. A duração de cada aula era
de 45 minutos, havendo, portanto, a carga horária semanal de 90 minutos.
Os estudantes foram iniciados musicalmente por meio da vivência lúdica, onde ao
mesmo tempo em que aprendem a conhecer as notas, figuras musicais, claves, compassos,
pausas, ritmos e ler partituras, inicia-se o ensino do Violoncelo, sem os rigores técnicos
importantes.
Desta turma foi selecionado um participante com idade de 11 anos (no período da
intervenção completou 12 anos) com diagnostico de autismo, alfabetizado e não iniciado
musicalmente. No período da intervenção, estava cursando o 3º ano do Ensino Fundamental.
O participante foi diagnosticado com autismo aos 6 anos de idade, apresentando um déficit
cognitivo.
A turma recebeu um total de vinte duas (n=22) aulas, sendo que o estudante autista
compareceu a dezenove (n=19) aulas que correspondem a 86.4% de presença.
Como técnica de coleta de dados foi utilizada a observação indireta que foi feita por
meio de filmagem das aulas que foram degravadas para observação nesta pesquisa.
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Para a realização desta pesquisa, nas aulas de violoncelo contou-se com a presença de
um professor e um monitor com conhecimento acerca do instrumento musical. A cada aula o
monitor preenchia um relatório de observação o que também foi utilizado para esta pesquisa.
Foram utilizados duas escalas como instrumentos de coletas de dados. Uma para
avaliar a aprendizagem musical e a outra para verificar o desenvolvimento global.
Como um instrumento para avaliar a aprendizagem foi utilizada a Escala de
Verificação da Aprendizagem Musical (DEFREITAS, 2007). A escala é utilizada para
identificar o repertório comportamental relacionado ao aprendizado musical do instrumento
violoncelo, da qual avalia a técnica instrumental e a teoria musical.
A escala de verificação do aprendizado musical foi realizada quatro (N=4) vezes: a
primeira no primeiro dia de aula, 21 de setembro, a segunda no dia 04 de novembro, a terceira
no dia 16 de novembro e a quarta no último dia de aula que foi dia 09 de dezembro,
obedecendo a um intervalo entre elas de seis (N=6) aulas.
Para avaliar alterações no desenvolvimento global nas aulas de música foi utilizada a
Escala de Áreas de Aquisição do Desenvolvimento Global (PEREIRA, 2004) que é utilizada
para avaliar o desenvolvimento global de crianças recém-nascidas até os 3 anos.
A escala foi adaptada para a percepção do desenvolvimento global na aula de música
com atividades que sejam relacionadas a idade do estudante relacionando as principais
dificuldades de um indivíduo com diagnóstico de autismo.
A categorização dos comportamentos de base foi realizada pela observação e
degravação do vídeo da primeira aula, realizado no dia 23 de setembro e o comportamento
final pela observação e degravação do vídeo do penúltimo dia de aula, dia 7 de dezembro.
4.

Resultados

Na análise dos resultados em relação às respostas do estudante com transtorno autista
ao ensino de música foi captado que houve um crescente aprendizado em relação à posição e
postura diante do instrumento violoncelo. Por meio da degravação dos vídeos percebeu-se que
este aprendizado é passado por repetição de ações. A análise indicou que o estudante
conseguiu aprender, imitando o professor e repetindo os gestos indicados, podendo ser uma
indicação de desenvolvimento da área cognitiva.
Em se tratando de posição da mão esquerda no instrumento violoncelo não foi
percebida variação de aprendizado devido à exigência de posições tecnicamente corretas que
o autista não demonstrou. Porém os movimentos da mão esquerda aconteceram: a mão
esquerda fez os movimentos no braço do violoncelo e conseguia atingir a afinação porque o
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estudante seguia corretamente as marcas coloridas colocadas no braço do violoncelo, podendo
ser notada uma reação positiva na área psicomotora em relação à mão esquerda.
Na mão direita, a pesquisa revela que a velocidade do aumento de conteúdo prejudicou
a captação pelo estudante. Apesar disto ele consegue resultado positivo na qualidade do som.
Isto pode ser uma demonstração de que mesmo lentamente e com dificuldade na posição dos
dedos, apresentou algum resultado positivo nas áreas cognitivo-motor.
Observou-se no entendimento teórico que a partir da repetição o estudante memorizou
o conteúdo exigido. A resposta oral do estudante pode indicar além de uma demonstração de
aprendizagem teórica uma exposição pública, podendo revelar um desenvolvimento nas áreas
cognitiva, da linguagem e social.
Observando os resultados ao categorizar o desenvolvimento do aluno no período de
três (n=3) meses foi verificado que na área psicomotora, em relação às aulas de violoncelo
apresentou melhoras quanto as dificuldades relacionadas a síndrome, como na diminuição de
movimento repetitivos e estereotipados que já eram leves e se tornam quase imperceptíveis.
Pode-se observar que a maior dificuldade dele era na área de coordenação motora,
onde não tinha o domínio da mão e dos dedos. No aprendizado do instrumento esta é uma
exigência trabalhada. O estudante autista, mesmo sendo mais lento que os outros, teve um
grande êxito na realização desta tarefa.
Na área cognitiva as dificuldades do estudante autista estavam na memória visual e/ou
auditiva e na execução de ordens simples. Na observação do 1º vídeo o professor acaba de
falar o nome da figura e o estudante não lembrou o nome para repetir e ainda no final da aula
ele não lembrava o conteúdo passado a aula inteira. Segundo o relatório do monitor após um
mês de aula “Quando feito perguntas a respeito de teoria musical ele não soube responder.”
(relato do Monitor – 28/10). Este relato representa uma dificuldade em memorizar.
Durante as aulas o monitor relatou que: “O estudante apresentou melhoras na
execução das tarefas. Esteve bem atento aos comandos.” (relatório monitor – 30/09). Mas
quando o conteúdo aumentava o estudante apresentava muitas dificuldades: “Teve dificuldade
na realização da tarefa quanto a posição no instrumento e posição da mão esquerda.”
(relatório do monitor – 28/10)
Na observação do último vídeo o estudante executa no instrumento violoncelo a
sequência pedida pelo professor sem muitas dificuldades. Quanto a execução de ordens
simples, o que no 1º vídeo percebe-se uma demora na execução e precisava de um professor
sempre ao lado dele, no último vídeo o estudante autista executa todos os comandos do
professor e com rapidez.
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Na área da linguagem o estudante autista apresentava uma dificuldade ao iniciar um
relacionamento verbal e sua conversa era apenas por resposta.
Na área de socialização foi percebido que a partir do 2º mês de aula o estudante
demonstrava um entrosamento com o grupo a ponto de tomar iniciativas como no relatório do
monitor “Convidou os outros estudantes a entrar na sala.” (relatório monitor - 08/11). E
“[...] quando o outro estudante começou a ficar inquieto na sala ele virou para o estudante e
disse: sem estresse.” (relatório monitor - 25/11).
Na área de atividade de vida diária percebe-se que o estudante segue hábitos e horários
por sempre chegar 10 minutos antes da aula e sentar no mesmo lugar em todas as aulas.
Observou-se uma grande alteração quanto ao realizar as atividades sem a ajuda do professor,
o que antes o estudante precisava de um monitor ao lado a todo momento percebeu-se no
último vídeo que ele executava o comando do professor imediatamente e sem o auxílio de
monitor.
5.

Considerações Finais

Esta pesquisa evidenciou a necessidade de reflexão sobre o sistema educacional
brasileiro e suas repercussões no desenvolvimento global do estudante.
O transtorno autista, caracterizado pela perda de contato com a realidade e
dificuldades na linguagem e na comunicação, que apresenta também um déficit motor
associado às capacidades motoras gerais e finas, é uma dificuldade comportamental definida
como um transtorno invasivo/global do desenvolvimento. Isto acrescenta uma necessidade
específica de atendimento educacional personalizado, visto que o que é mais próprio deste
transtorno são os déficits sociais e de atenção.
Pode-se notar que a lei percebe o cidadão enquanto estudante e que tem interesse em
defender os seus direitos e atender suas necessidades educacionais. A lei ainda afirma a
necessidade de se criar currículos, métodos, técnicas e recursos educativos em todas as áreas
educacionais para atender as necessidades de alunos com deficiência bem como menciona a
importância de haver professores com especialização adequada para a inclusão desses alunos.
Porém a tentativa de resolver esta questão parece estar relacionada à presença do estudante na
sala de aula.
Partindo do ponto de vista desta pesquisa, observando um autista inserido em sala de
aula de música com crianças e adolescentes alguns com autismo e outros sem nenhum
transtorno, pode-se constatar que existem lacunas a serem preenchidas nos quesitos apontados
pela lei, tanto em relação aos recursos técnicos e educativos quanto aos recursos humanos.
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Os resultados alcançados nesta pesquisa, embora relevantes, não são um fim em si
mesmos. A continuidade destes estudos poderá seguir vertentes tão diversas quanto
significativas como a elaboração de currículos adequados, métodos eficientes, técnicas
abrangentes e recursos educativos funcionais e, consequentemente, a formação continuada de
professores para que sejam estimulados a ressignificação permanente da prática docente.
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Resumo: Elliott Carter foi um dos compositores mais influentes do século XX, e ainda em recente
atividade. Entusiasmado pela onda de experimentações que pairava entre os artistas do período
pós-guerra, Carter a partir de então resolveu fazer experimentos musicais baseadas nas relações
temporais rítmicas, após notar que a maioria dos compositores não se atentava para esse quesito. O
presente artigo busca então fazer uma analise da obra de Carter como expressão e representação da
sociedade pós-guerra. Ocasião essa, onde o homem passava por uma intensa revisão de valores.
Palavras-chave: Ritmo, Modulação Métrica, Representações Sociais, Elliott Carter
Abstract: Elliott Carter was one of the most influential composers of the twentieth century, and
yet in recent activity. Emboldened by the wave of trials that lay between the artists of the postwar
period, Carter thereafter decided to experiment based on musical rhythmic temporal relationships,
after noticing that most composers are not paid attention to this aspect. This article seeks to then
make an analysis of the work of Carter as an expression and representation of postwar society.
This occasion, where the man was going through an intensive review of values.
Keywords: Rhythm Metric Modulation, Social Representations, Elliott Carter

1. Introdução
Após a Segunda Guerra Mundial pairava no mundo uma atmosfera de dúvida e
insegurança entre as pessoas. Por outro lado, esse ambiente pareceu induzir a criatividade e
inventividade revolucionário-artística, e a música então não poderia ficar de fora. Diversos
compositores acabaram desenvolvendo uma nova estética para exprimir suas emoções,
impressões, e a sua expressividade, uma estética abstrata e ou sem formalidades. Foi um
momento marcado por vários movimentos musicais de todos os gêneros e estilos ou mesmo
por fusões destes. Várias experimentações e inovações nas técnicas composicionais com
novas expressões foram surgindo. Dava-se início então, a uma busca dos compositores por
algo que pudesse expressar realmente o sentimento e representar o homem do século XX, já o
que os moldes pré-definidos pelas formas herdadas pelo classicismo já não eram mais
suficientes para isso. Sem receios esse período pode ser acatado como o “auge” da
experimentação musical.
A música no pós-guerra assim como o homem desse período, passava por uma espécie
de revisão de valores. Tudo que foi herdado da música até o século anterior, a partir de então
começava a ser “questionado”. Os Artistas do período pós-guerra pareciam entrar em uma
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nova guerra, a do rompimento das fronteiras de suas heranças sócio-culturais. Nesse contexto
Morgan apud Cervo (2005) destaca que:
Nos anos 50, serialismo e indeterminação eram as duas direções composicionais
dominantes. Elas foram seguidas por uma série de novas tendências nos anos 60
como a Música textural, citação e colagem, música ambiente ou musak, neo–
tonalismo, com destaque também para o Minimalismo. O pluralismo radical da
cultura contemporânea tornou-se evidente a partir dos anos 60, quando a incessante
procura por algo “novo” fez com que movimentos artísticos surgissem quase que de
ano em ano. Morgan cita como causas dessa explosão de novas manifestações
artísticas a profunda insatisfação da juventude com os valores tradicionais, rebelião
contra o que a juventude da época percebia como centralismo monolítico, além do
demasiado elitismo no contexto cultural e político estabelecido.

Segundo Cervo (2005, p. 47) essa rebeldia contra os alicerces fundamentais da música
européia e da vanguarda histórica teve como grande arauto e precursor o compositor norteamericano John Cage (1912-1992). Cage, profundamente imbuído de conceitos da filosofia
oriental e do zen budismo, começou a questionar profundamente, nos anos 40 e 50, a noção de
música praticada no Ocidente.
Essa aversão que muitos compositores apresentavam em relação aos embasamentos
musicais predominadores do século anterior, acabou garantindo a alguns personagens seus
nomes na historia da música. Chama a atenção nesse período e todo esse contexto,
a engenhosidade musical do compositor americano Elliott Carter, este que
tem sido um dos mais criativos e influentes compositores por mais de sete
décadas.

Carter após uma fase neoclássica, em meados do século XX, passou

a escrever música complexista ou conforme afirma Silva (p. 5, 2008) música da
“Nova Complexidade”.

Carter

provavelmente

seguindo

essa

tendência

dos

compositores desse período pós-guerra também quis ousar e romper as
fronteiras estéticas da música trazidas da música européia do século XIX.
Sua música é freqüentemente caracterizada pelo atonalismo, experimentações
com textura. Porém, seu destaque dentre os outros compositores está no seu
artifício mais explorado, o ritmo. Para Carter, a maioria dos compositores
de meados do século XX não explorava o suficientemente a questão rítmica em
suas composições.

E, foi aí, a partir dessa percepção que Carter explorou

e aprimorou sua técnica composicional baseada no ritmo e relações temporais
complexas.
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2. Sobre o compositor
Elliott Carter nasceu em 11 de dezembro de 1908 em New York City. Apesar de ter
demonstrado interesse pela música desde muito jovem, e de ter nascido em uma família
próspera, seus pais não o encorajaram a estudar música, pois esperavam que Elliott viesse a
ser o líder dos negócios criados pelo seu avô. Ele chegou a ter aulas de piano quando criança,
entretanto o foco principal de seus estudos dessa época era o idioma francês (CARDASSI,
2010, p. 61). Enquanto adolescente, desenvolveu um interesse pela música e seu maior
incentivador foi o compositor Charles Ives que na época vendia seguros para a sua família.
Como era filho de um rico importador de renda, Carter nunca teve que ganhar a vida da sua
atividade musical e não era particularmente ambicioso em sua juventude. Do departamento
de música de Harvard ele foi para Paris estudar por três anos (1932-35) com Nadia Boulanger
e voltou para casa com influências "neoclássicas" (TARUSKIN, p. 118). Logo após essa fase
ele passou a escrever música atonal e ritmicamente complexa. Segundo Silva (2008, p. 5)
Carter manteve-se para o resto do século, o principal porta-bandeira da arte musical
autônoma. Sua reputação apresentava cada vez mais brilho, e, depois da virada do século, ele
continuou, espantosamente, a compor com mesmo vigor até, e, além do seu próprio centenário
em 2008.
3. A sociedade pós-guerra e a música de Carter
Para Roger Chartier (1990), um autor pode ser lido e entendido quando se leva em
consideração o contexto social no qual o seu trabalho foi produzido. As práticas que visam
fazer reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no mundo,
significar simbolicamente um estatuto e uma posição. Chartier (1994) também observa que as
representações sociais, que têm como suporte o Simbólico – desse jeito – e o imaginário –
como se fosse – se constituem em “constructos simbólicos”, “configurações intelectuais”, ou
seja, classificações, categorizações, valorações, percepções, que se objetivam através das
práticas, obras e formulações inerentes a um grupo social, conforme já observado. Jodelet
apud Spink (1993, p. 300) alega que representações sociais são:
Modalidades de conhecimento prático orientadas para a comunicação e para a
compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos. São,
conseqüentemente, formas de conhecimento que se manifestam como elementos
cognitivos — imagens, conceitos, categorias, teorias —, mas que não se reduzem
jamais aos componentes cognitivos. Sendo socialmente elaboradas e compartilhadas,
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contribuem para a construção de uma realidade comum, que possibilita a
comunicação. (SPINK, 1993, p. 300)

Carter certamente interagiu com seu tempo e espaço e soube representar muito bem o
contexto sócio-cultural em que conviveu. Complementando com palavras ditas pelo próprio
Carter em um documentário especial no canal Film&Arts, onde fala sobre sua história de vida
de quase um século em Nova York, Carter descreve sua música como uma reflexão sobre a
sociedade moderna democrática, onde as pessoas devem cooperar, mas mantendo a
individualidade.

4. A Modulação Métrica
A noção de tempo é um dos principais problemas da música pós-guerra. Kramer apud
Constante (2006, p. 116) aponta que “as teorias de música tendem a ser dominadas por
considerações sobre alturas” e somente nas ultimas décadas a dimensão temporal da música
tem sido considerada um campo independente de estudo. Assim, esta é uma área onde
desenvolvimentos estão por ser realizados. A estruturação temporal figura entre os aspectos
composicionais mais importantes de uma obra, pois está intrinsecamente ligada a qualidade
essencial de toda a música, seu desenrolar no tempo. A maioria dos compositores se
preocupava com outras peculiaridades musicais como novas expressões, novos timbres e etc.
Carter percebendo esse vácuo resolveu então aprofundar suas técnicas composicionais na
questão temporal e rítmica musical. Já no ﬁnal da década de 1940, o compositor Olivier
Messiaen lembrava que a música é a arte do tempo: compor é tornar o tempo sonoro. Poucos
anos depois, na década de 1950, outro compositor, Giacinto Scelsi, também vislumbrou a
música como a cristalização da duração em uma matéria sonora (Ferraz, 68). Em defesa de
sua bandeira em prol da experimentação rítmica Carter delineia que:
Deve ser óbvio que a música necessita participar na dimensão temporal e em tudo
que esta implica. Uma obra que não leve em conta a habilidade do ouvinte para
distinguir sons, para reter, lembrar e comparar de alguma maneira suas
combinações, tanto seqüenciais como simultâneas, em pequenas durações, tamanhos
intermediários, assim como sobre a composição inteira, é muito improvável que
mantenha um interesse permanente para o ouvinte. É com esta dimensão temporal
que meu próprio interesse tem sido dirigido desde aproximadamente 1940, e todas
as técnicas musicais que tenho utilizado são contribuições para a preocupação
principal de lidar com a nossa experiência do tempo (...) (CONSTANTE p. 116,
2006).
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Segundo Freire (2006) a modulação métrica é um procedimento composicional no
qual o compositor calcula e demonstra de maneira inequívoca as figuras rítmicas que
promovem a mudança para os andamentos indicados pelo compositor. O conceito de
Modulação Métrica surgiu em meados do século XX, e foi empregado pela
primeira vez por Elliot Carter em sua Sonata para Violoncelo e Piano
(1948). Em seu primeiro quarteto para cordas, o compositor implementou
elaboradas mudanças de andamento indicadas por meio de figuras rítmicas
equivalentes

que

serviam

de

elemento

essencial

da

estrutura

musical

(FREIRE, p. 2, 2006).
Segundo Constante (p. 116, 2006) o andamento é um dos principais elementos de
controle e graduação do movimento. Ele representa um controle geral do movimento através
do qual a música se desenrola no tempo, atuando, na métrica subterrânea, como pilar de
sustentação do ritmo e da métrica de superfície. Assim, as estruturações da métrica
subterrânea, do ritmo e da métrica de superfície estão integradas. Elas são consideradas como
uma rede que atua de forma coordenada na estruturação temporal. Carter definiu a sua
técnica composicional da seguinte maneira: “O fato de que cada tema está
associado

a

um

andamento

diferente

cria

na

obra

a

possibilidade

e

necessidade de modulação métrica — um procedimento no qual cada tempo
constituído de pulsos segue de uma maneira ordenada entre os diferentes
compassos” (FREIRE, p. 2, 2006).

Freire (2006) apresenta uma abordagem prática pra entender a modulação métrica:
Quando o andamento inicial é = 60bpm e muda-se o andamento para  = 90bpm, que
figura
no andamento inicial terá a duração igual à unidade de tempo do andamento final?
A resposta necessita de uma simples equação na qual é possível selecionar uma
quiáltera de proporção 3:2, multiplica-se 60 (andamento inicial) pelo número de subdivisões
da quiáltera, neste caso, 60bpm X 3 = 180bpm. Agora 180bpm será o andamento
correspondente de cada quiáltera de proporção 3:2, e, conseqüentemente, o valor de duas
quiálteras ligadas de proporção 3:2 será duas vezes mais devagar, neste caso 90. Sendo assim,
a mudança de tempo de  = 60
equivalente a

para  = 90 torna-se possível quando

(figura
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90bpm) seja usada como unidade de tempo do novo andamento e assim permitir a modulação
métrica.
Segundo Bortz (p. 1, 2006) Carter usa a modulação de tempo para determinar
rallentandos ou accelerandos com precisão, preparando as mudanças de tempo de maneira
sutil, evitando que estas ocorram bruscamente. Para isso, mostra o novo pulso com uma nova
figura rítmica e sua velocidade metronômica. Por exemplo, se o antigo pulso é de semínima, o
novo pode ser de uma colcheia pontuada, e sua velocidade metronômica será calculada em
função do antigo pulso.
5. Considerações Finais
De fato a modulação métrica foi a grande sacada de Carter em relação aos
compositores Pós-Guerra. Ele soube trabalhar o elemento musical ritmo, com muita
engenhosidade. O que lhe garantiu o lugar de destaque na historia como um dos maiores
compositores da Música moderna. Sua música assim como de outros compositores
revolucionários e contemporâneos de Carter, é de certa forma uma reflexão da atmosfera
confusa que estabelecia na sociedade pós-guerra. A obra de Carter de alguma forma
“questiona” todos os valores aprendidos e herdados da música até então. Assim como o
homem desse período, passava por uma espécie de revisão de valores. No entanto esse
“questionamento” se apresentou na música de Carter no sentido de acrescentar não de refazer.
Isso deduz que Carter interagiu com seu tempo e espaço, e, essa interação como seu meio é
representada e concretizada em sua obra.
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Resumo: Neste trabalho procuraremos demonstrar a aplicação da Epizeuxis na obra de
André da Silva Gomes, evidenciando que o compositor luso-brasileiro possuía um sólido
arcabouço teórico fundamentado na retórica com o objetivo de criar um discurso eloquente.
A metodologia utilizada consiste em análises de figuras retórico-musicais associadas ao
texto sacro, além de métodos analíticos amplamente difundidos na musicologia.
Palavras-chave: Retórica, Epizeuxis, Análise Musical, André da Silva Gomes, Música
Colonial Brasileira.
Epizeuxis in André da Silva Gomes
Abstract: This paper will seek to demonstrate the application of Epizeuxis in the work of
André da Silva Gomes, evidencing that the Luso-Brazilian composer had a solid theoretical
framework based on rhetoric in order to create an eloquent speech. The methodology used
consists of analysis of musical-rhetorical figures associated with the sacred text, beyond
analytical methods widespread in musicology.
Keywords: Rhetoric, Epizeuxis, Musical Analysis, André da Silva Gomes, Brazilian
Colonial Music.

1. Introdução
Desde a Antiguidade, a retórica auxilia o orador para atrair a atenção do
público de forma persuasiva, através de discursos eloquentes, seja em praças públicas,
nos auditórios políticos e jurídicos, tendo por finalidade a adesão dos ouvintes à tese
apresentada (GUIMARÃES, 2004, p.145). Não obstante, na música barroca e início do
classicismo, mecanismos retóricos eram adotados pelos compositores, visando clarificar
a significação dos enunciados musicais, por meio de recursos alegóricos utilizados para
dar expressão e sentimento às palavras e música, isto é, Ethos, Pathos e Logos 1, eram
representados pelas figuras retóricas.
Seguindo a mesma senda doutrinária, André da Silva Gomes (1752-1844)
revela que o compositor bem instruído deve elaborar com diligência as ideias que serão
dispostas na obra musical, tendo como base a imitação de sábios mestres, além dos
preceitos contidos nas Faculdades Retórica e Poética:
[...] não poderão avançar um dilatado terreno sem que sejam acompanhados,
ajustados e socorridos pelos ótimos exemplares de insignes Mestres [...]
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Revela, pois saber manejar, define um empréstimo de ideias de pensamentos,
de sentimentos e passagens dos escolhidos exemplares que nos propomos a
imitar ou aproximando-os ou diferenciando-os, ou diminuindo ou
aumentando, os quais preceitos, próprios da Faculdade Retórica e Poética,
nos quais supomos o nosso aluno de Composição de Música bem
instruído, como preparatórios desta Faculdade que tratamos; por isto
deixamos aqui de os explicar [grifo nosso] (SILVA GOMES 2, apud
DUPRAT et al, 1998, pp.179-180).

Em outra passagem da Arte Explicada de Contraponto, André refere-se ao
compositor que, instruído como o filósofo, tem que estar apto a distinguir e a empregar
os elementos retóricos em uma obra. Ele afirma que tanto o contraponto quanto a
composição são partes permanentes da disposição do discurso retórico-musical,
“observa-se como Retórica; o Contraponto relativo à Invenção e a Composição relativa
à Disposição e Elocução, assim demonstrando quanto é preciosa ao compositor a
instrução literária” [grifo nosso] (SILVA GOMES, apud DUPRAT et al, 1998, pp.17-18).
Todo o contexto histórico, assim como a fundamentação teórica, relacionada
à construção do conhecimento retórico como disciplina, bem como a Poética Musical,
foge ao âmbito deste trabalho que se limita, tão somente, à utilização de uma única
figura de repetição e ênfase, evidenciando – mesmo em um simples recorte, a
profundidade do conhecimento retórico-musical de André da Silva Gomes. Enfim, o
compositor luso-brasileiro mostra-se possuidor de sólido arcabouço teórico, para
fundamentar o emprego de elementos retóricos em suas obras, tal como a figura da
Epizeuxis, o qual será evidenciado através de análises associadas à relação texto/música,
em algumas de suas obras.
2. Epizeuxis e suas Funções
Segundo Bartel (1997), essa figura de repetição imediata e enfática de uma
palavra, nota, motivo ou frase é também chamada Subiectio (Susenbrotus), Subjunctio
ou Adiectio, pelos teorizadores retóricos, no entanto, é dada a mesma definição em
ambas as disciplinas Retórica e Musical (BARTEL, 1997, p.263). Por sua vez, Cano
(2000) destaca que essas repetições podem ocorrer no princípio, meio e no final da
unidade ou fragmento musical (CANO, 2000, p.129).
Na retórica literária, a Adiectio aparece como repetição do igual e como
acúmulo dentro de um grupo de palavras (LAUSBERG, 2004, p.165). Analogamente ao
sentido da significação da Epizeuxis, Lausberg (2004) afirma que as figuras de repetição
podem ser enfáticas, sendo as mesmas trabalhadas pelo autor, no enriquecimento não só

135

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

para se repetir a frase, mas valorizar o que fora empregado anteriormente (LAUSBERG,
2008, p.184).
Johannes Susenbrotus (1484-1542) ressalta que a Epizeuxis destaca as
palavras, dando a elas maior veemência e amplificação. No mesmo sentido, Henry
Peacham (1576-1643) salienta que, nessa figura se podem adequar tais expressões
veementes como de alegria, tristeza, amor, ódio e admiração, conforme as
circunstâncias do texto e música. Johann Georg Ahle (1651-1706) define-a como a
mais usada pelos compositores:
Se fosse para definir seria como: se alegrar, alegra-te / alegrar no Senhor toda
a terra, seria uma Epizeuxis. Assim como o sal é o tempero mais comum, da
mesma forma é a Epizeuxis a figura mais comum, uma vez que é utilizada
por vários compositores em praticamente todas as passagens (BARTEL,
1997, p.263).

Na mesma linha, Johann Gonfried Walther (1684-1748) descreve a
Epizeuxis como figura de retórica pela qual uma, ou mais, palavras são imediata e
enfaticamente repetidas. Por fim, Johann Mattheson (1681-1764) enfatiza fazendo a
seguinte pergunta: “O que é mais comum, por exemplo, a Epizeuxis musical ou
Subjunctio, onde a mesma nota é repetida no mesmo trecho da melodia?” (BARTEL,
1997, p.264).
Em suma, pode-se constatar que a referida figura não é somente uma
repetição pura e simples, pelo contrário, seu emprego é vital na constituição e
disposição do discurso musical, seja na reprodução das notas, motivos, expressões e
palavras, destacando-as, igualmente na condução das linhas fraseológicas da música,
por intermédio da ênfase, através das dinâmicas e suas gradações, contextualizados pelo
compositor, adequadamente em cada parte do discurso, estabelecendo relação direta
entre o afeto e a figura, como mostrado nos exemplos abaixo.
3. Exemplos de Epizeuxis em Algumas Obras de André da Silva Gomes
Observa-se o emprego da Epizeuxis na repetição imediata do primeiro
motivo rítmico do Ofertório, enfatizando a palavra Sacapulis no primeiro compasso da
introdução da Dispositio 3.
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Exemplo 1: Epizeuxis no Ofertório da Missa do 1º Domingo da Quaresma de André da
Silva Gomes, comp.1- Catalogação e Organização de Régis Duprat (DUPRAT, 1999, p.88).

Na mesma obra, essa figura é aplicada para enfatizar a frase Scuto
circumdabit te veritas ejus (Qual escudo te envolverá a sua verdade), sustentando, dessa
forma, a atmosfera de expectativa, criada pelo autor, cujo objetivo é prender a atenção
do ouvinte através de mecanismos retóricos, motívicos e estruturais, por exemplo, a
insistência em repetir as palavras sperabis e circumbabit, no compasso 20, reforçando a
interação entre Tônica (Si bemol Maior) e Dominante (Fá Maior).

Exemplo 2: Epizeuxis no Ofertório da Missa do 1º Domingo da Quaresma de André da
Silva Gomes, comp.20-23- Catalogação e Organização de Régis Duprat (DUPRAT, 1999,
p.90).

O Ofertório do 2º Domingo da Quaresma é concebido a partir dos versos de
um salmo sapiencial alfabético, Elogio da Lei Divina (Ps.118,47-48/ 119,47-48) 4. Silva
Gomes trabalha a primeira frase do texto, Meditabor in mandatis tuis, quæ dilexi valde
(Meditarei em seus mandamentos, que muito estimo), ressaltando três vezes a palavra in
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mandatis tuis, estabelecendo, desse modo, consonância ao sentimento cristão de ler,
observar, prezar os estatutos e os mandamentos das Escrituras Sagradas.

Exemplo 3: Epizeuxis no Ofertório da Missa do 2º Domingo da Quaresma de André da Silva Gomes,
comp.18-20- Catalogação e Organização de Régis Duprat (DUPRAT, 1999, p.95).

Como peculiaridade da Propositio, a defesa, sob a perspectiva do autor, é
exemplificada tanto na repetição motívica quanto na ênfase das palavras Justitiae
Domini rectae (Retos são os preceitos do Senhor), por meio do emprego da Epizeuxis,
na tonalidade Sol Menor.

Exemplo 4: Epizeuxis no Ofertório da Missa do 3º Domingo da Quaresma de André da
Silva Gomes, comp.11-13- Catalogação e Organização de Régis Duprat (DUPRAT, 1999,
pp.100-101).

Nos compassos de 28 a 30, Silva Gomes apropria-se da figura para
comprovar a tese inicial do ofertório: os julgamentos e preceitos do Senhor são justos,
Et judicia dulciosa (Mais justos e doces).
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Exemplo 5: Epizeuxis no Ofertório da Missa do 3º Domingo da Quaresma de André da
Silva Gomes, comp.28-30- Catalogação e Organização de Régis Duprat (DUPRAT, 1999,
p.103).

Nesse excerto, o salmista faz um encômio ao Senhor por seus atributos, em
outras palavras, há um louvor direcionado à magnificência, bondade, poder e justiça de
Deus para com seus servos, Omnia quae voluit Dominus, fecit in caelo et in terra (O
que apraz ao Senhor ele o faz, no céu e na terra). Enfim, por intermédio da Epizeuxis,
Silva Gomes, de maneira incisiva, confirma essa proposição.

Exemplo 6: Epizeuxis no Ofertório da Missa do 4º Domingo da Quaresma de André da
Silva Gomes, comp.56-59- Catalogação e Organização de Régis Duprat (DUPRAT, 1999,
pp.124-125).
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Na conclusão do Ofertório da Missa de Quarta-feira de Cinzas, o
compositor luso-brasileiro dá a essa figura retórica três funções: de enfatizar, destacar e,
por último afirmar, o enunciado Et sanasti (Me sarou), como das dinâmicas forte para
pianíssimo, compasso 32, resultando numa Cadência Autêntica Perfeita, na tonalidade
Sol Maior.

Exemplo 7: Epizeuxis no Ofertório da Missa de Quarta- feira de Cinzas de André da Silva
Gomes, comp.28-33- Catalogação e Organização de Régis Duprat (DUPRAT, 1999, p.178).

4. Considerações Finais
O elemento emocional é fator crucial na edificação do discurso retórico. O
orador tem por objetivo mover os afetos do ouvinte a fim de torná-lo favorável à sua
tese. Nesse sentido, fundamenta seus argumentos não unicamente na lógica, mas em
artifícios retóricos e alegóricos, a fim de envolver e comover. Desde a Antiguidade,
filósofos e estudiosos imputam à música o poder de influenciar a conduta humana.
Durante os séculos XVI a XVIII, diversos pensadores, compositores e tratadistas
teorizaram e sistematizaram o discurso musical fundamentados na retórica.
Detentor de vasto conhecimento literário e musical, mestre de contraponto e
gramática latina, André da Silva Gomes deixa transparecer em sua obra sólido
arcabouço teórico acerca da retórica musical. Fato verificável na análise de seus
Ofertórios. A amplitude de sua erudição acerca do assunto transcende os limites deste
trabalho, o qual se fixou apenas na figura da Epizeuxis como elemento retórico de
ênfase, empregado pelo compositor na elaboração de seu discurso eloquente e
persuasivo.
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Notas
1

Ethos é a maneira que o orador deve assumir para inspirar confiança no auditório. Phatos é o conjunto
de emoções, paixões e sentimentos que o orador deve provocar o auditório com seu discurso. Logos
remete à racionalidade, isto é, à argumentação.
2
Segundo Régis Duprat o tratado de André da Silva Gomes é apresentado em cópia escrita de 1830 por
Jerônimo Pinto Rodrigues, sem referência precisa da data do exemplar original. (DUPRAT et al, 1998,
p.9).
3
Onde são distribuídas e ordenadas as ideias e argumentos encontrados na Inventio. Essa disposição é
distribuída em seis seções. Exordium- Inicio e introdução do discurso; Narratio- Declaração dos fatos ou
dados; Divisio – ou Propositio- Exemplificação e defesa a perspectiva do orador; Confutatio- Refutação
dos argumentos expostos, ou seja, uma oposição ao tema inicial ou principal; Confirmatio- Provas para
confirmar a tese inicial; Perotatio- Conclusão.
4
Salmos 118,47-48 seriam o número e versículo na bíblia católica, já na bíblia protestante o texto está
escrito no número 119 versículos 47 e 48.
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo discutir os processos de produção musical mediados
tecnologicamente. Partindo do pressuposto de que a fonografia é uma forma autônoma de arte,
refletiremos sobre a natureza eminentemente coletiva desse sistema de produção artística. A nossa
intenção é demonstrar que o mundo da fonografia e a construção de um fonograma possuem uma
cadeia organizada de produção, cujo trabalho do compositor/intérprete representa apenas uma
singularidade em meio a um sistema de múltiplas colaborações.
Palavras-chave: fonografia, criação compartilhada, gravação musical.
Phonography as a collective art form
Abstract: This paper aims to discuss the processes of musical production that are mediated
technologically. Starting from the premise that Phonography is an autonomous art form, we will
reflect on the collective nature of this system of artistic production. Our intention is to demonstrate
that the world of the phonography and the construction of a phonogram have an organized chain of
production, in which the work of the composer/performer is only one single aspect of a system of
multiple collaborations.
Keywords: phonography, shared creation, musical recording.

1. Introdução 1
O sistema de registro e comercialização da música iniciados com o fonógrafo de
Thomas Edison em 1877, transformaram radicalmente a tradicional cadeia produtiva da
música. Se antes era possível pensar a produção musical a partir de grandes gênios criadores
desconectados de suas complexas relações de produção e recepção, com a gravação e a
indústria fonográfica os artistas e suas obras ficaram dependentes de um grupo de pessoas e
máquinas, que passaram a atuar de forma simbiótica (processo que será verificado também
em outras formas de arte). Na visão de Benjamin (1935: 6), as técnicas de reprodução não só
transformaram as obras de arte do passado como também geraram novas formas originais de
arte.
Para pensarmos a fonografia como uma arte coletiva, primeiramente, faz-se
necessário definir esse conceito. Partiremos do pressuposto de que a fonografia é uma forma
de arte autônoma, surgida a partir dos processos de gravação e reprodução sonora, iniciadas
pela exploração da música pela indústria fonográfica.
As múltiplas relações que a fonografia apresenta no campo da música, gerando
novas reconfigurações no seio da própria produção musical — seja ela no campo da
*
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composição, na performance ou recepção — além do caráter autônomo que a indústria
fonográfica desenvolve ao longo das décadas, funcionam como fortes argumentos que não
apenas definem essa atividade como uma forma de arte, mas também a separa da música sem
mediação fonográfica. Desta forma, acreditamos que a fonografia é uma forma autônoma de
arte, com práticas coletivas de criação, e que tem na música sua principal matéria prima. Em
outras palavras, uma obra musical pronta para ser apresentada ao público sob a forma de
espetáculo, no ambiente da fonografia se transforma em argila, em matéria prima a ser
manipulada e moldada por músicos, técnicos e produtores, entre outros indivíduos partícipes
da construção do som ou fonograma. A fonografia esculpe, a partir de um processo coletivo, a
sonoridade de uma música em um suporte. A essência dessa arte estaria na possibilidade de
representação do som em um meio fixo, rompendo com as relações (e restrições) espaçotemporais que configuram uma performance ao vivo. 2
2. Criação compartilhada
Toda produção artística mediada tecnologicamente — pensando tecnologia num
sentido mais estrito e voltado para o ambiente das máquinas — é essencialmente uma arte
coletiva. Um músico no estúdio não é o indivíduo principal dentro da fonografia. Ele pode ser
o ponto central de onde partem todas as demais atividades técnico-artísticas, e uma produção
em estúdio requer a colaboração de inúmeros outros artistas e técnicos, que atuam numa
divisão de trabalho singular, cujas ações convergem para a construção do fonograma.
A produção industrial fonográfica não difere estruturalmente de outras indústrias
de produção cultural, assim como de qualquer indústria que produza objetos em massa. Esse
processo de produção exige um número diversificado de atividades especializadas e nenhum
indivíduo possuirá o controle total sobre o produto. Neste sentido, o objeto final representa “o
resultado dos esforços coordenados de toda a equipe de produção e é, consequentemente,
difícil cada membro da equipe precisar claramente sua contribuição particular” (LEWIS
COSER citado por JAMBEIRO, 1975: 141).
É importante observamos que o caráter social da arte reside no fato de ser
produzida pelos homens e não pelo homem. Assim, concordamos com Jayme Paviani (1987:
32) ao afirmar que “uma arte criada só pelo indivíduo, independente da influência coletiva, é
praticamente impossível”. Quem analisará com desenvoltura o caráter coletivo das artes, será
o sociólogo americano Howard S. Becker (1977a, 1977b). 3
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Por ser músico e possuir um trânsito constante entre as diversas artes Becker
observou com aguçada percepção o caráter coletivo e cooperativo do que ele chamará de
“mundos da arte”. Para este autor, “um mundo artístico será constituído do conjunto de
pessoas e organizações que produzem os acontecimentos e objetos definidos por esse mesmo
mundo como arte” (BECKER, 1977b: 9). A abordagem de Becker desconstrói as tradicionais
análises de obras musicais – que seriam produzidas por gênios singulares – e se direciona para
o contexto social de produção, pensando a obra de arte como o resultado da ação coordenada
e da cooperação de todas as pessoas atuantes neste universo.
O estudo de Becker é abrangente e envolve todas as categorias artísticas, mesmo
aquelas não mediadas tecnologicamente. Desta forma, para a realização de um concerto de
orquestra sinfônica temos que considerar que instrumentos precisaram ser inventados e
fabricados, uma notação precisou ser desenvolvida, assim como os músicos tiveram que
apreender a relação entre a música notada e o instrumento musical. Que deveriam ser
apresentados em uma sala para concertos com hora e data marcada através de anúncios, e uma
plateia disposta a entender e corresponder à apresentação. Esse exemplo pode ser expandido
para quaisquer outras artes, envolvendo, em resumo: “a concepção da ideia para o trabalho, a
confecção dos artefatos físicos necessários, a criação de uma linguagem convencional de
expressão, o treinamento de pessoal e plateias artísticas no uso de linguagem convencional
para criar e experimentar, e a elaboração da mistura necessária desses ingredientes para uma
obra ou uma representação particulares” (BECKER, 1977a: 206).
Em ambientes de produção musical externos à fonografia, percebemos uma
estreita relação de dependência entre os artistas envolvidos. Isso fica mais evidente em
gêneros de música popular como o jazz, como observou Becker, ou mesmo nas manifestações
populares de uma maneira geral, conforme Jonas Lana destacou:
[...] o universo da canção pop, no qual a palavra cantada é geralmente constituída
sobre uma base que envolve bateria ou percussão, baixo, teclados ou piano, violão
ou guitarra. No samba e no choro, a presença de pandeiro, cavaquinho e violão é
recorrente. O mesmo se dá com os diversos gêneros agrupados em torno do forró
dito tradicional: nesse caso, o cantor não poderá consolidar sua carreira sem contar
com o trio que o acompanha, composto por acordeom, zabumba e triângulo. Mesmo
quando os instrumentistas ficam sombreados pelo nome do intérprete, há uma
profunda relação de interdependência, cooperação e compartilhamento que marca o
sentido de toda a atividade musical (LANA, 2010: 66). 4

No espaço da fonografia essa divisão não é diferente de outros mundos da arte.
Dentro do estúdio surgem novos protagonistas e sua atuação será considerada “artística” na
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medida em que contribuírem de forma distinta na construção de uma sonoridade única.
Engenheiros e produtores de discos serão reconhecidos por sua habilidade em produzirem
determinados tipos de som e pela capacidade de manipulação expressiva das singularidades
dos artistas e dos equipamentos disponíveis. Aqueles que apenas reproduzem fórmulas serão
considerados, na visão de Becker, como “pessoal de apoio”. Isso segue uma tendência, em
considerar determinada atividade como artística e outras como simples suporte. De fato, o
artista ocupa uma posição central em meio a uma rede ampla de pessoas em colaboração
(BECKER, 1977a: 209).
Jonas Lana utiliza de maneira muito precisa o exemplo da canção Aquarela do
Brasil para caracterizar esse ambiente de trabalho colaborativo. Esse samba composto por Ary
Barroso, gravado em 1939 pelo cantor Francisco Alves e arranjado pelo maestro Radamés
Gnattali, recebeu a cooperação de diversos técnicos e instrumentistas da gravadora Odeon,
entre eles, o baterista Luciano Perrone que teria sugerido ao maestro a exploração rítmica dos
metais, fórmula já explorada por este percussionista em outras canções (LANA, 2010: 68). O
motivo rítmico-melódico em semitom orquestrado para os metais por Radamés, se tornou
uma marca nessa canção e se incorporou à própria composição de Ary Barroso. Desta forma,
o fonograma aglutinou o encontro de múltiplas vozes e práticas musicais fabricadas no
ambiente do estúdio.
Lana recorrerá à ideia de “singularidade” proposta por Maurizio Lazzarato para
definir as ações de cada uma dessas vozes envolvidas no processo de produção. Esse termo
seria uma alternativa “à categoria de indivíduo, associada à concepção liberal que pressupõe a
existência de indivíduos já constituídos, livres e autônomos” (LAZZARATO citado por
LANA, 2010: 66). Lana destaca ainda que essas singularidades “não fabricam simples objetos
concretos”, mas estão diretamente ligados à “reflexão e a criação intelectual que deixam
marcas da cultura em artefatos, razão pela qual se tornam objetos de estudo” (2010, p.67).
Desta forma, na visão de Lana (2010: 68),
[...] a canção de Ary Barroso seria fruto não apenas de uma criação compartilhada
sincronicamente em um ponto localizado no tempo, mas resultado do acúmulo
diacrônico de invenções realizadas por outras singularidades, em momentos e
contextos que antecederam a produção dessa gravação.

Neste contexto, todos os criadores se pautaram por convenções, sejam elas de
caráter essencialmente musical ou mesmo das restrições tecnológicas vigentes. Os trabalhos
no estúdio de gravação acontecem sob a forma de acordos e convenções, ditadas tanto pelas
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normas de escuta vigentes quanto pelas possibilidades criativas de músicos, técnicos e sua
interação com a tecnologia disponível. Para Becker (1977a: 212),
As pessoas que entram em cooperação para produzir uma obra de arte geralmente
não decidem as coisas a cada ocasião em que elas surgem. Ao contrário, baseiam-se
em acordos anteriores que se tornaram habituais, acordos que se tornaram parte da
maneira convencional de fazer as coisas na arte.

Um sistema de convenções pode ficar incorporado, não só nos materiais
livremente manipulados — como a expressão e linguagens musicais — mas também na
formatação prévia dos equipamentos a serem utilizados. Microfones, cabos, gravadores, fitas
magnéticas, mesas de som, equipamentos de efeito, salas com tratamento acústico,
representam tecnologias padronizadas por grandes fabricantes. Portanto, a construção da
sonoridade de um disco, por mais que o artista tente buscar uma expressão própria, estará
compartilhando de uma convenção sonora arraigada na tecnologia disponível. Mas é claro que
mesmo em um contexto formatado pela indústria da música, os artistas categorizados por
Becker (1977b) como “inconformistas”, sempre tentarão produzir à margem dos processos
vigentes, buscando uma espécie de deturpação das convenções artísticas e dos programas das
máquinas, produzindo efeitos que seus fornecedores não haviam imaginado.
Neste momento, recorremos a Michel de Certeau (2005: 97–102) e seus conceitos
que distinguem “estratégias” e “táticas”, aqui consideradas dentro de um sistema de produção.
Para Certeau, as “estratégias” partiriam dos poderes hegemônicos, racionalizantes — no
nosso contexto podemos relacionar tanto a indústria fonográfica voltada essencialmente para
o comércio, quanto ao sistema de padronização tecnológica —, enquanto que as “táticas”
seriam as formas de negociação travadas pelos mais fracos “dentro do campo de visão do
inimigo”. Na fonografia, dizem respeito às ações criativas singulares no interior da cadeia
produtiva industrial. Neste sentido, artistas e técnicos de estúdios se utilizariam de táticas
coletivas de produção, reunindo interesses diversos de sobrevivência nesse meio: do
compositor, com o interesse de ver sua obra gravada; do cantor, de se expressar artisticamente
através dos meios técnicos, se fazendo ouvir pelo público; dos produtores, de construírem
sonoridades diversas e, por último, do público, de regularem pelo gosto e consumo a
produção dos demais. Claro que essas ações não acontecem de forma linear. Determinadas
táticas adotadas podem influenciar certas estratégias pré-estabelecidas que, por sua vez,
gerarão outras táticas e assim por diante.
Como bem observou Jonas Lana (2010: 73),
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Nessa trama, a indústria fonográfica, tradicionalmente considerada como uma
agência de cooptação dos músicos e de manipulação dos consumidores, tem sua
posição reavaliada. As reflexões sobre a música como trabalho imaterial
compartilhado indicam que a relação entre gravadoras, artistas e público é mais
complexa. Na balança da produção e consumo de música gravada, os artistas
introduzem o contrapeso, de suas competências artístico-musicais, um capital
imaterial que a indústria procura adquirir por meio da compra da propriedade
intelectual, da gravação e da reprodução.

De toda forma, o ambiente colaborativo da fonografia, muitas vezes tenso,
funciona sob a estrutura de uma cadeia interligada de ações que se tornaram mais complexas a
partir da intensa profissionalização do meio. No momento inicial a fonografia brasileira se
resumia, em síntese, ao proprietário da Casa Edison que selecionava os artistas e
compositores, ao técnico de gravação e algum outro músico acompanhador ou arranjador. Os
discos não possuíam capa, tampouco existia algum projeto de marketing e distribuição, e a
burocracia quanto ao registro e direitos autorais, era inexistente naquele contexto. Muitas
vezes o proprietário reunia as funções de diretor artístico, técnico de gravação, gerente de
finanças, distribuidor e relações públicas. Em linhas gerais – pensando especificamente na
música popular gravada pela indústria fonográfica – para que um fonograma seja produzido é
necessário: 1) que um compositor produza uma música e um intérprete esteja interessado em
gravá-la; 2) que um diretor artístico, produtor ou proprietário de estúdio identifique a
potencialidade do artista ou canção como fonograma; 3) que arranjadores possam orquestrar e
adaptar a obra para as condições disponíveis (determinado grupo musical, orquestra ou
instrumento acompanhador); 4) que instrumentistas estejam aptos a executarem a obra em
estúdio; 5) que existam técnicos, engenheiros de som e produtores preparados para o processo
de gravação e edição; 6) que o material gravado seja preparado em suportes vendáveis em
uma fábrica; 7) que diretores de marketing promovam e distribuam a obra gravada em lojas e
emissoras de rádio e televisão; e 8) que um público esteja apto a consumir tais fonogramas. 5
Becker, por ter observado o mundo artístico americano, cuja sociedade se
industrializou de forma precoce e que teve no fordismo uma base estrutural, conseguiu
identificar as cadeias produtivas de forma muito mais compartimentadas do que aquelas
verificadas em outros lugares. No contexto da fonografia brasileira, por exemplo, as
especificidades de produção criativa não estavam claramente definidas no começo do século
XX, o que viria a acontecer apenas seis décadas após a implantação da indústria fonográfica
no Brasil. A divisão do trabalho estava condicionada mais à mão de obra disponível do que
vinculada aos eficientes processos industriais de produção, que visavam a obtenção de
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maiores lucros. Assim, um artista como Braguinha (ou João de Barro), acumulava inúmeras
funções simultâneas, indo de compositor a secretário do estúdio. Nos Estados Unidos, logo no
início da fonografia identificaremos músicos de estúdio, aqueles que se especializarão na arte
da gravação sonora, atividade que não se verificou por aqui, talvez pelo sistema ainda
artesanal de produção fonográfica, que não justificava esse tipo de especialização. O que se
observou no Brasil foi a formação de grupos de instrumentistas que atuavam em casas de
shows e estavam ligados a arranjadores contratados pelas gravadoras. Esses arranjadores eram
responsáveis pela arregimentação dos músicos e pela preparação do grupo para as seções de
gravação.
3. Conclusão
No ambiente da fonografia uma mesma singularidade pode adquirir várias funções
nesse campo de trabalho. Isso fica mais evidente no universo da produção atual, onde um
mesmo artista ou banda, compõe, arranja, produz, grava e distribui sua música na internet.
Mesmo assim, podemos pensar em trabalho coletivo e compartilhado, pois este músico estará
lidando com computadores previamente programados por outras pessoas, assim como
instrumentos musicais e redes colaborativas de distribuição.
Abordar a fonografia como arte coletiva nos auxilia na compreensão desse
sistema de produção musical tão fundamental para as práticas de criação e recepção, mediadas
tecnologicamente ao longo dos séculos XX e XXI. A visão desierarquizante de Becker e a
compreensão de uma criação compartilhada por singularidades de Lana são referências
importantes para se pensar a produção artística no seio da indústria cultural.
Todo esse trabalho compartilhado no ambiente da fonografia fará parte do que
chamaremos de cultura da gravação, assunto que necessitará de uma discussão mais
aprofundada em um próximo trabalho.

Referências:
BECKER, Howard S. Arte Como Ação Coletiva. In: VELHO, G. (Org.). Uma Teoria da
Ação Coletiva. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977a. p.205–25.
______. Mundos Artísticos e Tipos Sociais. In: VELHO, G. (Org.). Arte e Sociedade: ensaios
de Sociologia da Arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977b. p.9–26.

148

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução. In: Walter
Benjamin, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno e Jurgen Habermas: Textos escolhidos. São
Paulo: Abril, 1980 [1935]. p.3–28.
CARDOSO FILHO, Marcos Edson. A fonografia como arte sonora. In: XX Congresso da
Anppom, 2010, Florianópolis: Programa de Pós-graduação em Música – UDESC, 2010.
CARDOSO FILHO, Marcos Edson. Pelo gramofone: a cultura da gravação e a sonoridade
do samba (1917-1971). Dissertação de Mestrado apresentada junto ao Programa de PósGraduação em Música da Escola de Música da UFMG: Belo Horizonte, 2008.
CERTEAU, Michel De. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. Petrópolis - RJ: Vozes,
2005. [L'invention du quotidien: 1a. arts de faire, Gallimard, 1990]
JAMBEIRO, Othon. As condições industriais da produção. In: (Org.). Canção de massa: as
condições de produção. São Paulo: Pioneira, 1975. p.45–64.
LANA, Jonas S. Trabalho imaterial compartilhado: reflexões sobre o processo de inclusão do
músico e da música popular no sistema capitalista de produção. Desigualdade & Diversidade,
PUC-RIO, Rio de Janeiro, v.5, p.63–74, 2010.
Notas
1

Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado intitulada Memórias, dicos e outras notas: uma história das
práticas musicais na era elétrica, em desenvolvimento no programa de Pós-Graduação em História da
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG sob a orientação da Profa. Dra. Regina Helena Alves da Silva. O
estudo que estamos desenvolvendo visa mapear, através de uma perspectiva sócio-histórica, as práticas musicais
na fonografia brasileira a partir do diálogo entre estas formas criativas de produção e a tecnologia de gravação
disponível no período abordado (1927–1971). Nossa intenção é identificar as relações existentes entre o
desenvolvimento tecnológico da era elétrica e as possíveis transformações nas práticas sócio-musicais e sua
influência na linguagem da música popular gravada.
2
Para uma discussão mais aprofundada sobre fonografia vide: CARDOSO FILHO (2010; 2008).
3
Utilizamos como referência dois artigos publicados no Brasil em 1977: “Arte como Ação Coletiva” (1977a) e
“Mundos Artísticos e Tipos Sociais” (1977b). Esses artigos serviram de base para Becker produzir sua obra de
maior referência “Art Worlds”, publicada em 1982.
4
Esse modelo de produção compartilhada comum no meio musical, caracterizado por sua fluidez, aparente
desorganização e relações de trabalho complexas efetivas tem sido objeto de interesse por administradores
interessados nas potencialidades da chamada indústria criativa como referência para otimizar a produção em
outros campos industriais. Para uma reflexão sobre trabalho imaterial compartilhado e indústrias criativas veja
Lana (2010) e Bendassolli et al (2009).
5
Obviamente que poderíamos adentrar em muitas ramificações, como por exemplo, as editoras de registro das
obras e arrecadação de direito autoral, fábricas de instrumentos musicais e acessórios, os responsáveis pela
manutenção do estúdio e até de suprir os músicos de cafezinho e água.
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Resumo: Este artigo é parte de um projeto de doutorado que analisa as relações dramáticonarrativas da canção em produtos audiovisuais. Aqui se pretende analisar a função da música nas
vinhetas de abertura das telenovelas da Rede Globo de Televisão no período de 1972 a 2012, tendo
como material as 243 vinhetas deste tipo de produto. Nele descrevemos o papel da música em uma
vinheta de telenovela, seus usos e importância.
Palavras-chave: trilha sonora, trilha musical, música popular brasileira, canção, telenovela.
The Music Function in "Telenovelas" bumpers from Rede Globo de Televisão
Abstract: This article is part of a doctoral project which analyzes the dramatic-narrative relations
of songs in audiovisual products. This article aims to analyze the music function in "telenovelas"
bumpers from Rede Globo de Televisão in the period of 1972 to 2012 using 243 items. We
describe the music role in a "telenovela" bumper, its uses and importance
Keywords: soundtrack, music soundtrack, Brazilian Popular Music, song, telenovela.

1. Introdução
Um dos produtos audiovisuais mais importantes da Rede Globo de Televisão é a
telenovela. Porém, a emissora não é a pioneira neste tipo de produto audiovisual no Brasil.
“Sua Vida Me Pertence”, telenovela da TV Tupi, estreou em 1951. A primeira telenovela
transmitida pela Rede Globo de Televisão foi “Ilusões Perdidas”, de Enia Petem em 1965. Ao
longo dos anos, a emissora adquiriu um modo próprio para produção de suas estórias seriadas.
Atualmente a grade de programação da emissora abriga cinco produções deste tipo, sendo que
três destas acontecem no chamado horário nobre, compreendido das 18 às 22 horas dos dias
semanais, excluindo apenas o domingo. Anualmente estreiam seis novas produções em média,
além de duas reprises que acontecem no horário vespertino.
As telenovelas da Rede Globo de Televisão são os produtos mais importantes do
chamado “horário nobre” do canal. Atualmente são apresentadas três produções inéditas, que
tem duração média de 180 capítulos ou oito meses de exibição. As novelas ocupam
determinada faixa de horário relacionada à sua temática. As novelas exibidas na faixa das 18
horas geralmente são voltadas ao público feminino em geral e apresentam uma temática mais
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romantizada e simples. As novelas da faixa das 19 horas geralmente tem sua temática apoiada
na comédia ou ação e são voltadas para o público mais jovem. Já as novelas das 21 horas são
as produções mais caras e pretendem atingir todas as faixas etárias de público. Para esse
horário não há uma temática muito definida, porém é neste horário que os temas mais
complicados podem ser tradados. No final dos anos 80 e início dos anos 90 o horário das 21
horas não existia: a telenovela principal era apresentada às 20 horas. E na década de 70 ainda
havia mais um horário, às 22 horas, no qual eram apresentadas as novelas mais adultas. Esta
prática foi retomada pela emissora em 2011: nesta faixa de horário são exibidos alguns
remakes de telenovelas importantes do passado
Por atrair uma grande parcela do espectador televisivo, se faz necessário que cada
telenovela tenha sua identidade bem definida, tornando-a facilmente reconhecida. Atores
consagrados, atores populares, estórias de fácil identificação com o espectador, entre outros
artifícios são utilizados constantemente ara criar este elo entre o produto e quem o assiste. A
música também funciona como um dos elementos que contribuem neste processo. A música é
"uma mercadoria cultural de características muito peculiares, não somente pela proximidade
que tem com os indivíduos, mas, sobretudo, por sua ampla capacidade de se difundir"
(Heloísa Maria dos Santos Toledo in GUERRINI, 2010, p.25). Uma trilha de canções
populares pode atrais a atenção do espectador de forma eficaz. A música é parte da vida das
pessoas da mesma forma que a telenovela veio a se tornar. Dentre as músicas que compõe a
trilha musical de uma telenovela, a música que acompanha a vinheta de abertura da obra
adquire uma importância diferenciada.
Podemos definir vinheta como:
“Peça de curta metragem, constituída de algum tipo de signo ou representação,
composta de elementos imagéticos, sonoros e mensagem de expressão verbal, usada
com fim informativo, decorativo, ilustrativo, de remate, de chamada, de passagem,
de identificação institucional e de organização do espaço televisivo, etc.”.(Aznar,
1997, p.43-44)

As vinhetas utilizadas em produtos audiovisuais devem ter apelo decorativo,
podendo utilizar imagens e sons em sua composição. A mensagem deve ser construída através
da justaposição dos signos que as compõem criando um conjunto de imagens que represente a
obra ou parte dela. Desta forma há a identificação tanto com o produto relacionado, bem
como com a emissora que o transmite. As imagens contidas em uma vinheta devem sempre se
relacionar ao programa do qual ela faz parte, criando o signo de identificação junto ao
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produto. A vinheta também deve dialogar com o logotipo do programa e a música que a
acompanha.
A vinheta de abertura de um programa televisivo possui duas funções. A primeira
delas é abrir o programa, indicar que o programa está se iniciando. Todos os programas em
exibição na Rede Globo de Televisão possuem vinhetas de abertura, mas somente as vinhetas
dos programas de teledramaturgia costumam utilizar canções. As outras vinhetas geralmente
são acompanhadas de músicas instrumentais, em sua grande maioria compostas
especificamente para elas. A segunda função da vinheta de abertura é situar o espectador no
tipo de programa que ele está se propondo a assistir. Ao criar esta indexação do programa que
está sendo exibido, a vinheta contribui para que o espectador possa, com seu livre arbítrio,
optar por assistir ou não o mesmo.
2. As vinhetas de abertura das Telenovelas
A vinheta de abertura de uma telenovela não só funciona como o indicativo do
começo de sua exibição, mas também situa o telespectador sobre que tipo de obra ele irá
assistir. Ao longo dos anos, as vinhetas de abertura das telenovelas foram se modificando, não
só pelo avanço da tecnologia de execução, mas também pela mudança na temática das obras
em si. A análise realizada nas 243 vinhetas de abertura das telenovelas da Rede Globo de
Televisão mostrou a repetição de quatro tipos de discurso audiovisual.
•

Vinhetas que retratem as personagens principais da estória;

•

Vinhetas que retratem o local físico onde se passa a estória;

•

Vinhetas que retratem a época que se passa a estória;

•

Vinhetas que destaquem algum aspecto importante da estória, seja ele o
tema principal da mesma ou o clima de sua narrativa;

As vinhetas de aberturas das telenovelas geralmente vem acompanhadas de
canções que, inéditas ou não, reforçam a identidade que o produto busca, se relacionando com
o sentido da obra. As vinhetas de abertura das telenovelas trazem, em pouco tempo de
duração, mensagens ricas em simbologias que se relacionam com a ideia ou a temática do
produto que ela relacionado a ela. O discurso sonoro criado pela repetição da vinheta de
abertura durante os meses de sua exibição torna o produto facilmente identificável. E a música
contribui para criar o sentido do discurso audiovisual da obra.
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Televisão

3. A música nas vinhetas de abertura das telenovelas da Rede Globo de

Este trabalho analisou 243 vinhetas de abertura das telenovelas da Rede Globo de
Televisão no período de 1972 a 2012. Este trabalho não pretende analisar as questões
mercadológicas envolvidas na escolha da canção de uma vinheta de abertura. O foco deste
trabalho é mapear e entender as relações básicas deste tipo de produto audiovisual. A Tabela
1 descreve o comportamento das vinhetas de abertura analisadas. Algumas telenovelas
apresentaram mais de uma vinheta de abertura durante sua exibição.
Década
1970 (1972)
1980
1990
2000
2010

Quantidade
de Aberturas
48
57
67
56
14

Canções
30
52
62
51
12

Música
Instrumental
17
05
05
06
02

Sem
música
1
0
0
0
0

Tempo médio
de duração
80 segundos
67 segundos
65 segundos
63 segundos
67 segundos

Tabela 1 - Comportamento Geral da Música nas Vinhetas de Abertura das Telenovelas

Os dados obtidos nos permitem concluir alguns aspectos. O primeiro deles diz
respeito à duração da vinheta de abertura das obras. As vinhetas das telenovelas dos anos 70
tinham duração maior, talvez devido aos recursos utilizados nas aberturas para a apresentação
dos créditos, uma vez que não se utilizava o gerador de caracteres. Quase todas as aberturas
apresentam os créditos escritos em alguma superfície focalizada, contribuindo para que a
duração da vinheta se estendesse para uma média de 80 segundos, com picos de 100
segundos. Possivelmente o uso do gerador de caracteres, na década de 80, justifique a queda
significativa desta média para 67 segundos, que não mais se alterou até a atualidade. Outra
possível justificativa é o uso da computação gráfica que, aliada a chegada do designer Hans
Donner, alterou significativamente o conceito e o conteúdo das mesmas, possibilitando esta
diminuição de sua duração.
Podemos também concluir sobre o tipo de música utilizada nas vinhetas de
abertura. Temos dois tipos de música nas vinhetas de abertura das telenovelas: canções e
músicas instrumentais. Podemos observar que a presença da música instrumental nas vinhetas
de aberturas muda significativamente na década de 80. Enquanto temos 17 vinhetas na década
de 70 que não utilizam canções em suas aberturas, temos somente cinco vinhetas na década
seguinte. A música instrumental foi sendo substituída gradualmente até que praticamente se
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extinguiu na década atual: somente duas telenovelas desta década possuem música
instrumental em seus créditos iniciais.
Só há uma vinheta que não faz uso da música. Para a telenovela "Sinal de Alerta",
na década de 70, ao invés de uma canção ou música instrumental foram utilizados ruídos para
ilustrar as cenas mostradas na vinheta. Após este caso, não houve mais nenhum que utilizasse
o mesmo recurso.
A análise das vinhetas de abertura mostrou que a música é utilizada de duas
formas distintas. A primeira forma de utilização da música é aquela onde a a música
complementa a mensagem da vinheta, trazendo para as imagens o reforço necessário para o
entendimento da mesma, reforçando também a estória da telenovela. Quando as modelos da
vinheta de abertura da telenovela Top Model (1989) caminham pela passarela virtual ao som
da canção "Eu só quero ser feliz", do grupo Buana 4, entendemos devido à letra da canção que
as personagens da estória, sejam elas modelos ou não, só buscam a felicidade, negando o
mundo pronto e estanque comum às pessoas que não lutam pelo que querem.
A segunda forma de utilização da música acontece quando esta é a que carrega
todo o sentido da estória da telenovela, situando o espectador no tipo de produto que será
apresentado. Nestes casos, as imagens da vinheta podem não se relacionar diretamente à
estória a ser contada, ficando este papel mais designado à música. Quando são mostradas as
fotos de diversas composições de relacionamentos em situações na vinheta de Mulheres
Apaixonadas (2003) , uma estória sobre como as mulheres lidam com o amor, é a canção
"Pela luz dos olhos meus", uma canção de declaração do amor à alguém cantada por Tom
Jobim e Miúcha que situa o espectador de que aquela telenovela vai tratar sobre o amor, seus
vértices e suas consequências.
Podemos concluir também sobre a diferença no uso de canção e de música
instrumental na vinheta de abertura de uma telenovela. A presença da palavra ajuda o reforço
de algumas sensações implícitas da vinheta, reforçando o tratado audiovisual de qualquer
peça. Quando se faz uso de uma música instrumental, a imagem é a parte que se torna mais
importante na vinheta, uma vez que a música acaba funcionando somente como reforço
delimitador de algumas sensações e climas musicais subjetivos. Como na década de 70 os
recursos tecnológicos da época não permitiam que se tivessem aberturas curtas, a música
instrumental servia de um bom complemento das grandes vinhetas, geralmente de animação
ou com fotografias congeladas das personagens principais. Já a canção, quando utilizada, traz
a palavra cantada como mais um artifício para a compreensão da vinheta e da estória, numa
linguagem muito próxima à dos videoclipes.
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4. Alguns Exemplos Importantes
Em quase todas as vinhetas analisadas há alguma relação entre o que a canção diz
e as imagens apresentadas, por mais sutil que esta relação possa ser. A primeira vinheta em
que não observa essa relação direta é a de Gabriela (1975). Nesta vinheta, as imagens de
figuras e cenas comuns ao sertão nordestino se sobrepõem a uma canção que fala sobre a
personagem principal da estória. E há somente uma pequena referência visual a uma mulher
em uma das imagens, que não tem a descrição física da personagem principal. Neste caso, a
canção acaba sendo o único símbolo que se liga ao núcleo principal da estória.
A relação entre a canção e a narrativa visual da abertura está sempre velada por
algum aspecto mais poético: não se faz necessário que a exata imagem da palavra que se
escuta na canção seja representada na vinheta. A telenovela Sem lenço, sem documento
(1977) é o único exemplo onde as frases exatas da canção "Alegria, Alegria", de Caetano
Veloso, são representadas na tela. E não há nenhuma relação direta entre as ações descritas e a
estória sendo contada.
Há 7 vinhetas que não se relacionam com a estória da obra que elas emolduram.
Nestes casos, geralmente a vinheta e a música utilizada refletem somente o nome da
telenovela. São elas: Pecado Rasgado(1978), Final Feliz (1982), Vereda Tropical (1984), Um
Sonho a Mais (1985), Roda de Fogo (1985) , Quem é você (1996) e Escrito nas Estrelas
(2010).
A vinheta de abertura de Feijão Maravilha (1979) apresenta um cozinheiro e
várias ajudantes cozinhando em utensílios de cozinha em tamanho gigante, numa clara
referência as chanchadas brasileiras, homenagem também prestada na estória da telenovela.
Há vários exemplos de vinhetas de abertura que foram modificadas após a
telenovela estar no ar. Em algumas delas, o que se modificou foi a imagem. Em outras, o que
se modificou foi a música utilizada.
A primeira telenovela analisada que teve sua vinheta modificada foi Te contei?
(1978). Neste caso, o que se modificou foi a imagem. A primeira versão da abertura tinha
imagens de uma mulher de biquíni que caminhava na praia, enquanto as pessoas em volta
comentavam sobre sua vida. A canção também reforçava este ambiente de fofoca. A segunda
versão da abertura suplantou as imagens da mulher de biquíni: a mesma modelo caminhava
pela cidade enquanto as pessoas olhavam para ela e comentavam, porém sem aparecer
nenhuma parte de seu corpo, possivelmente devido à censura comum naquela época.
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Outro exemplo de mudança da abertura aconteceu em O Homem Proibido (1982)
mas, neste caso, o que mudou foi a música. A canção "Queixa", de Caetano Veloso, foi
substituída pela sua versão instrumental. Isso fez com que a força da palavra se perdesse. Na
primeira versão da vinheta que utilizava a canção, se entendia que as três personagens
apresentadas nela sofriam pelo amor perdido. Já a segunda versão mostra apenas que a estória
gira em torno das três personagens.
Em Torre de Babel (1998) aconteceu algo semelhante. A primeira versão da
vinheta de abertura trazia uma música instrumental que dava à estória um tom de narrativa
épica, reforçado pela abertura. As imagens mostravam a construção da Torre de Babel bíblica
que se transformava no shopping que centralizava a estória, com uma breve citação musical
da melodia da canção "Pra você", de Silvio César. A segunda versão, além de ter seu tempo
reduzido, substituiu a música instrumental pela canção cantada por Gal Costa, deu à
telenovela um caráter de estória de amor, suplantando a questão principal que era a disputa e
vingança da personagem principal.
Já a vinheta de abertura da telenovela A Padroeira (2001) apresentava imagens
relacionadas à trama pintadas sobre azulejos portugueses. A primeira versão da vinheta
continha uma música instrumental romântica, que reforçava esse aspecto da estória. A
segunda versão apresenta uma canção que fala sobre Nossa Senhora Aparecida, mudando o
foco da abertura. Como o casal de protagonistas não funcionou na estória, o foco da mesma
passa a ser a aparição da Nossa Senhora, e a vinheta de abertura reforça isso.
Porém, nenhuma telenovela bate o recorde de América (2005). A telenovela teve
três vinhetas de abertura diferentes. As duas primeiras versões mantinham a mesma canção,
que dizia em seu texto poético a necessidade de atingir metas na vida. Essas versões davam à
estória um caráter de drama. A diferença entre as duas primeiras vinhetas eram as imagens
mostradas nelas. Enquanto na primeira vinheta havia imagens mais românticas do casal
principal, na segunda as imagens mostravam mais as metas dos mesmos. A terceira vinheta
apresentava outras imagens dos protagonistas, só que agora com uma canção de caráter
alegre: "Soy loco por ti America", na voz de Ivete Sangalo. Essa nova vinheta deu à estória
uma conotação mais leve que as duas anteriores. E isso foi sentido até mesmo nos caminhos
das personagens.
As telenovelas Eterna Magia (2007) e Paraíso (2009) também tiveram a música de
sua abertura substituída. A primeira versão das duas vinhetas continha uma música
instrumental. A segunda versão das duas vinhetas continha uma canção romântica, reforçando
esse aspecto da estória.
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Outro ponto interessante a ser notado diz respeito às tentativas de inovação das
vinhetas de abertura. A primeira tentativa mais vanguardista é a da telenovela Sinal de Alerta
(1978), na qual a trilha sonora é composta só de ruídos. A vinheta é um agrupado de imagens
que mostram o caos da cidade grande e os ruídos, mesmo não sendo os ruídos reais das cenas
observadas, acabam criando uma atmosfera de estranheza que se liga perfeitamente à temática
de ecologia tratada na telenovela. Já para a telenovela Vila Madalena (1999) foram criadas 14
vinhetas diferentes que se alternavam a cada dia, apresentando em pequenos videoclipes a
trilha de canções nacionais presentes na trama.
A importância da vinheta de abertura em uma obra da teledramaturgia não pode
ser relacionada apenas ao informativo de início e fim do episódio que está sendo transmitido.
A vinheta tem o papel de sempre relembrar o telespectador sobre alguns parâmetros da
estória. E a música, como um dos signos utilizados nesta peça audiovisual, tem papel
fundamental para certificar que a mensagem está sendo passada com clareza e objetividade.
Referências:
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Resumo: Iremos relatar a nossa experiência no ensino prático de bateria com a realização de
gravações das performances dos alunos no instrumento, como também o uso das tecnologias
emergentes como ferramentas pedagógicas no campo da educação musical. Aplicamos como
metodologia (para diagnóstico do perfil musical das turmas) uma das competências de ensino de
Perrenoud (2000) e com o recurso da internet aproximamos o contato da comunicação entre
professor/aluno; viabilizamos a autoavaliação por parte dos estudantes com a troca de conteúdos
constantes e apresentaremos os principais resultados da aprendizagem musical no instrumento.
Palavras-chave: gravação, ensino prático, bateria, educação musical.
The recording as a practical teaching methodology in the drums
Abstract: We will talk about our experiences in the practical teaching of drums with the recording
of live performances of students playing drums. We will also use emerging technologies as
pedagogical tools in the field of Music Education. As a methodology we apply (in order to
diagnose the profile of groups) one of the competences of Perrenoud's (2000) teaching and using
the internet as a source, we open the possibility of communication between teacher - student, make
self assessment available to students as we move forward with content, and present the main
results of the learning of the instrument.
Keywords: recording, practical teaching, drums, music education.

1. Gravação e tecnologia na educação musical
Podemos afirmar que passamos por um período de facilidades no acesso às
tecnologias emergentes. Estas estão cada vez mais se tornando necessárias e fazendo parte do
cotidiano de nossas vidas. Desta forma, reforçamos a importância do conhecimento técnico
sobre as possibilidades da utilização destas tecnologias, principalmente em favor da educação
musical com o auxílio do registro sonoro. Afinal, “as ferramentas que há 20 anos existiam
apenas nos grandes estúdios hoje estão disponíveis a todos por preços acessíveis” (COUTER;
JONES, 2010, p. 6).
Sobre o avanço do registro sonoro, temos a circulação deste de forma cada vez mais
avançada e eficaz através da internet, pois, segundo Gohn:
Muitas mudanças causadas por avanços tecnológicos na área musical devem-se às
recentes possibilidades de digitalização da informação, ou seja, transformar sons em
bits, ou dígitos binários, para lhe dar novos formatos. [...] A crescente quantidade de
música transmitida pela internet, possível com a utilização de padrões como o MP3 1,
indica que o futuro da música está diretamente vinculado aos computadores, tanto
nos seus meios de produção, como também no funcionamento de seus sistemas de
venda comercial (GOHN, 2003. p. 16, grifos nossos).
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Entretanto, no campo da educação musical, mais especificamente no ensino de
instrumentos musicais, o uso de tecnologias como ferramentas pedagógicas não é muito
comum, principalmente aquelas que envolvam gravações e a preparação dos alunos para
gravar em estúdios.
Temos no Brasil a iniciativa da Universidade de Santa Maria (UFSM), situada no
Rio Grande do Sul. Em 2011, esta instituição foi a primeira no Brasil a implementar o curso
de graduação para formar músicos capacitados a trabalhar com novas tecnologias e
preparando quatro tipos de perfis profissionais: i) músicos que usam tecnologias adequadas
em sua performance; ii) operadores de áudio, gravação e sonorização; iii) produtor ou diretor
musical; iv) especialista em síntese sonora e criação de timbres.
Em entrevista ao jornal eletrônico PortoWeb 2 (2010), o coordenador do curso de
música da UFSM, Amaro Borges Moreira Filho afirmou que “além da teoria que os alunos
têm no bacharelado normal, vão aprender a gravar, mixar, criar trilha para audiovisual, entre
outras coisas. Vão aprender também qual equipamento usar em cada ocasião” (FILHO,
2010). 3
Tornam-se problemas importantes: i) prezar pela elaboração de conteúdos de ensino
musical concomitantes aos avanços tecnológicos existentes; ii) investir formação de
musicalizadores 4 com competências suficientes para interagir com as ferramentas de registro
sonoro em sala de aula; iii) viabilizar avaliações que envolvam outras possibilidades de
aprendizagem, como por exemplo: o da autoavaliação dos próprios alunos (através da
apreciação de suas respectivas gravações); e, mais restritamente ainda, iv) identificar quais os
resultados obtidos quando realizado o ensino musical com o uso do registro sonoro em aulas
de instrumentos e a possível comparação destes resultados e dados obtidos com o ensino
considerado tradicional, isso é, sem o uso das gravações como ferramenta prática.
Observando pela perspectiva da educação musical, há exemplos de trabalhos
realizados com enfoque no ensino de instrumentos (LOURO; AROSTÉGUI, 2004,
MARQUES; MONTANDON, 2006 e ARAÚJO, 2006). Porém, nota-se que existe um déficit
de trabalhos e estudos que abordem os instrumentos mais populares, como a bateria.
Resolvemos então incluir a gravação como conteúdo na disciplina de bateria no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPB – Campus I, João Pessoa - PB),
com o objetivo de gerar a preparação dos alunos matriculados no curso para um tipo de
mercado existente para o baterista. Pois segundo Bastos:
[...] Outro tipo seria o baterista de estúdio, ou baterista de gravação, aquele que faz o
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trabalho específico de gravação de discos, trilhas sonoras, jingles etc. Deste
profissional, normalmente se espera que tenha boa leitura, possa gravar ou não com
metrônomo e entenda de assuntos relacionados à captação do som no estúdio
(BASTOS, 2011, p. 17).

Propomos esta experiência em sala de aula, pois, a nosso ver, um músico também
deve ter durante o seu curso de música as competências necessárias para poder se situar no
campo da gravação, em ambientes de estúdio, entre outros aparatos tecnológicos existentes
que envolvem o seu instrumento. Como destaca Gohn: “a prática musical requer algum tipo
de interação, seja entre músicos, entre o músico e uma plateia ou entre o músico e aparatos
tecnológicos” (GOHN, 2003, p. 46-47).
Assim, buscamos uma aprendizagem significativa 5 (GLASER; FONTERRADA,
2006, p. 94), calcados em uma vertente Rogeriana de aprendizagem e centrada no aluno, mas
principalmente visando a autoavaliação.
Este projeto foi desenvolvido em 2010 e repetido em 2011 com os 17 alunos
matriculados na disciplina de bateria do curso de Instrumento Musical. Cada aluno foi
gravado tocando um tema específico e posteriormente foi realizado um processo de
autoavaliação com uma comparativa da escuta sequencial dos seus respectivos áudios; através
das gravações dos ensaios e pelas audições dos mesmos via internet.

2. Metodologia
O planejamento didático e elaboração do repertório a ser gravado foi construído a
partir da vivência musical dos estudantes. Através de sondagens realizadas antes das aulas
práticas, investigamos quais eram as concepções dos significados de ritmo e música; seus
gostos musicais; e quais seriam suas expectativas com a disciplina.
Esse levantamento foi baseado nas competências de ensino de Perrenoud:
Resta trabalhar a partir das concepções dos alunos, dialogar com eles, fazer com que
sejam avaliadas para aproximá-las do conhecimento científico a serem ensinados. A
competência do professor é, então, essencialmente didática. Ajuda-o a fundamentarse nas representações prévias dos alunos, sem se fechar nelas, a encontrar um ponto
de entrada em seu sistema cognitivo, uma maneira de desestabilizá-los apenas o
suficiente para leva-los a reestabelecerem o equilíbrio, incorporando novos
elementos às representações existentes, reorganizando-as se necessário
(PERRENOUD, 2000, p. 29, grifos do autor).

Por se tratar de alunos jovens (média de 17 anos), obtivemos nas respostas das
sondagens um perfil de gosto musical eclético, porém, o funk 6 e o rock foram os ritmos
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musicais mais apontados como favoritos e, a partir deste diagnóstico, pesquisamos por trilhas
sonoras exclusivamente de jogos de videogame, pelo fator do videogame estar próximo da
realidade vivida pelos jovens nesta faixa etária na atualidade.

2.1 O processo
Realizamos as gravações no primeiro bimestre letivo de 2010, repetimos o mesmo
método no primeiro bimestre de 2011 e produzimos possibilidades de autoavaliação por parte
dos alunos. Ao poder comparar o desempenho registrado no ano de 2011, com a gravação do
ano anterior de 2010, todos puderam constatar, por meio de audições das performances
enviadas por e-mail e arquivadas, o quanto evoluíram no instrumento durante esse período.
Enviamos inicialmente para cada aluno, por e-mail, dois temas 7 dos ritmos mais
apontados na sondagem, onde a parte instrumental melódica foi gravada pelo professor, para
que assim, os estudantes optassem em gravar o estilo que lhe fosse de maior afinidade. Após a
escolha do tema de cada aluno, passamos por uma sequencia de três ensaios preparatórios, em
encontros semanais de 50 minutos, para finalizar com uma gravação em definitivo. Nos
ensaios, o professor executou a base melódica tocando guitarra (ou) baixo e os alunos tocaram
bateria acompanhando o professor.
Cada encontro foi registrado em áudio e, à medida que os ensaios avançaram, foi
perceptível que os alunos se sentiram cada vez mais seguros para a gravação em definitivo.
Registramos os ensaios e enviamos o arquivo MP3 em anexo por e-mail com a
performance individual do aluno e comentários sobre a performance semanalmente. Desta
forma, os alunos tiveram a possibilidade de escutar nos intervalos entre os ensaios semanais o
resultado das performances quantas vezes julgasse necessário. Podendo nestes momentos de
análise e apreciação das gravações, terem as suas próprias conclusões; observando seus
próprios erros e acertos de cada performance semanal com o tema escolhido.
Neste ponto específico, temos a função insubstituível do professor: na retirada das
dúvidas dos alunos; ser o mediador de todo o processo; apontar outras possibilidades;
alternativas e novos caminhos para execução musical, assim como aponta Ferrés:
As tarefas mais mecânicas, como difusor de conhecimentos ou mero transmissor de
informações, foram confiadas às novas tecnologias (sobretudo ao vídeo e ao
computador), reservando-se ao professor tarefas mais especificamente humanas:
motivar condutas, orientar o trabalho dos alunos, resolver suas dúvidas, atendê-las
segundo o nível individual de aprendizagem. Nessas tarefas o professor é
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insubstituível. Nas demais, as máquinas podem fazer muito melhor que ele
(FERRÉS, 1996, p. 34).

A progressão da maioria das performances chegou ao ápice no terceiro e último
ensaio, onde, apesar de gravarmos todos os ensaios anteriores, o nome “prova”, isso é, a
gravação em definitivo, “pesou” em quase todos os alunos. Resultando em performances um
pouco tensas e não tão boas quanto as realizadas no último ensaio.
Ao final do processo, os alunos foram avaliados em duas etapas. Sendo a primeira
pelo professor e que abrangeu os seguintes quesitos como critério: i) criatividade; ii) pulso
(andamento); iii) postura; iv) groove 8; v) viradas (convenções); vi) segurança no tema
proposto; vii) interatividade e viii) dinâmica.
As notas da primeira etapa foram calculadas pela média dos quesitos citados acima e
encaminhadas por e-mail com as gravações definitivas em anexo, juntamente com
comentários do professor sobre a performance final de cada aluno e levando também em
consideração o seu avanço na bateria tocando o tema escolhido.
A etapa seguinte foi a da autoavaliação, onde o aluno pôde constatar o quanto
progrediu durante o processo e colocando sua nota sobre a performance final. As duas etapas
e suas respectivas notas foram somadas e divididas em pesos iguais, gerando a média final do
aluno. Em 2011, repetimos o processo, com as mesmas músicas, e os alunos fizeram uma
comparativa com o áudio do ano anterior.

2.2. Resultados
Na comparativa entre as gravações realizadas em 2010 e 2011, obtivemos em 2011
uma melhora evidente nas performances de praticamente todos os alunos. Os resultados foram
de eminentes progressos na interpretação dos temas, tanto no decorrer dos ensaios como nas
gravações em definitivo, resultando em performances mais musicais, com maior segurança e
criatividade dos mesmos. Isto se deu claramente pelo envolvimento dos alunos com a
apreciação auditiva das performances registradas durante o processo.
Entre os benefícios da prática autoavaliativa, detectamos também em nossa
experiência os resultados obtidos em trabalhos de pesquisadores da área da linguística
(BLANCHE; MERINO, 1989, OSCARSON, 1989 e XIN; CHEN, 2005), apontam que a
autoaprendizagem (AA): i) promove a aprendizagem; ii) aumenta o nível de consciência dos
aprendizes sobre suas habilidades; iii) orienta o processo avaliativo para os objetivos de
aprendizagem; iv) expande o escopo da avaliação, por incluir o ponto de vista do aprendiz; v)
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em contextos de ensino formal, pode aliviar a carga de trabalho do professor, ao permitir que
a responsabilidade da avaliação seja compartilhada; vi) aumenta a motivação; vii) desenvolve
a autonomia; e viii) traz efeitos benéficos que extrapolam a sala de aula, uma vez que é um
aspecto necessário para o auto-direcionamento.
Com as gravações, os alunos tiveram a possibilidade de se autoavaliarem, escutando
suas performances fora do ambiente de sala de aula e assim obtiveram resultados de
aprendizagem benéficos e progressivos. Além de servir como registro, os alunos perderam
gradualmente a tensão existente em saber que estavam sendo gravados, tendo um maior
controle perante esta questão quando futuramente forem gravar seus projetos em estúdios
profissionais.
Nas audições, os alunos compreenderam gradativamente quais eram os pontos em
que precisariam melhorar e se motivaram pelos trechos em que, de certa forma, “se
superaram” em termos de performance na bateria, principalmente nas comparativas entre as
gravações realizadas em 2010 com as de 2011. Todos os estudantes obtiveram médias
superiores a sete, além de um número reduzido de faltas, constatado tanto no processo
ocorrido em 2010, como em 2011.
Torna-se então viável o ensino/aprendizagem de bateria com o uso das gravações em
áudio, pensando em um processo mais eficaz a médio/longo prazo, pois será mais gratificante
para o aluno (e mais perceptível nas gravações), a fluência e musicalidade das performances
gravadas não somente próximo ao período do registro realizado, mas em comparativas mais
longas, como por exemplo as semestrais, anuais, ou ainda o registro do aluno como entrou no
curso de bateria e comparando como ele saiu tocando um tema pré-determinado ao final de tal
curso.

3. Considerações finais
As escolas e instituições especializadas de música têm como objetivo a formação de
músicos, mas estas, em sua grande maioria, sobretudo as brasileiras, não veem o uso do
registro sonoro como ferramenta didática no ensino/aprendizagem de instrumentos musicais.
Os cursos existentes são ofertados em sua grande maioria sem o preparo do músico
para o mercado da gravação, especialmente em relação ao seu instrumento. Um músico na
atualidade deve saber se situar não exclusivamente com as técnicas que envolvem o seu
instrumento musical e com o grupo em que está colocado, mas também, estar próximo de
quais as técnicas que possam ser melhor utilizadas em gravações futuras.
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O músico, por si, deve ter clareza e segurança em ambientes de gravação. Neste
sentido, passamos a adotar a inclusão das gravações como conteúdo definitivo nas aulas
práticas de bateria do IFPB.
Com este processo de autoavaliação constante, respeitamos não somente as
qualidades que o indivíduo já trás consigo para o instrumento, como ainda trabalhamos com a
segurança do aluno perante os microfones, haja vista que estes são historicamente temidos
pela maioria das pessoas.
Assim, através desta experiência relatada, conseguimos demonstrar a importância e
eficácia das gravações como metodologia no ensino/aprendizagem de bateria. Com a
experiência no campo da gravação, ofertamos aos alunos melhores condições na sua inserção
ao mercado de trabalho, onde, futuramente, eles possam estar atuando também como
bateristas de estúdio (ou bateristas de gravação) e mais familiarizados com estes aparatos
tecnológicos.
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Resumo: Apresentamos uma leitura interpretativa de duas canções performatizadas em
videoclipes sob alguns fundamentos da abordagem da intertextualidade. Como o poema, a
música e as imagens se entrosam na performance audiovisual das canções Pombinha
Branca e A Língua do Nhém? A pesquisa é de fundamentação qualitativa e se desenvolveu
a partir de fontes escritas e audiovisuais. O estudo é relevante por buscar colaborar com
professores de música quando em situações educativo-musicais desejarem utilizar
videoclipes nas aulas.
Palavras-chave: Educação Musical, videoclipes, animação, Intertextualidade
The intertextuality in videoclips: “Pombinha Branca” and “A Língua do Nhém”: some reflections
for the musical education of children
Abstract: We present an interpretative reading of two performing songs in video clips on
some fundamentals of the approach of intertextuality. As the poem, music and images are
interlocking in audiovisual performance of songs “Pombinha Branca” and “A Lingua do
Nhém”? The research is qualitative reasoning and developed from written sources and
media. The study is relevant to seek work with music teachers in situations when they wish
to use music-education video clips in class.
Keywords: Music Education, videoclips, animations films, Intertextuality.

Introdução
Segundo Soares (2007) os videoclipes são curtas metragens de técnica midiática
que tecem formas de narrativas como música, poema, imagens, movimentos em
diferentes contextos de performance audiovisual. Por performance, compreende-se o
resultado do conjunto significante do gênero musical que se torna presença no
videoclipe. Para o autor, as narrativas ou textos das canções presentes nessas curtas, são
valorizados como material expressivo, contextualizado e produzidos para determinado
público. Dispositivos como You Tube, MySpace funcionam como alicerce para a
configuração e circulação de videoclipes. Esses, nas plataformas online se revelam
como espaços formativos e quando problematizados tornam-se objeto de estudo para a
Educação Musical.
Na Educação Musical há trabalhos que investigaram adolescentes e crianças
sobre suas práticas musicais. Ramos (2002) estudou a música da TV no dia a dia de
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crianças de nove e dez anos. Fialho (2003) ao pesquisar práticas musicais de jovens da
cultura hip hop, compreendeu que a música tem função muito alem do entretenimento.
Muller (2000) relatou que o rap entre alunos da comunidade que investigou propiciou
momentos de coesão na prática musical. Cota e Ribeiro (2011) analisaram cenas de
filmes de animação infantil como Vai dar samba, Vivi Viravento e Alma Carioca – um
choro de menino com a finalidade de sugerir aos educadores musicais situações de
ensino e aprendizagens de educação musical com o uso de filmes na sala de aula.
Os estudos mencionados contribuem para subsidiar ações e formas de pensar de
professores que trabalham com aprendizagens e mídias na educação musical. Nessa
perspectiva surge o interesse em estudar duas canções performatizadas em videoclipes
considerando que esses fazem parte das experiências de vida de muitas crianças. O
objetivo é apresentar uma leitura interpretativa dos videoclipes infantis selecionados. Os
específicos pretendem fazer correspondências entre os textos da linguagem do poema,
da canção cantada, dos instrumentos, gestos e imagens que se movimentam na
performance; explorar sentidos e mensagens que envolvem os videoclipes. A reflexão
teórica e interpretativa será desenvolvida pela abordagem da intertextualidade em
videoclipes para público infantil. A metodologia se desenvolveu em diferentes etapas:
estudo teórico, seleção dos videoclipes, criação de critérios para a leitura interpretativa e
redação do texto.
1.Videoclipes
O videoclipe surgiu na década de 1980, o termo “clipe” deriva de clipping que
na perspectiva de técnica midiática é o recorte de imagens para fazer colagens em forma
de narrativa em vídeo. (Corrêa, 2008, p.2). Bruning (2009, p 36)

destaca que o

videoclipe é um “gênero textual sincrético”. Refere-se a uma criação “oriunda das
transformações sociais, culturais, políticas” e que modificam arte, costumes e educação.
A autora vislumbra para o videoclipe um material educativo de gênero midiático com
narrativas ricas para desenvolver processos e práticas educativas em diferentes áreas.
Para Grimalt (apud Coelho, 2003) existem três tipos de narrações encontradas
nos videoclipes. A primeira é a narrativa de estrutura clássica, linear, ou seja, possui
uma apresentação, um conflito e termina com uma solução. A segunda é a apresentação
não linear que tem como exemplo a história sem fim ou história entrecortada,
personagens borrados ou o artista possui diversos papéis. A terceira é a ruptura com

167

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

padrões tradicionais, ou seja, existe uma alternância de ações; o videoclipe acontece em
diferentes espaços ao mesmo tempo e, acabam criando tensões no espectador.
“O papel da canção é fundamental na maioria dos videoclipes,
tanto naqueles em que se pode observar a efetiva “tradução” da letra
da canção em imagens quanto nos que primam pela independência entre a
letra e a narrativa visual ativada” (COELHO, 2006, p.3). Para Correa, o
curta-metragem ao gerar performance, é reconhecido como videoclipe. “As imagens
guardam uma correspondência quase literal do sentido sugerido pela letra da música”
(CORREA, 2008, p.2).
2. Intertextualidade
Segundo Matos (2008, p. 83) as relações entre palavra poética e linguagem
musical são temas que áreas de conhecimento como música, filosofia da arte, crítica de
literatura se dedicam a estudar. Para a autora, “os laços de parentesco entre poesia e
música” ampliam outras perspectivas de estudos e contextos diversos como o midiático.
De acordo com Bakhtin, “a noção de um texto não subexiste sem o outro, quer
como uma forma de atração ou rejeição permite que ocorra um diálogo entre duas ou
mais vozes, entre dois ou mais discursos” (ZANI, 2003, p.122). A partir de Julia
Kristeva, (autora que introduziu o conceito de intertextualidade nos anos 1960) a
intertextualidade está sendo examinada sob diferentes ângulos aplicando-se também
“entre domínios discursivos diferentes” como, por exemplo, cinema e televisão. (Koch
et al, 2008, p. 15).
A intertextualidade é entendida segundo Koch e outros (2008, p.13) como um
fenômeno que considera o texto como “lugar de constituição e de interação de sujeitos
sociais”. Neste aspecto, nas canções dos videoclipes convergem ações linguísticas,
sonoras, imagéticas, cognitivas e sociais. Para as autoras, nessas ações são construídas
interativamente sentidos e discursos complexos e de muitas faces.
A intertextualidade nos videoclipes pode ser compreendida em três textos: a
narrativa oral destaca a poesia que é também a letra da narrativa musical. A segunda a
linguagem musical, ou seja, a junção de letra, melodia e ritmo originando à canção. E a
terceira, a narrativa fílmica: as imagens que compõe um movimento dando origem às
cenas. Para Finnegan (2008, p. 15) texto, música e performance são três
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dimensões da canção. Segundo ela, a canção refere-se a um fenômeno
difundido por todos os tempos e culturas e que mesmo sendo por vezes
restrita a “especialistas ou acompanhada de sons instrumentais mais
elaborados”, a canção existe na experiência de todos. (p. 16).
No caso do videoclipe a canção está apoiada em imagens, sentidos,
cores e movimentos.
Há algo especial em palavras cantadas [...] o desafio que se
nos coloca é não atribuir automaticamente prioridade a uma ou
outra, mas refletir como operam em conjunto [...] a questão é,
no entanto complexa.(FINNEGAN, 2008, p. 16)

A seguir, os dois videoclipes de animação infantil i, “Pombinha Branca” e “A
língua do Nhém”, sugerem possibilidades para refletir e interpretar a performance com
crianças. O foco dos clipes escolhidos destaca conexões da narrativa musical com o
desenho animado (animação) e os sentidos que as canções presentes no cotidiano
infantil podem estar na aula de música.
3. Leitura interpretativa dos videoclipes: reflexões para a educação musical
Os videoclipes podem ser utilizados em salas de aula haja vista que as
tecnologias estão muito presente na vida dos estudantes. Essa “febre” dos clipes no
cotidiano das pessoas pode fazer deles, a partir de seleção e conforme os objetivos do
ensino, ferramentas interessantes de uso em contextos da aula de música.
Em especial, os modos das crianças se relacionarem com as músicas cantadas
por meio das imagens, histórias e sonoridades dos clipes, permitem interpretar que
professores de música podem desenvolver outras maneiras de ensinar e aprender. Os
videoclipes propõem uma forma educativa de “fazer-ver a canção” a partir de códigos
que estão inscritos nas próprias canções.
As crianças aprendem a cantar, ouvir, dançar, entender, julgar histórias quando
conhecem/apreciam/cantam com os clipes. Nessa direção, Caznok (2008) afirma que
“ouvir não significa apenas registrar o audível, mas aceder a um estado de escuta que
permita perceber a presença do audível e do visível virtuais, ou seja, de um ser-imagem
da música e de um ser-música da imagem” (CAZNOK, 2008, p.229).
Soares (2007) colabora com critérios de interpretação por considerar o
videoclipe um caminho para visualizar interfaces intertextuais: citar a origem das
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canções, os movimentos dos personagens, apresentação das vozes, instrumentos,
cenários, mensagem da história. O autor interpreta que os videoclipes não são artefatos
culturais neutros. As canções que originam os clipes estão inseridas dentro de uma
lógica de produção e recepção. Na leitura interpretativa, cada texto (ainda podemos
chamar esses textos, em relação ao gênero videoclipe de discursos) traz observações
individuais, como por exemplo, ao ouvir a música, os contextos de ambientação só
podem ser imaginados (não vistos). A simultaneidade de movimento dos personagens
(como mãos, feições, etc.) e instrumentos musicais, interjeições e vozes só poderão ser
vistas a partir da relação música/imagem.
O discurso da poesia e da oralidade interliga o trabalho do texto literário. Este
discurso quando colocado nas cenas em movimento permitem o enfoque dos gestos das
personagens, ritmos, intensidade sonora, timbre, entre outras referencias da linguagem
musical. Com estas cenas é possível “fazer-ver”, ouvir e cantar com as crianças. A
memória imagética e o discurso da música com trabalho de memória musical e
aprendizagem são sugestões para se desenvolver um trabalho educativo musical. A
junção dos textos que dialogam entre si, proporciona um maior estímulo à criança no
trabalho da apreensão/transmissão da música.
3.1. “Pombinha Branca”
Esse videoclipe de animação é construído a partir de uma cantiga de roda de
domínio público, “Pombinha branca” sendo conhecida pelas crianças. O poema da
narrativa do clipe traz mensagem e a letra da música é a seguinte:
Pombinha Branca
O que está fazendo?
Lavando roupa pro
casamento

Vou me lavar, vou me
trocar
Vou pra janela pra
namorar

A roupa é muita, és
vagarosa
E a natureza de
preguiçosa

Passou um homem
De terno branco
Chapéu de lado
Meu namorado

Mandei entrar,
Mandei sentar
Cuspiu no chão
Limpa aí, seu
porcalhão!
Tenha mais educação!
Vai cuspir no seu
portão!

Neste poema as palavras são capazes de descrever e reportar situações específicas.
Se fosse tão somente a música, ela teria dificuldades para representar sozinha. A
intertextualidade se constitui pela capacidade da música de emocionar e de sugerir
ambientes sonoros interligada aos sons, ao sentido do poema, à performance destacada
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pelas imagens e emoção. É possível perceber alguns aspectos referentes à narrativa.
Através da letra avalia-se a linearidade da narração: começo, meio e fim. Durante toda
a canção, o visual ilustra a letra. O clipe possui a narrativa visual/sonora que se
complementam, os personagens reagem conforme a letra da canção. No que diz respeito
à música, essa versão é em forma de choro, instrumentos como o cavaquinho e o
pandeiro estão presentes o tempo todo na canção. Musicalmente também existe a quebra
do som, o silencio súbito, a música pára após o verso “mandei sentar” e toda a
sonoplastia do pombo ao cuspir no chão é realizada (o som do cuspi e a interjeição “oh,
ah!” do coro de crianças). Em relação ao visual, essa cena acontece em câmera lenta,
dando mais ênfase ao gesto mal- educado do pombo.
3.2. A Língua do Nhém
Na ação da música, canto, texto, colorido das imagens e movimentos, se
desenvolve essa canção, a partir do poema de Cecília Meireles, que faz reflexão sobre
uma velhinha solitária e resmungona. Conta-se a canção por meio do poema:
Havia uma velhinha
que andava aborrecida
pois dava a sua vida
para falar com alguém.
E estava sempre em
casa
a boa velhinha
resmungando sozinha:
nhem-nhem-nhemnhem-nhem-nhem…
O gato que dormia
no canto da cozinha
escutando a velhinha,
principiou também

A miar nessa língua
e se ela resmungava,
o gatinho a
acompanhava:
nhem-nhem-nhemnhem-nhem-nhem…
Depois veio o cachorro
da casa da vizinha,
pato, cabra e galinha
de cá, de lá, de além,
E todos aprenderam
a falar noite e dia
naquela melodia

nhem-nhem-nhemnhem-nhem-nhem…
De modo que a velhinha
que muito padecia
por não ter companhia
nem falar com ninguém,
Ficou toda contente,
pois mal a boca abria
tudo lhe respondia:
nhem-nhem-nhemnhem-nhem-nhem…

Os participantes da história vão entrando e ganhando movimentos e significados
que não são necessariamente verbais e sonoros. Assim como no clipe “Pombinha
Branca”, a narrativa de “A Língua do Nhém” é linear. Ao fim da canção a velhinha
ganha companhias que resmungam com ela. No aspecto visual é possível assistir todas
as feições da velhinha que não conversava com ninguém. Ao entrar os animais também
é possível, no movimento das bocas o resmungar dos personagens. No aspecto musical,
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existe um instrumento pouco conhecido pelas crianças: o banjo, instrumento inventado
nos Estados Unidos por escravos, era muito usado na musica folk e hoje no jazz. Por
meio dos clipes as crianças podem ser estimuladas a perguntar e olhar detalhes, mudar
sons, refazer e reconstruir conhecimentos. Iniciativas para argumentar e interpretar com
autonomia podem ser favorecidas pela abordagem da relação entre os textos dos
videoclipes. Por fim, pode ser criado novo interesse pelo texto caso os apreciadores já
tenham experimentado ou escutado a canção em outras ocasiões. Que experiências as
crianças trazem de outras performances e mediações a partir do videoclipe? O que
percebem dos novos textos? Mais que “fazer-ver” estas canções performatizadas podem
ser problematizadas.
Considerações finais
Como o poema, a música, as imagens se entrosam, geram sentidos na performance
audiovisual das canções dos videoclipes? As interpretações feitas a partir da questão
levantada foi enriquecida com a exploração das diferentes narrativas que se encontram
de forma concomitante na performance das canções. A intertextualidade foi uma
abordagem interessante ao oferecer ideias para fundamentar o trabalho interpretativo e
musical. Os videoclipes podem contribuir como um material para os professores
trabalharem em contextos escolares, trazendo a tecnologia tão próxima dos alunos como
uma ferramenta, um mediador para expressar, explorar e vivenciar a música em
contextos interligados.
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www.mostradecinemainfantil.com.br . Os vídeos também estão disponíveis em www.youtube.com
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A linguagem harmônica de Guinga: aspectos idiomáticos do choro
“Cheio de Dedos” para violão solo
Fabiano da Silva Chagas
fabianochagas10@hotmail.com
Resumo: Neste trabalho buscamos investigar o tratamento harmônico do choro “Cheio de
Dedos” do compositor Carlos Escobar, mais conhecido como Guinga. Esta pesquisa teve como
objetivo, elucidar o desenvolvimento harmônico da peça, tendo em vista observar suas
estruturas harmônicas. A fim de contextualizar, procuramos traçar dados biográficos de
Guinga, focando sua atividade como violonista. Como referência, utilizamos Marques (2002),
Cabral (2003) além de entrevista com o próprio Guinga. Os resultados mostraram que a partir
da peça analisada houve incidência de “paralelismo”.
Palavras-chave: Guinga, idiomatismo, paralelismo, violão, Choro.
The harmonic language of Guinga: Idiomatic aspects of choro “Cheio de Dedos” for guitar solo
Abstract: In this paper we investigate the harmonic treatment of composer Carlos Escobar,
better known as Guinga. This study aimed to elucidate the harmonious development of the
piece, in order to observe their harmonic structures. In order to contextualize, we trace the
biographical Guinga, focusing its activity as a guitarist As biographical reference, we use
Marques (2002), Cabral (2003) as well as interviews with the actual Guinga.The results
showed that based on the play was reviewed incidence of "parallelism " in harmony.
Keywords: Guinga, idioms, parallelism, guitar, choro.

1. Introdução
A motivação de se fazer um trabalho dedicado aos choros para violão solo de
Guinga (1950) surge como consequência de nossa prática violonística, que inclui a
performance em música popular brasileira e um estudo centrado em sua harmonia; sempre
nos chamou atenção sua riqueza harmônica, a influência e aculturação de diversos gêneros
criando diferentes vertentes estilísticas, fazendo com que esta música chegasse a um alto
nível de complexidade em relação à harmonia. Sabe-se da influência de elementos
jazzísticos na música de Tom Jobim (1927-1994) e de Garoto (1915-1955) e da música de
concertoeuropéia na obra de Villa-Lobos (1887-1959), Marlos Nobre (1939) e Radamés
Gnatalli (1906-1988); além desses significativos nomes, diversos compositores brasileiros
souberam aproveitar elementos musicais de outras culturas, sem perder identidade da
música brasileira. A música de Guinga é um amálgama de gêneros e estilos; misturando
ritmos e gêneros brasileiros como Baião, Choro, Valsas brasileiras, etc, ele é capaz de
reinventar esses gêneros com complexas e peculiares harmonizações.
Possivelmente devido a influências centradas na audição de compositores como
Debussy (1862-1918), Cole Porter (1891-1964), Garoto (1915-1955), Ravel (1875-1937),
Villa-Lobos (1887-1959),

Pixinguinha (1897-1973), dentre outros; Guinga tenha
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desenvolvido uma nova maneira de compor ao violão. Sua harmonização é peculiar,
própria, ele amplia e vislumbra a utilização de novos elementos harmônicos, não
demonstrando somente o usual da música tonal, apesar de ser tonal. Um dos exemplos das
inovações desse compositor em relação a harmonização, está no idiomatismo técnicoviolonístico, como por exemplo a utilização do recurso de “paralelismo”. Ele parece querer
cada vez mais sair fora dos esquemas de harmonização pré-estabelecidos pela música
popular; segundo Marques (2002), o compositor nunca foi considerado um músico
popular, o que com certeza o próprio Guinga discorda (idem, p.127). Acreditamos que a
música de Guinga é uma sofisticação do usual, uma ruptura de padrões harmônicos
adotados por décadas na música popular brasileira.
Desta forma, o objetivo principal desta pesquisa foi a investigação do idiomatismo
harmônico do compositor, tratando de progressões, encadeamentos e o idiomatismo
técnico-violonístico. Para tanto serviremo-nos do Choro “Cheio de Dedos”.
De acordo com Marques (ibidem, p. 17, 18) as inovações musicais de Guinga são
motivos de discussões entre instrumentistas e arranjadores. Sua linguagem é singular, foge
dos padrões harmônicos encontrados na Bossa Nova, no Jazz e no Choro, apesar de ter
sido influenciado também por estes estilos. Mesmo compondo de maneira inovadora,
conseguimoers perceber em sua obra elementos do choro, frevo, baião, valsa, etc.; ele se
utiliza, porém, de uma linguagem sofisticada e arrojada. Muitos são os admiradores da
obra musical de Guinga, dentre eles: Hermeto Paschoal, Sérgio Mendes, Michel
Legrantetc, ; o violonista espanhol Paco de Lucia que afirmou em uma ocasiãoi, “Tive
vontade de trocar o meu universo musical pelo de Guinga”. Sobre a complexidade
harmônica de Guinga, Marques (2002) ainda comenta “seus acordes são difíceis de montar
(...) parece querer complicar para ninguém fazer igual”.
Dentre os autores escolhidos para possibilitar essa análise harmônica está Ian
Guest, professor, compositor e autor de importantes métodos de ensino voltados à música
popular no Brasil, dentre eles Harmonia I e II (2006) , Aranjo I, II e III (1996). Outra
referência didática no ensino da harmonia da MPB é o livro Harmonia e Improvisação I e
II (1986) de Almir Chediak, que demonstra principalmente em seu segundo volume,
progressões harmônicas típicas usadas no violão brasileiro.

2. Guinga e o Violão
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Esta subseção foi baseada em entrevista com Guinga concedida ao autor desse
trabalho. A entrevista foi realizada no dia cinco de junho de dois mil e sete.
Mesmo ligada às tradições populares, a música deste compositor está restrita a
poucos. Ela está pautada em um refinamento que cada vez mais se distancia da visão
mercadológica (MARQUES 2000). Apesar da sofisticação de sua obra, ele já
experimentou ouvir suas canções cantadas em muitos concertos por todo Brasil e sente que
a nova geração aceita com mais facilidade suas inovações.
Sobre sua estética, Marques (idem) comenta:
Sua estética é fechada, vem prontíssima não dá pra mexer em nada, pôr um
acorde a mais querer melhorar ou fazer diferente, são cabeça corpo e membros
tirou um cai. Suas construções são detalhadíssimas, caprichadas em cada
filigrana. É refinado e rebuscado acadêmico por intuição. É preciso decupar o
que Guinga projeta. São camadas e camadas superpostas de melodia. Cada
vírgula, cada respiração tem um porquê. (p. 18 )

Foi aos dez anos de idade que Guinga teve o seu primeiro contato com o violão,
aprendendo os primeiros acordes. Canções seresteiras, choros e valsas de Dilermando Reis,
João Pernambuco, Canhoto da Paraíba, dentre outros; faziam parte do repertório de Marco
Auréliotio de Guinga e ele se deixou influenciar por esta música, aprendendo e ouvindo
atentamente aquelas melodias e suas progressões harmônicas. Marco Aurélio era músico
amador e acompanhava ao violão“de ouvido”; além demúsica brasileira, gostava de tocar
canções de compositores americanos como Cole Porter, considerado por Guinga um dos
maiores compositores de canções, ao lado de Chico Buarque de Holanda, outra figura
muito admirada pelo compositor. O contato com a tradição seresteira deixa marcas
profundas em seu fazer musical; as valsas e os choros são gêneros musicais que ele adota
em várias de suas composições.
Além do contato com as serestas através do seu tio, ele ligou-se ao estilo que
ganhava popularidade na época, a “Bossa Nova”. Paulinho Cavalcante, excelente
violonista da Bossa Nova, o introduziu no estilo. Segundo entrevista com Guinga, Paulinho
tinha um ouvido privilegiado e tocava todo repertório de João Gilberto“de ouvido”, ele era
um especialista em acompanhamento nesse estilo. Frequentemente, ele visitava seu amigo
Paulinho para aprender com ele aqueles acordes sofisticados da Bossa, ficando horas a fio
tocando, ouvindo e aprendendo com seu amigo. Foi através de Paulinho que ele conheceu
Hélio Delmiro (1947); Em entrevista, o compositor nos conta que no dia em que conheceu
Hélio, foi uma experiência única, pois ele estava diante de um dos maiores violonistas do
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mundo, um prodígio que com apenas 16 anos improvisava como os grandes jazzistas
americanos. Segundo ele, Hélio Delmiro tocava“de ouvido” os improvisos de Oscar
Peterson (1925), Bill Evans (1929-1980) e todo o repertório de Baden Powel (1937- 2000).
Mesmo com pouca idade, Hélio já tinha um estilo definido e uma técnica muito apurada,
era um virtuose.
Seus tios incitaram as relações de Guinga com Haroldo Hilário Bessa, antigo
conhecido da família, tecendo o comentário de que quando ele o conhecesse “desistiria
daquele negócio de Bossa Nova”. No dia em que se conheceram, Haroldo teria comentado
com sua mãe “o menino leva jeito com o violão, é talentoso”. Segundo ele, ao ouvir
Haroldo tocando violão, “foi como se o mundo tivesse desabado em sua cabeça”; o
violonista interpretou diversas peças de compositores como Garoto (1915-1955), Laurindo
de Almeida (1917-1995), transcrições de Pixinguinha (1897-1973). Ele não conhecia
aquelas vertentes, aquela fusão de Jazz, música de concerto e choro despertaram nele um
interesse profundo.
Aos 26 anos de idade, ele resolve estudar violão com o professor JodacilDamaceno.
Sua intenção inicial era de se tornar um concertista, mas logo percebeu que não tinha
disciplina o bastante para estudar horas a fio o repertório tradicional do violão, estudava
meia hora e depois ia compor. Convivia, porém, com trechos de peças estudadas.
Percebendo as tendências do estudante, o professor Jodacil investiu em seu lado
compositor, não exigindo que ele tocasse as peças integralmente. Apesar de nunca ter se
dedicado ao estudo sistemático da teoria musical sempre foi um ouvinte fiel da música de
concerto, apreciando diversas vertentes desta música onde ressalta Debussy (1862-1918),
Ravel (1875-1937), Satie (1866-1925), dentre outros; acrescenta que dois terços de sua
vida foram dedicados à audição concentrada de música erudita e popular.
3. Cheio de Dedos
EstapeçafoicompostaporGuingaemhomenagemaoviolonista

e

guitarristaHélioDelmiro e suainspiração, segundo o compositor, ementrevista, veio da
maneira singular de Delmiroimprovisaraoviolão.
“Cheio de Dedos” é um choro moderno escrito para violão solo, não segue as regras
formais dos choros tradicionais e sua harmonização em raros momentos apresenta
semelhanças às harmonizações mais comuns de Choro. O gênero “Choro”, geralmente
segue a forma rondó (A B A C A), na maioria das peças desse gênero, ocorrem
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modulações por tons vizinhos e homônimos entre as sessões. Apesar de não possuir
harmonia comum aos choros tradicionais, “Cheio de Dedos”, possui elementos rítmicos e
melódicos que apontam para o gênero. A peça possui três partes: introdução, sessões A e
B. A introdução e a sessão A estão na tonalidade de Dó menor; dentro da sessão A existem
modulações para os tons afastados Solb maior e Dó maior. A sessão B está na tonalidade
de Mi menor.
3.1 Análise harmônica “Cheio de Dedos”
No Ex.1 cc. 1-2, vemos os acordes, Cm7(9) [Im7], considerado acorde diatônico;
B7(#9) [VII7], acorde dominante sem função dominante e ao mesmo tempo diatônico, ele
pode ser encontrado sobre o último grau da escala menor melódica (Si alterada); Eb7M/Bb
[bIII7M/5ª], terceiro grau diatônico na segunda inversão; Am7(b5/11) [VIm7/b5], este
acorde esta situado no sexto grau do centro tonal menor melódico; Ab7(#11) [subv7/V7],
acorde dominante substituto. Nos cc. 3 e 4 vemos, G7(b13)[V7], dominante primário e
Gm6 (I7/5), que caracteriza um dominante sem função dominante, disfarçado [Gm6 =
C7(9)/G].
Ex. 1, Guinga, Cheio de Dedos (compassos 1 ao 4)

No Ex. 2 cc. 10-12, vemos os acordes Cm7(9) [Im7], Ab7M (bVI7M), ambos
acordes diatônicos; D7(9/#11) [V7] e Db7(9,#11) [subv7/I], esses acordes são executados
em arpejos por movimento paralelo (cc. 12). D7(9#11) é considerado dominante estendido
e Db7(9,#11), dominante substituto. Apesar de nos acordes D7(9/#11) e Db7(9/#11) as
tônicas estarem omitidas, a presença do trítono em ambos e o contexto harmônico,
confirmam a análise acima. Apesar de ser comum o uso de dominantes estendidos, Guinga
os utiliza de uma maneira singular; conserva os trítonos, omite as tônicas e coloca as
tensões nona e décima primeira aumentada; tensões próprias do acorde dominante
substituto. Esses tipos de acordes, são muito usados por guitarristas e pianistas de Jazz, em
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música de improvisação este recursos são chamados de “voicings” ; os acordes são
realizados um movimento paralelo.
Ex. 2, Guinga, Cheio de Dedos, sessão A (compassos 10 ao 12)

No Ex. 3, cc. 17 e 18, vemos os acordes de B (subv7/V), dominante substituto; Bb
(V7/bIII) dominante secundário do bIIIe Eb6 (bIII6) acorde diatônico (cc. 17). Apesar dos
dois primeiros acordes não possuírem a sétima menor, o contexto harmônico indica esta
possibilidade de dominante, esses acordes também são executados em movimento paralelo.
A omissão do intervalo de sétima menor no acorde dominante, não é comum em
harmonizações tonais, observamos aqui uma proposta interessante do compositor.
Consideramos importante observar, que nos acordes B e Bb temos a tensão 9 como nota de
passagem; essa tensão, em gêneros como Jazz e Bossa-Nova, esta incorporada ao som
acorde dominante.
Ex. 3, Guinga, Cheio de Dedos, sessão A (compassos 17 e 18)

No Ex. 4 cc. 35-38, vemos os acordes G7M(6) [bIII7M], acorde diatônico;
F#m7M(6) , Ebm7M(6), Cm7M(6), acordes de empréstimo modal. No cc. 38 temos um
arpejo do acorde de G7M (bIII7M). Os acordes de empréstimo modal soam idiomáticos,
descendo de G7M(6) até Cm7M(6), usando a mesma formação no braço do violão,
novamente o compositor explora o idiomatismo técnico-violonístico com o recurso de
“paralelismo”.
Ex. 4, Guinga, Cheio de Dedos ,sessão B (compassos 35 ao 38)

Na coda, Guinga elabora uma sequência de acordes de empréstimo modal,
apresentando os acordes Em7(9) [Im7], Bb7M(#11) [bV7M], Ab7M(#11) [bIV7M],
G7M(#11) [bIII7M]. Neste trecho, todas as vozes, realizam movimento paralelo esses
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acordes geralmente são utilizados no tom de Sol maior, relativo de Mi menor. Novamente
Guinga aplica o recurso idiomático, acordes com a mesma disposição dos dedos, formando
uma progressão paralela descendente.
Ex. 5, Guinga, Cheio de Dedos, Coda (compassos 47 ao 49)

4. Considerações Finais
Verificamos nesta peça, que o compositor se vale principalmente de recursos
idiomáticos; Guinga, utiliza desenhos idênticos de acordes repetindo-os ao longo do braço
do violão. O uso de acordes de empréstimo modal e inversões de acordes com tensões e
modulações por tons afastados causam imprevisibilidade na harmonização, dificultando a
percepção harmônica; Guinga, mesmo quando usa progressões comuns, utiliza-as
disfarçando suas funções. Em grande parte das composições de Choros tradicionais,
standards de Jazz e Bossa-Nova, podemos prever a harmonia com relativa facilidade;
Guinga dificulta essa previsibilidade em suas harmonizações.
Acreditamos que o choro Cheio de Dedos possui características harmônicas
peculiares que representam um ineditismo em relação à harmonia dos choros tradicionais.
Observamos a existência de uma influência proveniente da sofisticação harmônica do Jazz
e da Bossa Nova; notamos no entanto que quando Guinga utiliza recursos idiomáticos em
suas harmonizações, torna-se evidente que o elemento de distinção na obra desse
compositor, ocorre a partir de sua intimidade com o instrumento. Guinga, a todo momento,
cria novas possibilidades harmônicas. Neste choro prevalece o idiomatismo técnicoviolonístico por meio do paralelismo harmônico, recurso muito utilizado nas obras para
violão de Villa-Lobos, Garoto, Laurindo de Almeida, etc.
Apesar de transitar pelo Jazz, Choro, Bossa-Nova ele transita por si mesmo. A
música de Guinga não se distancia da tradição popular, sua compreensão é imediata, apesar
da sofisticação.
Referências:
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À margem da MPB: A produção dos Velhinhos Transviados na década de
1960
Eduardo de Lima Visconti
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Resumo: Este artigo propõe uma reflexão sobre concepções estéticas do grupo Velhinhos
Transviados criado pelo músico Zé Menezes, entre os anos de 1962 e meados da década de 1970,
para atender um mercado comercial de bailes. Com base em entrevistas com o instrumentista e em
uma análise musical de uma versão instrumental da balada “House of the Rising Sun”, gravada no
álbum Os Velhinhos Transviados em Órbita (1965), pretende-se compreender até que ponto o
músico conseguiu imprimir e desenvolver algumas características estilísticas que ultrapassam os
padrões da música popular massiva da época.
Palavras-chave: Música popular massiva, House of the Rising Sun, Abrasileiramento, Paródia
On the sidelines of MPB: The production of the Velhinhos Transviados in the decade of 1960
Abstract: This article proposes a reflection on aesthetic conceptions of the group Velhinhos
Transviados created by the musician Zé Menezes, between 1962 and mid-1970s, to attend a
commercial segment of dancing clubs. Based on his interview and in a musical analysis of an
instrumental version of the ballad “House of the Rising Sun”, recorded in the album the Velhinhos
Transviados em Órbita (1965), intends to understand which extent the musician was able to print
and develop some stylistic features that exceed the standards of mass popular music of the time.
Keywords: Mass popular music, House of the Rising Sun, Brazilianess, Parody

1. Introdução
A partir da década de 1950 no Brasil, houve uma reorganização do mercado
artístico-musical em decorrência do fechamento dos cassinos decretado pelo governo federal
no ano de 1946, o que acarretou mudanças significativas, em especial, na cidade do Rio de
Janeiro. É possível verificar duas tendências de segmentação de mercado que se configuravam
nesse período 1. A primeira derivada do samba urbano, constituída por um refinamento poético
e melódico-harmônico, com influência do jazz e da música erudita. Seus artistas se
apresentavam em pequenos lugares na zona sul carioca, principalmente em Copacabana com
os “conjuntos de boate” para um público constituído por classes mais abastadas. A segunda
se caracterizava por uma música popular massiva, herdeira da fase mais popular do rádio,
formada por um caldeirão de gêneros nacionais e internacionais e se deslocou para e região do
centro carioca redescobrindo o teatro de revista e destinada a um público de classes menos
favorecidas. Dentro dessa linha, a chegada do rock no Brasil em 1955, engrossou essa
tendência, pois artistas e produtores que já trabalhavam com esse mercado ligaram-se também
a divulgação desse novo gênero no país.
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Nessa perspectiva, o grupo Velhinhos Transviados foi concebido para atuar num
mercado comercial visando atingir amplos segmentos de público. Era formado por músicos
experientes e tinha uma instrumentação constituída por tuba, saxofones, trombones,
trompetes, baixo, guitarra elétrica, banjo e bateria. O conjunto foi criado pelo
multinstrumentista Zé Menezes, que possui uma trajetória singular na música brasileira.
Natural do Ceará, mudou-se para o Rio de Janeiro na década de 1940 e integrou o cast da
Rádio Nacional até o final da década de 1950. Tocou em diversas orquestras e conjuntos de
música popular, além de ter sido um dos introdutores da guitarra elétrica na música brasileira.
No início dos anos 1960 foi contratado como músico e arranjador na RCA Victor e formou o
grupo Velhinhos Transviados, que se tornou um sucesso comercial de vendas de discos e
shows com idéias arrojadas e criativas dentro do mercado de música massiva (VISCONTI,
2010).
Uma das inovações de sonoridade que esteve presente em todos os discos do
conjunto foi a condução das linhas de baixo executada pela tuba. De acordo com depoimento
de Menezes 2, essa ideia era executada através da dobra desse instrumento com um
contrabaixo acústico, com a intenção de se chegar a um som mais “melodioso”. A orientação
para essa escolha foi inovar algumas combinações de timbres a partir de instrumentações nãoconvencionais. O músico enfatizou 3 que à época teve vontade de colocar duas baterias num
mesmo conjunto musical. Embora essa tentativa não tenha sido materializada nos Velhinhos
Transviados, Menezes afirma ter sido um dos primeiros músicos no Brasil a conceber a idéia
de dois bateristas tocando simultaneamente, com o objetivo de sempre manter uma “levada”
constante no ritmo tocado.
Joana Saraiva apontou que no final da década de 1950 alguns músicos como
Radamés Gnattali, Tom Jobim e Gaya assumiram uma postura de incorporação do jazz como
vetor de modernização do samba e de outros gêneros da música popular brasileira
(SARAIVA, 2007, p.55). Essa sofisticação estava, muitas vezes, associada à busca de novas
instrumentações dos arranjos. O discurso de Menezes parece se alinhar a essa tendência, que
na busca por “timbres modernos” conseguia imprimir uma novidade nos arranjos. A presença
da tuba oscila numa relação entre tradição e modernidade, pois, ao mesmo tempo em que
remete diretamente as bandas de metais do começo do século XX, como a de Anacleto de
Medeiros, que eram características da sonoridade dos maxixes, sua escolha pode ser vista
como uma idéia inovadora de sonoridade na década de 1960 4.
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Numa breve análise do repertório de alguns discos do grupo como Bárbaros,
lançado no ano de 1964 e Embalados, de 1965, foi possível verificar como gêneros
estrangeiros de canções como “Dumpy”, sucesso de Paul Anka, “What´d I Say”, de Ray
Charles e o bolero “Perfídia”, são intercalados com músicas brasileiras, como a marcha de
carnaval “Allah-lá-ô”, de Nássara e Haroldo Lobo; o samba “Na cadência do Samba”, que foi
grande sucesso de Ataulfo Alves e a composição “Você” de Roberto Menescal e Ronaldo
Bôscoli; numa mistura feita com músicas de diversas épocas e gêneros como rock, twist,
hully- gully, samba, maxixe, choro, baião, bolero, bossa nova, entre outros. Esse verdadeiro
caldeirão de gêneros era cuidadosamente escolhido por Menezes que lançava no mercado
alguns arranjos com músicas que estavam começando a fazer sucesso. Sobre a escolha do
repertório do conjunto o músico afirma:
“O repertório eu escolhia. Às vezes eu tinha uma ajuda do me sobrinho que, na
época, era chefe de divulgação da RCA Victor e me dava alguma dica de músicas
que estavam fazendo sucessos. Então eu fazia meu arranjo antecipado, quando o
negócio acontecia, eu já tava na praça. Então eles não davam palpite, às vezes o
diretor artístico dizia: olha Menezes, tem uma música aí, e tal, que vai estourar, é
bom pra você botar no seu disco e blábláblá. Às vezes eu tinha dica de certas coisas,
mas eu escolhia o repertório” 5

Nos anos 1960, a relação do instrumentista com seu trabalho era marcada por um
modo extremamente profissional, distintamente de um caráter amadorístico presente em
alguns músicos da bossa nova, principalmente, de origem de classe média carioca como
Roberto Menescal e Carlos Lyra. Menezes incorporou a disciplina do trabalho e se integrou
ao mercado sem crises pessoais em relação à música comercial. Com o fechamento da Rádio
Nacional transitou de um ambiente da elite musical ao lado das formações orquestrais de
Radamés Gnattali para um mercado de massa, que apontava para uma maior segmentação da
indústria cultural. Numa análise do período, Enor Paiano (1994) observou que a música
popular brasileira se constituía como um campo de produção simbólica, onde seus agentes
promoveram lutas culturais balizadas em oposições entre o nacional e internacional e a
música comercial e não comercial. Dessa forma, o músico transitou livremente por esses
pólos e ainda conseguiu promover inovações estéticas que ultrapassam os limites de uma
padronização vinculada ao mercado de bens simbólicos em vias de consolidação.
O profissionalismo de Menezes parece, numa análise preliminar, não possuir
conflitos em relação à música comercial, particularmente aos gêneros estrangeiros. O twist, o
hully-gully e o rock, muitas vezes identificados como representantes da cultura norteamericana, eram alvos de críticas por uma parcela de músicos simpatizantes com algumas
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ideias de esquerda propagadas pelos centros populares de Cultura (CPCs). Segundo seu
depoimento, fica clara sua relação de integração com o mercado:
“Tocava, o que aparecia a gente tocava, você vê a gente que toca comercial, na noite
assim, o que aparecer você tem que tocar, tocar o que o povo quer. Mesmo na época
que eu estava gravando os Velhinhos, apareceu o hully-gully, o chá-chá-chá, tinha
que tocar, o que pintar você tem que fazer, a única coisa que eu não cheguei a pegar
foi esse rock pesado, comecei a gravar rock , você viu gravei os primeiros rocks com
o Roberto Carlos, ele começou a carreira dele gravando rock, ele era fã do Elvis
Presley, e eu gravei guitarra com ele, porque naquele tempo o rock também era
escrito.” 6

A concepção dos shows dos Velhinhos Transviados tinha como propósito atender
um grande público que freqüentava os bailes.

O show do grupo possuía um caráter

performático com elementos circenses, pois era dividido em duas partes: a primeira, os
músicos tocavam música ambiente vestidos de smoking com o conjunto Rio. Depois,
entravam no camarim, se maquiavam, e apareciam como os Velhinhos Transviados. A
paródia era reforçada através do uso de perucas brancas e maquiagens, mostrando uma
preocupação com a imagem compatível com as novas formas de divulgação da música
popular como a televisão, e presente também em artistas da tropicália e da jovem guarda.
Essas inovações visuais e de sonoridade podem ser compreendidas como
iniciativas de Menezes em relativizar conceitos como tradição e modernidade. De acordo com
seu depoimento, a idéia do grupo era “tocar música antiga de forma moderna, e música
moderna de forma antiga, sempre brincando muito”. 7
Segundo o músico, o sucesso comercial aconteceu devido a sua iniciativa de
conciliar o mesmo grupo representando dois conjuntos distintos, pois, assim, ampliava e
atendia gostos diferentes do público para as apresentações. É possível verificar o seu senso de
profissionalismo levado ao extremo, pois além de escrever todos os arranjos, Menezes
escolhia o repertório, os músicos das gravações e dos shows, acumulando diversas funções na
indústria fonográfica.
Para se ter uma pequena amostra da sonoridade e orientações estéticas do
conjunto, analisaremos alguns procedimentos empregados por Menezes na sua adaptação
instrumental da canção “House of the Rising Sun”, que inicia um pot-pourri com três músicas
estrangeiras e que foi gravada no disco Os Velhinhos Transviados em Órbita, lançado em
1965 pela RCA Victor.

2. Apontamentos analíticos
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O pot-pourri com sucessos internacionais é formado pela balada “The House of
the Rising Sun” com as baladas românticas italianas” Io che non vivo” e “Se piangi, se ridi”.
Essa mistura evidencia uma característica da concepção inovadora de Menezes que consistia
em deslocar o significado original das músicas. A primeira, ficou internacionalmente
conhecida no ano de 1964 como um hit da banda inglesa The Animals, sendo originalmente
uma folk song americana de autoria desconhecida (ANTHONY, 2007). Formada por jovens
músicos, a banda tinha um público predominante juvenil. As outras canções foram baladas
românticas do final da década de 1950 interpretadas na voz de Pino Donnagio e Bobby Solo,
que possuíam um público diversificado formado por boa parcela de pessoas de mais idade.
Esses dois gêneros carregavam signos de distinção diferentes, e na versão de Menezes, são
misturados tendo como eixo central o abrasileiramento dessas canções. Esse processo foi feito
a partir da adaptação dessas músicas estrangeiras para estruturas características da música
popular brasileira preservando o mesmo andamento das canções originais.
O primeiro recurso que mostra o abrasileiramento da balada americana é a
mudança da fórmula de compasso composto, presente na gravação original, para o compasso
simples, que consiste num dos elementos principais de gêneros como o samba e o choro. A
outra, é a prevalência dos timbres da tuba e do acordeom na exposição da melodia principal,
instrumentos associados aos gêneros brasileiros do maxixe e do baião.
Através da transcrição dos quatro primeiros compassos da linha de baixo, tocada
na introdução da versão dos Velhinhos Transviados (Ex.1), é possível verificar como acontece
uma transformação rítmica da base em relação à gravação da banda inglesa. Na versão do The
Animals, a condução de baixo dessa parte é tocada em figuras regulares de mínimas dentro do
compasso composto de 6/8. A guitarra completa o ritmo em subdivisão de colcheias
executadas sobre os arpejos dos acordes. No arranjo de Menezes, a linha dobrada com tuba e
contrabaixo segue um padrão rítmico reconhecido em gravações de samba-canção da década
de 1950, com notável influência de boleros.

Exemplo 1: Introdução de “House of the Rising Sun”
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Numa análise musical de gravações de samba-canção dos anos que precederam a
criação da batida de bossa nova por João Gilberto, Walter Garcia aponta cinco procedimentos
comuns na condução de linhas de baixo deste gênero (GARCIA, 1999, p.31). Dentre elas, a
transcrição acima evidencia claramente duas ideias apontadas pelo pesquisador, que são:
1) A disposição de acentuação do primeiro, terceiro e quarto tempo no compasso
quartenário expondo um traço singular do bolero.
2) A presença de frase cromática em colcheias nos dois últimos tempos do quarto
compasso, que consiste num clichê recorrente do estilo.
A pulsação da introdução revela também uma ambiguidade entre uma
interpretação binária e quartenária dos compassos; por esse motivo optou-se pela escrita em
2/2. A instrumentação desse trecho é formada por acordeom, que toca os blocos dos acordes
em desenhos de semínima, um banjo executado com arpejos abafados 8 e a linha de baixo com
tuba e contrabaixo acústico dobrados em uníssonos. A sustentação do ritmo percussivo é feita
por uma combinação de timbres de bateria e guiro.
Na exposição da melodia principal da música, executada pelo acordeom, ocorre
duas texturas principais. A primeira, sustentada por um naipe de sopros em bloco que
acompanha o desenho rítmico da melodia, com destaque para algumas frases complementares
de trompete. A outra, estruturada com uma linha de trombone em contraponto à melodia
principal tocada com acordeom. Essas combinações ilustram uma sofisticação do material
original reelaborado por Menezes através de seu arranjo escrito, que parece conferir um nível
de refinamento musical mais elevado em relação à gravação popularizada pela banda inglesa.
3. Considerações Finais
A análise da trajetória dos Velhinhos Transviados carece de uma pesquisa mais
ampla e aprofundada iniciada com esse artigo. Primeiro, por trazer à tona uma produção
negligenciada pelos temas acadêmicos relacionados à música popular da década de 1960.
Apontada como uma época de grande efervescência musical iniciada com a depuração da
bossa nova e encerrada com os festivais e o tropicalismo (TATIT, 2005 p.119). Havia
também uma “outra” produção, destinada a amplos segmentos sociais, que também carrega
em seu âmago contradições inerentes ao período.

187

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

A utilização da paródia como elemento característico do grupo, seja através do
apelo visual ou na subversão de gêneros estrangeiros ao balanço brasileiro mostra o vigor e
alcance de uma possível crítica além do riso 9. Dentro desse enfoque, os prováveis 15 discos
lançados numa carreira de quase treze anos do conjunto, pode ser um material privilegiado de
pesquisa que concentra disputas e conflitos presentes “à margem” da ebulição cultural da dos
anos 1960.
Como protagonista desse processo, Zé Menezes deslocava o sentido original das
músicas, parodiando os gêneros estrangeiros através de adaptações em instrumentações e
matrizes reconhecidas como brasileiras, confundindo os limites e definições dos próprios
gêneros. E, demonstra, como foi possível sua integração num mercado massivo contribuindo
para alargar, de maneira original e criativa, padrões presentes numa música comercial
destinada a amplos segmentos.
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ANTHONY, Ted. Chasing the rising Sun: The Journey of an American Song. New York:
Simon&Schuster, 2007.
GARCIA, Walter. Bim Bom – A contradição sem conflitos de João Gilberto. São Paulo: Paz e
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Notas
1

De acordo com José Roberto Zan alguns gêneros estilizados de samba passaram a ser reconhecidos como
símbolo de “bom” gosto musical por segmentos médios e de elite, enquanto outros, mais regionalizados como o
baião e estrangeiros como o bolero e o chá-chá-chá, foram associados a um “mau” gosto, devido, entre outros
motivos, ao seu consumo por um público suburbano e interiorano identificado com o rádio na sua fase mais
massificada. (ZAN, 1997, p.92)
2
Entrevista com Zé Menezes concedida por telefone em 3 jun. 2010.
3
Idem.
4
A presença do banjo e da guitarra nas gravações do conjunto também reforça a concepção de Menezes em
relativizar as noções de tradicional e moderno.
5
Entrevista com Zé Menezes realizada em 21 nov. 2007.
6
Idem.
7
A música do Mestre. Reportagem e entrevista com Zé Menezes. Conferir em:
<http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=200573>. Consulta feita em 22 /03/2012.
8
Existe a possibilidade desse trecho ter sido gravado com uma guitarra elétrica.
9
O sentido de paródia utilizado no texto foi baseado na noção desenvolvida por Affonso Sant’anna.
(SANT’ANNA , 2003, p.31)
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A música em escolas públicas do Rio Grande do Sul
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Resumo: Esta comunicação apresenta a pesquisa sobre a educação musical em escolas do Rio
Grande do Sul. O projeto foi aprovado no Edital 001/2011, IniCie/UERGS, contando com bolsa de
iniciação científica da instituição. O objetivo foi investigar as configurações da educação musical
em escolas públicas estaduais do RS. Foram pesquisadas as atividades musicais existentes, quem
as desenvolve, bem como as funções e os objetivos da música nas escolas. A metodologia foi a
abordagem quantitativa, o método o survey interseccional de grande porte e a técnica de coleta dos
dados o uso de questionários.
Palavras-chave: música nas escolas, ensino de música na Educação Básica, Rede Estadual de
Ensino do Rio Grande do Sul.
The music in public schools of Rio Grande do Sul
Abstract: This paper presents the research about the music education in schools of Rio Grande
do Sul. The project was approved in the public IniCie/UERGS announcement
n.001/2011, receiving scientific initiation scholarship. The objective was to investigate the
settings of music education in public schools of Rio Grande do Sul. The musical activities were
investigated, those who develop, as well as the functions and purposes of music in schools. The
methodology was the quantitative approach, the method was the intersectional survey large, and
the use of questionnaires was the data collection technique.
Keywords: music in schools, music teaching in Elementary Education, State Schools of
Rio Grande do Sul.

1. Introdução
Pesquisas em educação musical revelam a reduzida presença de professores de
música atuando nas escolas. De acordo com Penna (2002),
a música não está conseguindo ocupar com eficiência o espaço que poderia ter na
educação básica, atuando para ampliar o alcance e a qualidade da vivência musical
dos alunos: é bastante elevado o índice de professores com formação em Educação
Artística, mas extremamente reduzido o número de professores com habilitação em
música. (PENNA, 2002, p.7).

Pesquisadores sustentam que a música não desapareceu das escolas, mas que a
mesma se manifesta em diferentes tempos e espaços (DEL BEN, 2005; DINIZ, 2005;
SANTOS, 2005; SOUZA et al., 2002; FUKS, 1991) ocorrendo, muitas vezes, de maneira
desarticulada nas escolas (PENNA, 2004; SANTOS, 2005).
Em pesquisa sobre o ensino de música em escolas públicas estaduais de Educação
Básica na cidade de Porto Alegre, Del Ben (2005) observou que “a música se mantém
presente nas escolas de Educação Básica, independentemente de sua inclusão como disciplina
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dos currículos escolares” (p.15).
Wolffenbüttel (2004) constatou que a atuação dos professores de música ocorre
com maior intensidade no ensino extracurricular,
fora da sala de aula através da oficina de instrumento musical, onde são ministradas
aulas de flauta doce, e da oficina de prática de conjunto vocal, caracterizada como
canto coral. Há que se considerar que essas oficinas não atendem à totalidade dos
alunos da escola, ficando a maioria deles sem o contato com o ensino musical. Isso
se deve ao fato de existir somente um professor de música nessa escola, não
existindo carga horária suficiente para que seja possível atender à totalidade dos
ciclos. (WOLFFENBÜTTEL, 2004, p. 52-53).

Paralelamente aos esforços para assegurar a presença da música nos espaços
escolares, mobilizações resultaram a inserção das Artes na escola, através da LDB 9.394/96.
Posteriormente, a Lei nº 11.769/08 assegurou a obrigatoriedade da música nas escolas.
Contribuindo com a análise da inserção da música na escola pode-se considerar as
atividades curriculares e extracurriculares. A educação musical pode ser entendida mais
abrangentemente como um processo de apropriação e transmissão (KRAEMER, 2000), sendo
as práticas pedagógio-musicais encontradas em diversos lugares (SOUZA, 2001). Nesse
sentido, de acordo com Souza (2001), a importância encontra-se nas múltiplas relações “que
os sujeitos fazem com as músicas nos mais diferentes espaços” (p.91), permitindo diferentes e
variadas articulações.
2. Questões, Objetivos e Justificativa da Pesquisa
Partindo do contexto apresentado anteriormente quanto à educação musical e,
considerando a existência de 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul, além de minha
atuação docente junto à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que mantém contato
com diversos destes municípios, surgiram algumas questões sobre a presença da música em
escolas públicas estaduais. Dentre estes questionamentos, encontram-se as configurações da
educação musical nas escolas destes municípios, as atividades desenvolvidas nestas
instituições de ensino, além das pessoas que desenvolvem as atividades musicais. Desse
modo, a presente pesquisa objetivou investigar as configurações da educação musical nas
escolas públicas estaduais do RS. Como articulação para a realização desta pesquisa contou-se
com a parceria da Secretaria de Estado da Educação do RS, que possibilitou o acesso às
escolas, através de suas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) 1.
3. Metodologia
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Utilizou-se a abordagem quantitativa (POPE; MAYS, 1995) sendo o método
utilizado o survey interseccional de grande porte (COHEN; MANION, 1994), com
amostragem estratificada (COHEN; MANION, 1994; BABBIE, 1999).
Para a amostragem estratificada participaram 259 escolas públicas estaduais de
Educação Básica do RS, sendo que estas escolas representam 22 CREs – dentre as 30
existentes no RS. A amostragem atingiu 73,33% da população, considerado um percentual
representativo para generalização. Ao todo foram atingidos nesta pesquisa 115 municípios do
estado do RS 2.
Os dados da pesquisa foram coletados através do envio de questionários
autoadministrados às equipes diretivas e aos professores de música e profissionais que
desenvolvem atividades musicais nas escolas.
Posteriormente, foi realizada a análise, seguida da redução dos dados. Após, os
questionários foram analisados no todo, mapeando as atividades musicais desenvolvidas nas
escolas, analisando semelhanças e diferenças entre o ensino de música curricular e
extracurricular e examinando funções e objetivos do ensino de música nas escolas.
A partir de estudos em educação musical (SOUZA et al., 2002; SOUZA, 2001;
HENTSCHKE; OLIVEIRA, 2000; KRAEMER, 2000), os dados foram analisados, a fim de
compreender as configurações da educação musical nas escolas.

4. Resultados da Pesquisa
O RS possui 12.138 escolas; 7.108 públicas municipais, 2.589 públicas estaduais,
2.413 particulares e 28 federais 3.
O período de retorno dos questionários pelas escolas durou cerca de três meses.
Foram obtidas respostas de 259 escolas públicas estaduais, situadas em 115 municípios do
estado.
Dentre os respondentes, foram obtidos questionários de 173 professores (de
música e que desenvolvem atividades musicais nas escolas). Em uma das escolas, 14
professores responderam o questionário.
Nos dados obtidos encontram-se o número de professores de música, o número de
professores de música que atuam na área e o número de escolas que possuem projetos de
música e escolas com banda escolar. A opção por separar as escolas com projetos de música
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das escolas com bandas escolares deve-se à grande presença de bandas em escolas públicas
estaduais de todo o estado. Este dado está em sintonia com pesquisas que identificam a
importância das bandas escolares (CISLAGHI; FIGUEIREDO, 2008). A Tabela 1 apresenta
este e outros dados.
Coordenadoria
Regional de
Educação

Número de
Municípios

Número de
Professores
de Música

Número de
Professores
de Música
Atuantes

Número de
Escolas
com Projetos
de Música

Número de
Escolas com
Banda

1ª Porto Alegre
01
22
16
36
08
2ª São Leopoldo
38
05
05
16
13
3ª Estrela
32
03
28
07
4ª Caxias do Sul
14
10
10
18
07
5ª Pelotas
18
0
0
02
03
6ª Santa Cruz do Sul
18
09
03
14
08
7ª Passo Fundo
32
14
14
09
07
8ª Santa Maria
23
07
23
12
9ª Cruz Alta
11
02
01
10
03
10ª Uruguaiana
05
03
0
07
21
11ª Osório
24
17
10
12
13
12ª Guaíba
19
0
05
22
17
13ª Bagé
07
01
01
05
05
14ª Santo Ângelo
11
01
04
12
11
15ª Erechim
42
0
02
10
06
16ª Bento Gonçalves
25
05
04
07
03
17ª Santa Rosa
22
04
06
07
04
18ª Rio Grande
04
01
11
19ª Livramento
05
04
16
26
20ª Palmeira das Missões
28
04
04
09
06
21ª Três Passos
19
02
12
05
23ª Vacaria
09
02
01
02
08
24ª Cachoeira do Sul
11
09
04
08
04
25ª Soledade
18
07
07
05
03
27ª Canoas
05
0
0
02
28ª Gravataí
05
06
22
09
32ª São Luiz Gonzaga
11
01
0
11
08
35ª São Borja
07
0
0
24
36ª Ijuí
12
0
0
11
06
39ª Carazinho
21
02
03
06
30 CRES
497
141
100
342
258
Tabela 1: Mapeamento Geral da Música nas Escolas Públicas Estaduais do RS. Fonte: SEDUC,
junho de 2011.

Na Tabela 1 observa-se o número de 141 professores de música, sendo 100
atuantes na área. Em 342 escolas há projetos de música e 258 possuem banda escolar. De
acordo com a Secretaria de Estado da Educação, a existência de projetos de música e bandas
deve-se à adesão das escolas ao “Programa Mais Educação” 4.
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Em relação aos questionários enviados às escolas, através das CREs, das 259
escolas respondentes, 169 (65,25%) oferecem atividades musicais, e 72 escolas (27,79%) não
oferecem música.
Das 72 instituições que responderam não oportunizar atividades musicais, 64
(88,88%) informaram que a música não participa do currículo da escola; 89 escolas
(123,61%) apontaram não possuir professores de música, 19 escolas (26,39%) alegaram não
haver tempo disponível para a música, e 22 escolas (30,56%) indicaram problemas com as
direções para a viabilização da música em seus tempos e espaços. Em 152 questionários não
foram apontadas respostas quanto à oportunização de atividades musicais na escola.
Quanto às séries/anos os dados indicam haver aulas de música da Educação
Infantil ao Ensino Médio. Das 163 escolas respondentes a esta questão, 53 oferecem música
na Educação Infantil (32,51%) e 110 escolas (67,48%) não oferecem.

Gráfico 1: Aulas de Música na Educação Infantil.

Em algumas séries/anos do Ensino Fundamental predomina a música. Das 163
escolas respondentes, 124 têm aulas de música nos 1° anos (76,07%), 128 têm música nos 2°
anos (78,52%), 130 nos 3° anos (79,75%), 131 nos 4° anos (80,36%) e 128 nos 5° anos
(78,52%). Das 163 escolas, 37 não possuem música do 6° ao 9° ano (22, 70%); 121 possuem
música no 6° ano (74,23%), 122 no 7° ano (74,84%), 122 no 8° ano (74,84%) e 79 escolas
possuem aulas no 9° ano (48,46%).
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Gráfico 2: Aulas de Música no Ensino Fundamental

Nos questionários dos professores constatou-se que os profissionais que
desenvolvem atividades musicais nas escolas são oriundos de diversas áreas do conhecimento.
Os dados dos questionários respondidos pelas direções apontam 14 professores
com formação em música e 158 que não possuem formação em música; em 23 instituições
existem profissionais com formação em música e outros sem formação musical.
Em 199 escolas (76,83%) foram apontados problemas de estrutura física, como
ambientes inadequados para as aulas de música, falta de instrumentos musicais e de carga
horária, o que dificultava a realização de atividades musicais nas escolas.
Quanto ao desejo de inserir na música em seus espaços e tempos, 40 (25%)
escolas indicaram querer a música no currículo e 38 escolas (23,75%) preferem como
atividade extracurricular.
Os dados evidenciam o crescimento de programas governamentais, como o
“Programa Mais Educação”, sendo a maioria dos profissionais atuantes são contratados
através da adesão das escolas ao programa. Destes, 26 são homens (15,02%) e 128 mulheres
(73,98%). Os respondentes têm entre 20 e 70 anos de idade, sendo oriundos de 73 municípios
diferentes. Suas formações são diversas; 3 professores têm licenciatura em Educação
Artística-Música e 3 são graduados em Música-Licenciatura; 5 professores iniciaram a
graduação em Música, 4 fazem Licenciatura e um Bacharelado-piano. Os demais
respondentes são formados em Biologia, História, Ensino Religioso, Filosofia, Geografia,
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Letras, Língua Estrangeira, Educação Artística com diversas Habilitações, Matemática,
Direito, Pedagogia, Administração, Arte e Educação, Contabilidade, Coordenação –
Supervisão e Orientação Pedagógica, Educação Infantil, Folclore, Gestão Escolar,
Interdisciplinaridade, Metodologia do Ensino, Mídias na Educação, Psicologia Clínica e
Instrumental e Psicopedagogia. Há, também, um Mestre em História e vários professores com
Especializações, também em diversas áreas.
Os dados apontam 71 professores instrumentistas e 76 não instrumentistas. Dos
professores que trabalham com Artes, 64 atuam com Artes Visuais, 21 com Dança, 48 com
Música e 29 com Teatro.
Alternativas

Nº de escolas
respondentes
10 Escolas
12 Escolas

Percentual
de escolas
5,78 %
6,93 %

Regência de coro ou outro grupo vocal como atividade extracurricular
Aulas de música em sala de aula, como disciplina específica do currículo
escolar
Aulas e ensaios de conjuntos instrumentais como atividade extracurricular
13 Escolas
7,51 %
Aulas de instrumentos musicais como atividade extracurricular
21 Escolas
12,13 %
Aulas e ensaios de grupos de música popular, como grupos de rock, pagode,
21 Escolas
12,13 %
funk, rap, entre outros, como atividade extracurricular
Não Responderam
28 Escolas
16,18 %
Organização de festivais de música
37 Escolas
21,38 %
Outras atividades
37 Escolas
21,38 %
Hora cívica
57 Escolas
32,94 %
Aulas de música em sala de aula, como parte da disciplina de educação
78 Escolas
45,08 %
artística
Organização de apresentações musicais
81 Escolas
46,82 %
Tabela 2: Atividades Musicais desenvolvidas na Escola nas Escolas Públicas Estaduais do
RS.

Outros dados revelam que a maioria das atividades é desenvolvida em sala de
aula, além de espaços como pátio, pavilhão da comunidade, ou algumas salas especialmente
destinadas às atividades musicais.

Alternativas
Audição de músicas
Movimentação corporal utilizando a música
Atividades de dança
Não Responderam
Expressão corporal
Composição ou criação de músicas
Apreciação de apresentações, espetáculos, recitais de música através de VHS,
DVD, CD ou outro recurso audiovisual
Folclore musical
História da música
Improvisação

Nº de
professores
respondentes
92 Escolas
73 Escolas
58 Escolas
58 Escolas
55 Escolas
54 Escolas
54 Escolas

Percentual
de
professores
53,17 %
42,19 %
33,52 %
33,52%
31,79 %
31,21 %
31,21 %

52 Escolas
48 Escolas
44 Escolas

30,05 %
27,74 %
25,43 %
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Prática de canto
Jogos musicais
Leitura e escrita musicais
Percepção e discriminação dos parâmetros musicais (altura, duração, timbre
e/ou intensidade)
Construção de instrumentos
Execução de instrumentos musicais
Análise musical
Outras atividades musicais.
Arranjos de músicas
Apreciação de apresentações, espetáculos, recitais de música em visitação a
escolas de música, conservatórios, teatros
Tabela 3: Atividades Musicais desenvolvidas pelos Professores.

42 Escolas
39 Escolas
38 Escolas
37 Escolas

24,27 %
22,54 %
21,96 %
21,38 %

29 Escolas
21 Escolas
20 Escolas
12 Escolas
08 Escolas
08 Escolas

16,76 %
12,13 %
11,56 %
6,93 %
4,62 %
4,62 %

Quanto aos tipos de atividades musicais desenvolvidas nas escolas, sobressaíramse as audições musicais, as movimentações corporais com música, bem como as danças.
Nesta questão houve muitos não respondentes. Parece que os professores procuram, dentro do
seu conhecimento musical, trabalhar com diversas atividades, ampliando o saber musical.

5. Considerações Finais
A análise dos dados revela muito a ser feito quanto à música nas escolas. Se for
levado em consideração que existem 2.589 escolas em todo o estado e, até o momento, há 141
professores formados em música, e destes, 100 estão atuando, entende-se que a inserção da
música nas escolas deverá ser planejada com muito cuidado. Além disso, sobressai-se a
necessidade de um incremento quanto à formação dos profissionais que já se encontram
atuando com música nas escolas públicas estaduais do RS, pois os dados apontaram uma
diversidade quanto à formação profissional, que não inclui um grande número de formados
em música ou com formação musical específica.
Do mesmo modo, há que se pensar em estratégias, quer seja a curto, médio e
longo prazo, a fim de se oportunizar uma melhoria nos espaços destinados ao
desenvolvimento de atividades musicais nas escolas. Sabe-se das necessidades que as
atividades musicais têm para uma mínima excelência quanto à educação musical. Talvez, uma
das alternativas, seja as escolas, através de sua autonomia, que se encontra balizada na LDB
nº 9.394/96, organizarem suas propostas pedagógicas, através do projeto político pedagógico
(WOLFFENBÜTTEL, 2009), repensando seus tempos e espaços e, neste sentido,
reestruturando a oportunização das atividades musicais nas instituições.
Tendo em vista a legislação e os estudos sobre a presença da música nas escolas,
entende-se fundamental o conhecimento do poder público para planejar a inserção da música
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nas escolas públicas estaduais. Acredita-se que este estudo possa auxiliar no planejamento de
ações neste sentido.
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A música misturada de Hermeto Pascoal: considerações sobre a faixa
“Ailin”, do disco Mundo Verde Esperança (2002)
Daniel Zanella dos Santos

Universidade do Estado de Santa Catarina – danielsantos.sc@gmail.com

Resumo: O que se examina neste trabalho são aspectos relacionados aos processos que Hermeto
Pascoal denomina de “mistura” em sua música, através de considerações sobre a faixa “Ailin”, do
disco Mundo Verde Esperança (2002). São estudados primeiramente aspectos harmônicos e em
seguida aspectos melódicos, que procuram demonstrar como elementos da música espanhola são
incorporados na linguagem musical de Hermeto nesta composição.
Palavras-chave: Hermeto Pascoal, música espanhola, análise.
The mixed music of Hermeto Pascoal: considerations about the track “Ailin”, from the album
Mundo Verde Esperança.
Abstract: What is examined in this work are aspects related to the processes that Hermeto Pascoal
calls "mixing" in his music, through consideration of the track “Ailin”, from the album Mundo
Verde Esperança (2002). Are studied primarily the harmonic aspects and then melodic aspects,
seeking to demonstrate how elements of Spanish music are incorporated into the musical language
of Hermeto in this composition.
Keywords: Hermeto Pascoal, Spanish music, analysis.

1. Introdução
Na tentativa de compreender o pensamento musical de Hermeto Pascoal, este
trabalho procura perseguir pistas deixadas pelo próprio compositor, tanto em suas declarações
quanto em sua obra. O compositor faz frequente menção às misturas musicais como centro de
sua práxis, referências que podem ser encontradas em inúmeras de suas entrevistas e textos:
Como sempre começo compondo em um estilo, e acabo misturando tudo – por isso
digo sempre que a música é universal. Voa e voa sem parar. (PASCOAL, 2004, p.
266)
As pessoas pensam que evoluir é fazer uma harmonia cada vez mais pesada. Para
mim evolução é saber mexer com misturas. O mais difícil nessa música que eu
chamo de universal é justamente saber misturar... Evolução é saber misturar.
(PASCOAL apud ARRAIS, 2006, p.7)
Quando eu cheguei no sul, eu fui juntando a música. A gente nunca fica fixo num
estilo só, é uma mistura. (PASCOAL apud CAMPOS, 2006, p.20)

Como exemplo musical foi escolhida a música “Ailin”, décima quarta faixa do
último disco de estúdio lançado por Hermeto Pascoal e Grupo, o álbum Mundo Verde
Esperança. Será realizada uma breve análise de aspectos harmônico-melódicos 1 que tem por
objetivo investigar como se dão os processos de mistura, e a relação com as fontes de onde
elementos musicais são emprestados e transformados.
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2. Considerações Analíticas
Aspectos harmônicos
A estrutura harmônica de “Ailin” é baseada no movimento entre duas tríades
maiores separadas pela distância de um semitom, e em alguns trechos, a variação ou a
expansão desta idéia. O descenso da tríade por intervalo de semitom estabelece um jogo de
relações, no qual o primeiro acorde parece enfatizar o segundo como uma espécie de centro,
ou lugar de chegada (bII-I).
Este dispositivo harmônico é empregado por Hermeto como uma maneira de
alusão a algumas características musicais associadas à música espanhola, dentre as quais se
destacam, na esfera da harmonia, a cadência andaluza e o modo flamenco. De acordo com
Fernández Marín (2006, p.35) a cadência andaluza é uma sucessão descendente de acordes do
modo menor, que caminha da tônica até a dominante (Im – bVII – bVI – V ou Dm – C – Bb –
A em Ré menor) em forma de semi-cadência. O tetracorde da cadência andaluza coincide
com o primeiro tetracorde do “modo flamenco”, este último um modo com a mesma estrutura
intervalar do modo frígio, mas com o acorde de primeiro grau maiorizado, característico da
música flamenca. Manuel (2006, p.96) denomina este mesmo modo de “Modo Frígio
Andaluz”, e atribui a terça maior do acorde de primeiro grau a uma influência de modos da
música árabe:

Figura 1: Comparativo entre cadência andaluza, modo frígio harmonizado e modo flamenco
harmonizado.

Para Fernández Marín (2006), assim como as tonalidades maiores e menores têm
um acorde de função dominante, este sobre o acorde de quinto grau (V7) e suas outras versões
(VIIo, subV7, etc.), o modo flamenco também possui sua “dominante flamenca”, mas neste
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caso sobre o acorde do segundo grau abaixado (bII) e suas versões. Ela demonstra como
opções possíveis para este acorde, normalmente o sétimo grau abaixado (bVIIm7 ou Cm7 no
modo de Ré flamenco) e o quinto grau (Vm7(b5) ou Am7(b5)), ambos com baixo no segundo
grau

da escala (Cm7/Eb ou Am7(b5)/Eb, portanto em primeira e segunda inversão

respectivamente). A autora destaca que esta sensação de dominante se dá pela força que a
progressão bII-I tem através do baixo 2:

Figura 2: Equivalências entre as variações do acorde de “dominante flamenca”.

O acorde de bII da cadência andaluza recebe esta definição de dominante por
anteceder o acorde de encerramento – local típico do acorde de função dominante – e não por
possuir o intervalo de trítono entre a terça maior e a sétima menor característico dos acordes
dominantes. Caso estilisticamente a música permitisse o emprego de tétrades, seguindo a
diatonicidade este acorde apareceria com uma sétima maior, se tornando um bII7M. Sendo
assim, ele se configuraria como um acorde de sexta napolitana, este amplamente utilizado na
história na música ocidental, um emblemático representante da função de subdominante.
Ainda no campo das tétrades, outra sétima possível para o acorde de bII seria a
sétima menor, resultando em um acorde do tipo bII7. Fernández Marín (2006, p.46)
demonstra que este acorde, a exemplo do acorde de bII7M, também tem amplo uso na música
nacionalista espanhola. Tendo o acorde de Ré Maior como centro, esta suposição configuraria
um acorde de Eb7, subV7 na tonalidade de Ré Maior, acorde de função dominante, porém
menos provável em “Ailin”, já que é uma nota inexistente na escala do momento. Portanto o
acorde de bII de “Ailin”, apesar da sensação de atração que o baixo por semitom descendente
exerce, se mostra mais próximo de um acorde de subdominante do que de um dominante,
compondo uma espécie de cadência subdominante-tônica.
Em “Ailin”, o movimento bII-I enfatiza primeiramente o acorde de Lá Maior
como centro, conformando os acordes Bb/A-A. Esta harmonia dura do início da música até o
compasso 32, quando termina primeira frase da seção A. As únicas seções que estão
inteiramente ao redor do centro em Lá são a Introdução e a seção de Improvisação. No
compasso 33, início da segunda frase da seção A, há uma mudança súbita para o acorde de
Eb/D, o qual passa a enfatizar o acorde de Ré Maior como centro 3. Este se estabelece durante
a maior parte da seção A, durante toda a Seção B e a Coda; é ainda o centro que dura o maior
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número de compassos e encerra a música. Somente com este centro é que serão realizados
alguns procedimentos de expansão e variação do movimento bII-I.
Entre os compassos 41 e 49, terceira frase da seção A, se encontra a primeira
variação do movimento bII-I:

Figura 3: Terceira frase da seção A (compassos 41-49) cifrada.

A progressão se inicia no compasso 41 com o acorde de Mi Maior, um tom acima
do acorde de Ré Maior, considerado neste trecho como acorde de repouso. Ela caminha um
semitom acima (Fá Maior, compasso 43), retorna um semitom (Mi Maior, compasso 45),
desce mais um semitom (Mi bemol Maior, compasso 47) e repousa semitom abaixo, no
acorde de Ré Maior (compasso 49). O acorde de Mi Maior pode ser entendido como um
segundo grau emprestado do modo de Ré Lídio, em conformidade com a escala na qual a
melodia do trecho é tocada. Contudo, é importante salientar que este acorde faz parte de um
movimento cromático de expansão do bII-I. Primeiramente ele é expandido ascendentemente
para então descer cromaticamente até o repouso em Ré Maior.
Entre os compassos 53 e 56, início da seção B, aparece o acorde de sétimo grau,
Cm7 em posição fundamental, que também poderia ser entendido como um substituto ao
segundo grau abaixado (ver figura 2), porém sem a força de atração exercida pela condução
descendente de baixo Eb-D caso o Cm7 aparecesse em primeira inversão (“El giro plagal VII
– I es muy usual en algunos estilos flamencos” (FERNÁNDEZ MARÍN, 2006, p.45)).
Aspectos melódicos
Dentre os elementos melódicos que se destacam nos processos de mistura
investigados neste trabalho estão as escalas e as ornamentações. Ao longo da música Hermeto
utiliza basicamente uma escala, primeiramente com o centro na nota Lá e depois na nota Ré.
Ela é formada pela seguinte estrutura:
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Figura 4: Escala utilizada em “Ailin”.

Esta escala tem a mesma estrutura intervalar do modo frígio, mas com a inclusão
da terça maior em pontos específicos. Neste sentido ela converge com a formação do modo
frígio maiorizado, com o qual se qualificam as melodias harmonizadas sobre o modo
flamenco (FERNÁNDEZ MARÍN, 2006, p.36). A autora demonstra como se dá a formação
do modo frígio maiorizado:

Figura 5: Modo frígio maiorizado (FERNÁNDEZ MARÍN, 2006, p.36).

Apesar da analogia entre as escalas, não se afirma aqui que “Ailin” está em modo
flamenco ou frígio maiorizado, como Fernández Marnín entende a música flamenca. É
preciso entender cada modo em sua maneira de fazer, já que “quando definidos apenas pelas
arrumações internas de seus intervalos, os modos dizem bem pouco sobre música”
(FREITAS, 2008, p.450). Um estudo comparativo mais aprofundado sobre a utilização da
escala entre Hermeto nesta música e a música espanhola foge ao escopo deste artigo.
A convivência entre as terças maior e menor do modo frígio maiorizado, utilizado
na música espanhola, pode ser encontrada também em “Ailin”. Logo na primeira frase, que
começa no segundo compasso, a melodia do flugelhorn se inicia com a nota Dó natural sobre
o acorde de Bb e encerra-se com a nota Dó sustenido sobre o acorde de A. É interessante
ressaltar a nota Ré sustenido (quarta aumentada) utilizada ao final da frase, nota não diatônica
que cria um tipo de breve referência ao modo lídio:
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Figura 6: Convivência entre as terças maior e menor da escala.

Um exemplo do uso das terças maior e menor da escala pode ser encontrado entre
as duas primeiras frases da seção A, que apresentam utilização semelhante para as diferentes
terças da escala. Na primeira frase, sobre o centro em Lá, a nota Dó natural serve de
bordadura inferior para a nota Ré natural, terça do acorde de Si bemol Maior, ao final de uma
frase que se encerra na quinta do acorde de Lá Maior:

Figura 7: Bordadura inferior com a terça menor da escala.

A próxima frase, agora em torno de Ré, tem um uso parecido, mas com a terça
maior da escala. A nota Fá sustenido serve de bordadura inferior para a nota Sol natural, terça
do acorde de Mi bemol Maior, ao final da frase que se encerra na quinta do acorde de Ré
Maior:

Figura 8: Bordadura inferior com a terça maior da escala.

Este pequeno exemplo sugere que Hermeto não está preocupado com uma
sistematização do uso das terças, como acontece na música flamenca. As terças parecem estar
subordinadas às necessidades estéticas do compositor no trecho em questão.
No campo da ornamentação Hermeto realiza um procedimento idêntico nas duas
frases. Em ambas, as suas repetições terminam com um ornamento em forma de grupeto sobre
a quinta justa do acorde de repouso, o qual é encontrado amplamente também na música
espanhola. Ao adicionar uma segunda voz a estas melodias na seção A’, o procedimento é
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repetido, agora sobre a fundamental do acorde de Lá Maior na primeira frase e sobre a terça
do acorde de Ré Maior na segunda.

Figura 9: Ornamentos destacados na seção A’.

3. Considerações finais
Na tentativa de fugir de rótulos estilísticos, Hermeto usa o termo Música
Universal para definir seu pensamento musical, termo que ele justifica afirmando que em sua
música cabem misturas de todas as influências. Sendo assim, todas as culturas musicais
participariam deste processo de inclusão. Neste sentido os encontros musicais produzem uma
música híbrida, algo novo que não é a simples imitação de um estilo.
Contudo Burke (2003) coloca duas questões gerais ao estudar o hibridismo
cultural: a primeira é a questão dos estereótipos ou esquemas culturais na percepção e na
interpretação do mundo e a segunda se refere às afinidades e convergências entre imagens
oriundas de diferentes tradições. Em “Ailin”, Hermeto parte da sua percepção de música
espanhola para incorporar elementos desta dentro de sua práxis, pegando emprestado “de
carona” uma parte da carga de imagens e conceitos que estes elementos carregam. Ao mesmo
tempo é clara a sua preferência por culturas musicais folclóricas, étnicas e populares que estão
fora do circuito do mass media, e tem certo apelo de identidade regional. A recusa da mídia
de massa é uma característica importante na carreira de Hermeto, que ressoa como critério
para a escolha das músicas “misturáveis”. Uma situação paradoxal se estabelece na medida
em que Hermeto também não abandona a identidade brasileira, o que o leva a criar uma
música “desterritorializada que se recusa a negar suas raízes” (REILY, 2000, p.8).
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Notas
1

Este trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento que leva em consideração ainda aspectos rítmicos e de
arranjo que foram suprimidos para a viabilização do presente texto.
2
Zanin (2008, p.129) ressalta em um artigo sobre o violão flamenco que “Muitas vezes o II e I graus [do modo
flamenco] formam por si mesmos uma cadência dentro do modo, com uma relação funcional V-I, existindo
cantes que são construídos quase que exclusivamente em torno destes graus.”
3
A mudança de centro da nota Lá para a nota Ré, ou seja, quarta justa ascendente (ou quinta justa descendente),
sugere uma modulação análoga àquela da região da dominante para a região da tônica, consagrada pela música
tonal da tradição ocidental. Contudo, nas músicas em modo flamenco, as duas modulações mais comuns são para
o sexto grau do modo flamenco (Fá maior em Lá flamenco), considerado como primeira relativa maior do modo,
ou para o terceiro grau (Dó maior em Lá flamenco), considerado segunda relativa do modo (FERNANDEZ
MARÍN, 2006, p.20).
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“A música sertaneja é a que eu mais gosto!”: um estudo sobre a construção
do gosto a partir das relações entre jovens estudantes de Itumbiara-GO e o
sertanejo universitário
Daniela Oliveira dos Santos

UFU/IFG 1 – dissants@hotmail.com

Resumo: Esta comunicação traz parte dos resultados da pesquisa de “A música sertaneja é a que
eu mais gosto!”: Um estudo sobre a construção do gosto a partir das relações entre jovens
estudantes de Itumbiara-GO e o Sertanejo Universitário”. Situada no campo da Educação Musical,
a pesquisa
teve como objetivo principal compreender como o gosto é construído a partir das
relações entre jovens e a música, sob a perspectiva teórica do gosto do sociólogo Antoine
Hennion. Foram escolhidos sete jovens entre 14 e 18 anos de idade para participarem da
investigação. Os procedimentos metodológicos adotados foram as entrevistas narrativas e
observações no colégio, e em um show, além da análise da filmagem de um evento sertanejo na
cidade de Itumbiara-GO.
Palavras-chave: Jovens e Música, Construção do Gosto, Educação Musical, Sertanejo
Universitário.
Abstract: This paper presents parts of the results of the research “A música sertaneja é a que eu
mais gosto!”: A study of a construction of taste from the relationships between youth students of
Itumbiara – Goiás and Sertanejo Universitário. Situated in the field of Music Education, the
research aimed to understand how the taste is constructed based on relationships between youth
and music, from the theoretical perspective of the taste of the sociologist Antoine Hennion. Seven
14 – 17 years old teenager students were chosen from to participate of the investigation. The
methodological procedures were narrative interviews and observations in school and a show, and
an analysis of film an event in the city of Itumbiara-GO.
Keywords: Youth and Music, Construction of Taste, Music Education, “Sertanejo Universitário”.

1. Introdução
Esta comunicação traz parte dos resultados da pesquisa intitulada “A música
sertaneja é a que eu mais gosto!: Um estudo sobre a construção do gosto a partir das relações
entre jovens estudantes de Itumbiara-GO e o Sertanejo Universitário”, desenvolvida no
Programa de Pós-Graduação em Artes / Mestrado, do Instituto de Artes da Universidade
Federal de Uberlândia. A pesquisa iniciou-se em fevereiro de 2010 com término em março de
2012, e, teve como sujeitos, estudantes do Colégio da Polícia Militar – Unidade Dionária
Rocha, situado na cidade de Itumbiara-GO.
A investigação teve como objetivo geral compreender como o gosto é construído
nas relações entre jovens estudantes e o Sertanejo Universitário. Os objetivos específicos
buscaram identificar nas relações dos jovens com o Sertanejo Universitário as práticas com
essa música, destacar como o gosto é apropriado nas/a partir das diversas práticas e, por
conseguinte, compreender os processos de aprendizagem que surgiram dessas relações. Como
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procedimentos metodológicos, utilizei as entrevistas narrativas (cuja estrutura proporcionou
aos jovens contar suas histórias com o Sertanejo Universitário), as observações realizadas no
colégio e em um show de música sertaneja, além da análise de recortes advindos da filmagem
de um evento sertanejo.
As entrevistas narrativas consistem de uma técnica de coleta de dados
sistematizada por Schutze: “Sua ideia básica é a de reconstruir acontecimentos sociais a partir
da perspectiva dos informantes da forma mais direta possível.” 2 (BAUER, 1996, p. 2,
tradução nossa). Iniciei as entrevistas em 03 de setembro de 2010, e, em princípio, eram para
serem todas realizadas no colégio; porém, das sete entrevistas realizadas, duas aconteceram
nas residências dos estudantes. O fato de poder observar mais de perto os objetos que
sustentavam o gosto daqueles jovens pelo Sertanejo Universitário (músicas no computador,
fotos, disposição dos instrumentos musicais), foi o que sustentou tal procedimento.
Realizei a filmagem do show da dupla sertaneja João Neto e Frederico durante a
Festa do Arraiá 3, em 27 de junho de 2010, e a observação de um segundo do show da mesma
dupla, aos 02 de julho de 2011. Igualmente importantes foram as observações realizadas no
colégio, as quais aconteceram concomitantemente à minha atuação como professora: eram
situações em que percebia o gosto daqueles jovens pelo Sertanejo Universitário. Chamava-me
muito a atenção as formas pelas quais os jovens se relacionavam com a música, as histórias
que contavam (de forma entusiasmada) e o fascínio que demonstravam. As observações
realizadas e a análise das cenas da filmagem de um show foram registradas em um diário de
campo.
A técnica para a análise dos dados utilizada foi a triangulação dos dados.
O propósito desta pesquisa em investigar a construção do gosto dos jovens pelo
Sertanejo Universitário parte do campo da Educação Musical e segue em um diálogo com a
Sociologia da Música. Segundo Kraemer:
A sociologia da música examina as condições sociais e os efeitos sociais, assim
como relações sociais [...]. Aqui pertencem os problemas de posições e preferências
relacionadas à música, do comportamento e do tempo livre no trabalho [...]
(KRAEMER, 2000, p. 57).

Na busca por uma teoria que privilegiasse o gosto construído nas relações das
pessoas com a música, as quais podem ser estudadas a partir das práticas que se estabelece
com ela (o canto, a dança, a escuta, a execução de um instrumento), encontrei na teoria do
gosto de Antoine Hennion o suporte teórico para a investigação. A teoria de Hennion é
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reconhecida pelo tratamento dado não só à música, mas a tudo que a envolve. São vários os
fatores de mediação que o sociólogo destaca na relação música e pessoas:
[...] seu foco primário é, portanto, sobre o processo de mediação - a configuração
única de pessoas (com variedade de valores estéticos) e objetos materiais
(instrumentos, músicas veiculadas, os meios de registro e amplificação, locais de
performance e assim por diante) [...].22 (HORN; LAING; SHEPHERD; 2003, p.
132, tradução nossa). 4

Para Hennion, os objetos não causam gostos por si mesmos, pois estes dependem
de uma série de fatores para que haja o gosto. O autor preocupa-se em analisar o gosto
partindo desse pressuposto, pois, para ele, o gosto não é o meio, mas, sim, o produto de uma
série de envolvimentos das pessoas com a música.
Outro destaque que faço a teoria de Hennion é a atenção especial que o sociólogo
confere à música popular. Hennion, ao explanar sobre o conceito de mediação, cita o Rock e o
Pop como gêneros musicais privilegiados para uma análise do gosto. Hennion argumenta que,
diferentemente dos gêneros eruditos, a música popular desde o início se apresenta como “[...]
uma mistura de rituais, estruturas linguísticas e sociais, tecnologias e estratégias de marketing,
instrumentos e objetos musicais, políticas e corpos”. 5 (HENNION, 2003, p. 85, tradução
nossa).
Apresento três importantes pilares da teoria de Hennion, importantes para que se
possa compreender a construção do gosto: o gosto como uma performance, o apoio em um
coletivo e a reflexividade do amador 6.
A atenção dada por Hennion à performance situa o amador numa relação direta
com a música: “No caso da música, por exemplo, nossos “corpos e almas” musicais são ao
mesmo tempo os meios e os produtos da performance musical.” (HENNION, 2011, p. 270)
Hennion rejeita uma análise sociológica que considere a música como algo passivo e que não
produz efeito algum no momento em que é ouvida e/ou executada. Ele sintetiza em uma frase
o que significa uma análise da música baseada em uma performance:
Implica ver a música não como um produto estático, em uma partitura, no
disco ou em um programa de concerto, mas como um evento imprevisível,
uma performance em tempo real, um fenômeno atual gerado por instrumentos,
máquinas, mãos e ações. 7 (HENNION, 2001, p. 2, tradução nossa, grifo nosso)

Sobre o tratamento dado à prática coletiva em sua teoria, Hennion explicita:
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O nosso ângulo de ataque consistiu em tratar o gosto musical, não como uma
propriedade, um atributo fixo [...] mas como uma prática, uma atividade coletiva
com os objetos, um "fazer junto" [...] 8. (HENNION, 2004, p. 9, tradução nossa,
grifos do autor)

Esse “fazer junto” que Hennion destaca, evidencia-se tanto pelas experiências
realizadas em grupo quanto pela apropriação e apreciação musical. Para o sociólogo a música
se transforma a todo tempo devido à relação que o coletivo estabelece com ela.
A reflexividade do amador é um ponto a ser considerado em uma análise do
gosto. Para o sociólogo: “Uma concepção reflexiva da atividade dos amadores atua de um
ponto de vista mais respeitoso tanto da sua concepção do gosto quanto das suas práticas para
lhes revelar a si mesmos.” (HENNION, 2010, p. 34) A reflexividade apresenta-se no
momento em que o gosto é desmascarado no próprio ato de gostar:
[...] o caráter reflexivo do gosto é quase uma definição que se dá dele, o seu gesto
fundador: uma atenção, uma suspensão, uma reflexão sobre o que acontece - e,
simetricamente, uma presença mais forte do objeto apreciado: ele também toma a
frente, não se apressa, desenvolve-se. (Ibid, p. 40)

2. Descrição dos Dados
A teoria do gosto de Hennion fundamentou a interpretação dos dados coletados
durante a investigação. Considero as narrativas reveladoras de uma gama de práticas que os
jovens estudantes estabelecem com o Sertanejo Universitário: provas de que o gosto é
resultado de uma série de ações por eles descritas:
Pedro – É, eu comecei a tocar devido a ela, né! [...] Gosto pra tocar.
Mateus – Olha, a música sertaneja começou desde pequeno [...]. Porque, como eu
toco violão, principalmente porque eu gosto de música sertaneja [...].
Manuela – [...] eu frequentemente ouço o Sertanejo Universitário[...].
Débora – Bom. assim né, eu passei a gostar da música sertaneja escutando em
rádio, televisão, aí, depois disso, eu fui escutando cada vez mais [...].(PE, 2011, p.
1; 9; 13; 19) 9

2.1 O gosto como uma performance
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Tive a oportunidade de observar as performances, não só as advindas das
narrativas dos jovens estudantes, mas também no colégio e nos shows: um envolvimento de
corpos, gestos e ações que colaboraram para que compreendesse a construção do gosto.
Destaco as narrativas de alguns dos jovens entrevistados que nos ajudam a
compreender o gosto como uma performance:
Pedro – É a interação, né? É a alegria do pessoal que está ali. [...] Passa a
energia para o público, que está ali ouvindo, principalmente no show. O
povo animado interage, e aí já entra no clima da música do show. Curte
bastante. (PE, 2011, p. 2)

Manuela: [...] quando eles entram é algo muito intenso, aí começa a gritar, a
alegria sai né, realmente... Aí quando eles começam a cantar as músicas, algumas
que marcaram uma história, têm pessoas que até choram, pelo fato de algumas
músicas tocar, fazer parte realmente da vida das pessoas. É muito bom você estar lá
e saber cantar principalmente o repertório que eles vão fazer, porque se não souber
fica meio sem graça, a pessoa fica lá meio caladona. E todo show assim é bem
animado, porque a galera está esperando tanto... Por não haver frequentemente
show assim de duplas famosas, chega lá todo mundo assim bem feliz, bem alegre,
querendo realmente curtir o show na alegria contagiante. (PE, 2011, p. 15)

No show em que observei, as ações que Pedro e Manuela narraram ficaram
evidentes. No momento em que os cantores entram no palco, uma alegria contagiante toma
conta daquele espaço, o qual se revela em uma grande performance. Corpos e gestos
revelaram o gosto pelo Sertanejo Universitário num evento ao vivo: uma produção ativa de
amadores que experimentavam inúmeras sensações ao estar ali, naquele show, vendo seus
ídolos e cantando com eles.
2.2 O gosto como uma atividade coletiva
As narrativas dos jovens revelaram situações de um gosto que vai aos poucos
sendo construído com o apoio em um coletivo. Percebi também o prazer que envolve essa
coletividade, um desdobramento de emoções quando os jovens estão junto da família, dos
amigos, dos colegas. Dessa forma, analisar o gosto pelo Sertanejo Universitário atuando em
um coletivo significa considerar o que dizem os jovens sobre suas práticas coletivas.
Ao ressaltar o fato de estar junto dos colegas nos shows, especialmente com uma
amiga de sala, Júlia constrói relações demonstrando que o Sertanejo Universitário é parte
dessa amizade. Eis um episódio que revela esse aspecto:
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Júlia - [...] têm muitas músicas [...] a música do Luan Santana Amigos pela Fé. Eu
acho assim, foi uma música que marcou bastante. A gente fala que é da gente, que
tá muito na nossa vida. Ela fala que vão ser amigos se Deus quiser pra sempre, aí a
gente ligou bastante nossa história, assim, desde que a gente se conheceu. E foi essa
música que eu comecei a gostar mais. (PE, 2011, p. 16)

O que Júlia vivenciou com sua amiga, um compartilhamento de experiências com
o Sertanejo Universitário, foi além da esfera estritamente musical. Uma amizade nasceu e tem
se consolidado nas ocasiões de escuta, durante os shows, em sala de aula, dentre muitas outras
práticas. Também Débora, ao mencionar sobre a companhia de sua família durante o show,
nos revela aspectos de uma construção do gosto apoiada em uma atividade coletiva:
Débora - Eu gostei muito do show do Jorge e Mateus que aconteceu aqui. Foi um
show muito bom. Estava eu e minha família toda reunida lá, foi muito bom né, a
gente tava com a família reunida, e um show sertanejo muito bom. (PE, 2011, p.
20).

2.3 O gosto como uma atividade reflexiva
Hennion concebe uma sociologia do gosto que atribui às práticas dos amadores
pistas para uma investigação pragmática sobre as situações em que eles dão mostras do seu
prazer. O autor explicita que os pequenos sinais e gestos confirmam os reais momentos em
que o gosto é percebido.
O exercício de extrair das narrativas dos jovens pistas sobre o gosto não foi tarefa
difícil no caso de Mateus. O jovem discorreu com muita propriedade sobre o Sertanejo
Universitário na sua vida, afirmando claramente o que lhe causa prazer:
Mateus - E a música sertaneja pra mim atualmente é uma das melhores coisas que
já aconteceram na minha vida. Mesmo por experiência própria, mesmo com 14 anos
de vida, eu gosto muito do sertanejo. Pra mim é a coisa que nunca vai sair da minha
vida. Mesmo eu me tornando empresário, trabalhando em qualquer empresa, eu
sempre vou ouvir, sempre vou pegar meu violão; sempre ensaiando, pra mim é tudo
(PE, 2011, p. 9).

Entendi que, além de fazer essa declaração de amor pela música sertaneja já de
início, Mateus desejou revelar mais: o que sustenta seu gosto, um desdobramento de práticas
com a música que se entremeia com o próprio gostar.
Mais a frente o garoto faz mais alguns destaques:
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Mateus – [...] pra mim o sertanejo ajudou praticamente em tudo, porque antes eu
era muito tímido, eu progredi pra caramba, ficou mais fácil de eu relacionar com
pessoas. A música sertaneja, não só ela, pode ser até outros ritmos, mas o que mais
me influenciou foi a música sertaneja. É o que eu mais gosto e amo, e me ajudou
muito mais a relacionar com pessoas, fazer amigos, e até mesmo conversar com as
meninas né, porque eu era muito tímido [...] em chegar, cumprimentar falar oi e tal.
A música sertaneja me ajudou bastante é uma das coisas que eu mais gosto [...]
(PE, 2011, pp. 10; 11).

Aos poucos fui enxergando o que Hennion explicita sobre a atividade reflexiva
por parte do amador, como a validação daquilo que ele realmente ama: “[...] os procedimentos
para colocar seu gosto à prova e determinar a que ele responde [...]”

1

(HENNION, 2009, p.

57, tradução nossa).
3. Considerações Finais
Ao final da investigação compreendi o gosto como o resultado de uma série de
práticas que os jovens estabelecem com a música, tais como a escuta constante, a execução de
um instrumento, o canto, a dança, as amizades, o estar em família. Esta pesquisa me
proporcionou, ainda, conhecer as estratégias utilizadas pelos jovens estudantes pesquisados
para sua vivência musical. Evidenciou-se a prática de música por meio de dispositivos
eletrônicos (computador, Mp3, celular), tanto para ouvir quanto para “tirar música” ou cantar
junto, fatores esses de mediação do gosto, destacados por Hennion.
No que se refere aos dados colhidos durante o show e às observações feitas no
colégio, considero que estes foram imprescindíveis para a análise do gosto. Um gosto que se
revelou nas ações, palavras, gestos e interrupções: não só quando os jovens dançavam ou
cantavam as músicas, mas na interação dos cantores com o público, nos gestos e nos corpos
agindo como uma prova de um gosto que se concretizava.
Por fim, a pesquisa proporcionou-me conhecer o jovem com o qual convivia no
espaço

escolar

de

forma

a

compreender

o

gosto

como

uma

série

de

situações/ações/envolvimentos que eles estabelecem com ela.
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Its basic idea is to reconstruct social events from the perspective of informants as direct as possible.

3

O Arraiá de Itumbiara conta com apresentações de artistas consagrados nacionalmente, além de artistas locais,
grupo de quadrilha, barracas com comidas típicas e Casamento Comunitário. <Disponível em
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4

[...] his primary focus on the process de 'mediation' - the unique configuration of people (with a variety of
aesthetic values) and material objects (instrument, published music, means recording and amplification,
performance locations and so on).

5

[…] as a mixture of rites, of linguistic and social structures, of technical media and marketing strategies, of
instruments and musical objects, of politics and bodies.
6

Hennion utiliza o termo amateur que designa tanto aquele que ama a música, e/ou que tem habilidades
musicais não reconhecidas como profissionais. No caso, a tradução para o português, o termo amador faz
referência àquele que ama, ou seja, ao fã da música.

7

It entails seeing music not as a static product, on a score, on disc or in a concert program, but as an
unpredictable event, a realtime performance, an actual phenomenon generated by instruments, machines, hands
and actions.

8

Notre angle d‘attaque a consisté à traiter le goût musical non comme une propriété, un attribut fixe [...] mais
comme une pratique, une activité collective avec des objets, un « faire ensemble ».
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9

Os dados foram trazidos das páginas 1; 9; 13; 19 do Portfólio de Entrevistas (PE).
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A natureza da inscrição sonora na música concreta: os traços de pequenas
percepções enquanto elementos constitutivos das obras
Alexandre Sperandéo Fenerich
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Resumo: O presente trabalho busca aproximar a música concreta, na sua concepção dada pelo
seu criador, Pierre Schaeffer, com a noção de obra autográfica, dada pelo filósofo Nelson
Goodman. Procura extrair desta aproximação as particularidades de uma inscrição do material
constitutivo da obra que, por prescindir de uma notação, apresenta-se enquanto um bloco sonoro
sem hierarquias prévias (dadas pela notação). Uma decorrência apresentada é a de que tal
estratégia de inscrição coloca como elemento constitutivo das obras concretas traços mínimos
perceptíveis, os quais são contingentes em sistemas musicais notacionais.
Palavras-chave: música concreta, obras musicais autográficas, estratégias de inscrição sonora,
fonografia.
The nature of sound inscription in the musique concrète: the traces of the small perceptions as constitutive
elements of the works.
Abstract: The following paper tries to connect the musique concrète as conceived by its inventor,
Pierre Schaeffer, with the notion of autographic work as conceived by the philosopher Nelson
Goodman. It tries to extract from this connection the particularities of the inscription of the work's
constitutive material that, in prescinding of a notation, presents itself as a sound brick without
previous hierarchies (created by the notation). One of the results of this conection is the
understanding that such strategy of inscription takes as constitutive element of concrète musical
works the minimum perceptual traces, wich are contingent in notational musical systems.
Keywords: musique concrète, autographic musical works, strategies of sound inscription,
phonography.

1. A origem do termo 'concreto'
Em um texto de 1967 que cita escritos de 1950, portanto dois anos depois de iniciada
sua aventura musical, Pierre Schaeffer apresenta o termo 'concreto' em oposição ao 'abstrato'
da música baseada na notação tradicional:
Pode-se, com efeito, comparar exatamente os dois procedimentos
musicais, o abstrato e o concreto. Nós aplicamos (…) o qualificativo de
abstrato à música habitual, da forma como ela é concebida pelo espírito,
depois notada teoricamente e por fim realizada em uma execução
instrumental. Nós havíamos chamado nossa música de “concreta” por ela ser
construída a partir de elementos pré-existentes, emprestados a não importa
qual material sonoro, seja de ruídos, seja de sons musicais, e depois composta
experimentalmente por uma construção direta, levando a realizar uma
vontade de composição sem o subsídio, de resto impossível, de uma notação
musical normal (SCHAEFFER: 1967, p. 16).

A quais “elementos pré-existentes” estaria se referindo? A qual “construção direta”?
Certamente aos procedimentos particulares de realização desta prática musical, os quais
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tomam de empréstimo técnicas correntes na criação radiofônica: a montagem de fonogramas e
manipulações sonoras a partir de “instrumentos de estúdio”, deslizando este ambiente para a
criação musical. São técnicas que prescindem de uma notação, a “construção direta”
referindo-se assim a uma experimentação e a uma constante configuração em sons gravados
fonograficamente, e o “empréstimo de materiais pré-existentes” à apropriação de qualquer
tipo de fonograma que lhes caíssem às mãos e que fossem convenientes para a sua criação
específica. Esta música nascente se apropriaria, assim, não só dos procedimentos de pósprodução sonora da criação radiofônica, mas também de seu ambiente de produção e de sua
estética: “A música concreta, no início, teve um postulado fundamentalmente radiofônico que
frequentemente determinou o seu estilo” (HENRY: 2004, p. 13).
Emprestado do meio radiofônico foi o tipo de produção sonora “concreta”. Este referese, em Pierre Schaeffer, tal qual na criação radiofônica, a uma manipulação do som e
consequente composição musical que não se utiliza da notação musical moderna, trabalhando
o sonoro “concretamente” (cf CHION: 1991, p. 11). A interpretação do termo que a designa,
dada pelo próprio Schaeffer e por seus seguidores teóricos, opõe o seu procedimento ao da
música habitual, conforme o quadro seguinte, formulado por Schaeffer no artigo de 1950:
MÚSICA HABITUAL
(dita abstrata)

MÚSICA NOVA
(dita concreta)

FASE 1:
Concepção (mental);
FASE 2:
Expressão (escrita);
FASE 3:
Execução (instrumental)

FASE III:
Composição (material);
FASE II:
Esboços (experimentação);
FASE I:
Materiais (fabricação)

(do abstrato ao concreto)

(do concreto ao abstrato) 1

Apesar do quadro apresentar, na sua última linha, como diferença entre as duas
práticas apenas o vetor oposto, notemos que nas suas fases equivalentes há uma maior
diferença substancial: na música concreta parte-se do material (fabricação de materiais) para
chegar-se à composição apresentada materialmente (por via de um suporte que a configura),
enquanto que na música habitual parte-se de uma concepção ou um esquema para chegar-se a
uma exposição ao sensível agenciada por um notação (a execução instrumental). Para
configurar as ideias colhidas na fase 1 a música habitual as traduz numa partitura a ser lida
pelos intérpretes, que a tornarão audível. Na música concreta há uma criação sobre o suporte,
1 SCHAEFFER: 1967, p. 16.
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sendo que os sons que ali estão fixados ou que serão criados pelo processo de experimentação
(fase II) aparecerão diretamente na composição, sem o intermédio de uma notação. Ao
contrário da gravação, a notação efetua a priori uma seleção e hierarquização do sonoro, não
permitindo a abertura para a Sinfonia Universal da prática musical com “todos os sons” a que
se pretendia a música concreta.
2. Inscrições autográficas e alográficas
A decorrência direta deste tipo de composição musical é a sua estratégia de
conformação enquanto obra, ou sua estratégia de inscrição. A obra concreta apresenta-se
enquanto inscrição sonora ou como artefato-gravação, e não enquanto notação para uma
realização sonora, e por isso a história de produção do artefato-gravação específico é
relevante para a sua constituição. O equipamento de gravação, a cor tonal da sala de gravação,
o timbre particular das vozes e dos instrumentos e seu modo de execução, o suporte final,
tudo isso constitui em elementos particulares de sua história de produção. Pois todos estes
fatores deixam nela marcas perceptíveis, e são estes traços que são exibidos, inscritos no
próprio material que a sustenta.
Este tipo de conformação do material na obra seria, de acordo com o filósofo
americano Nelson Goodman, conforme exposto no capítulo 3 de Languages of Art,
Autográfico (do antepositivo grego autós- = (eu) mesmo, (si) mesmo + o pospositivo grego grafés = escrita), ou seja, em que os elementos perceptivos que compõem a obra são eles
mesmos a sua representação direta, inscrevem-se eles mesmos no suporte. Neste tipo de
inscrição todas as propriedades ali exibidas são constitutivas, pois nada do que é representado
na exibição da obra pode ser considerado como contingente: não há hierarquia apresentável
que pontue que tal ou qual caractere (uma nota, um motivo, etc) é constitutivo e deva
permanecer entre as ocorrências da obra em detrimento de outros aspectos, tais como a
sonoridade ou as variações rítmicas; não há um sistema notacional que represente tal
hierarquia: todas as mínimas inflexões ali são constitutivas seja por permanecem em todas as
suas aparições, seja pelo seu sistema de fixação não se utilizar da estratégia da notação, em
que se elege certos elementos a serem fixados por um sistema notacional em detrimento de
outros.
Por sua vez, o tipo de obra que se apresenta por intermédio de um alfabeto ou de um
códice a ser decifrado ou lido a fim de acessá-la possui a denominação, em Goodman, de
Alográfico (do antepositivo grego Allós- = outro, um outro, diferente, 'estrangeiro' + o
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pospositivo -grafés 2). A identidade de tais obras se dá pela “(...) correspondência exata no que
respeita a sequência de letras, espaços e sinais de pontuação”, e não por “diferenças
tipográficas de estilo e tamanho, cor da tinta, tipo de papel, número de páginas e mancha,
condição, etc” (GOODMAN: 2006, p. 138).
Aquilo que conta numa obra alográfica é uma correspondência ortográfica, de modo
que o suporte original e os traços nele deixados são tão válidos enquanto um exemplar
autêntico da obra quanto em uma cópia que respeite a sequência e a posição exata dos
caracteres inscritos na sua versão primeira. Obras alográficas impõem, por via de seus
caracteres, marcas que devem permanecer de uma aparição a outra; ao redor destas marcas
tudo é contingente, de modo a ser possível inserir inflexões para fora do que é notado, desde
que não se fira a identidade da obra. O exemplo mais comum é o da ausência de especificação
instrumental em A Arte da Fuga, de Bach: ali este parâmetro não é fixado e, para Goodman,
qualquer execução com quaisquer instrumentos que respeite ritmos e alturas notados será uma
interpretação estrita. Podemos pensar também em uma obra literária sem prescrição de uma
fonte tipográfica, que possua uma edição com fontes que variem a cada caractere. Tal
excêntrica edição, embora enfadonha ou extremamente divertida (dependendo do ponto de
vista), será porém correta no que tange a identidade da obra.
3.As decorrências da inscrição autográfica da música concreta : “pequenas
percepções” fixadas no suporte
Em obras autográficas, por não haver de antemão uma hierarquia que postule valores a
serem discretizados, tem-se um sistema sintático e semântico maximamente denso (sistema
simbólico analógico). Em Goodman, um sistema é sintaticamente denso “se fornecer um
número infinito de caracteres de tal modo ordenados que entre cada dois exista sempre um
terceiro” (p. 158). Por outro lado, um sistema é semanticamente denso se, para um dado
conformante, tenha em conformidade um número indeterminado de caracteres – sendo
conformantes do sistema os elementos de um campo de referência ao qual o esquema
notacional se refere ou denota - e a relação entre caractere e denotado, a conformidade
(CARON: 2011, p. 13).
Podemos dizer então que, num sistema sintático e semântico maximamente denso,
qualquer traço é constitutivo por não estabelecer relações unívocas entre conformante e
2 Para as referências morfológicas dos conceitos autográfico e alográfico, cf Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa - versão online.

221

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

referentes, criando, entre ambos os aspectos um campo indiferenciado. A música concreta
efetua este tipo de inscrição seja do ponto de vista de seu meio de realização – em que se
utiliza de trechos de fonogramas e sua manipulação direta, por sua vez também registrada e
transformada em outros fonogramas – seja na estratégia de sua conformação final, a qual é
decorrente de um processo de montagem/mixagem destes fonogramas prévios.
Desta forma, das obras musicais concretas decorre que, excetuando a provável
espacialização, que em si não possui uma prévia inscrição, todos os sons ali inscritos são
testemunho da história de produção do artefato-gravação. Sendo assim, o registro em camadas
de inscrições sonoras (a gravação da voz e da execução instrumental, sua posterior edição, a
manipulação direta dos fonogramas e registro deste gesto de manipulação) faz com que cada
traço engendre uma mínima variação – da mesma forma que em uma pintura ou em uma
escultura. Tome-se para argumento um exemplo dado por Goodman ao explicitar o estatuto de
obra autográfica a partir da hipótese do teste de autenticidade:
Podemos ser confrontados com o protesto de que a vasta diferença
estética que se pensa existir entre Rembrandt e [uma] falsificação não pode
ser explicada em termos da procura, ou até da descoberta, de diferenças de
percepção tão exíguas que só podem ser detectadas, se é que o podem, depois
de muita experiência e muita prática. Esta objecção pode ser afastada
imediatamente, pois as minúsculas diferenças de percepção podem ter
imenso peso. (...) Mudanças extremamente subtis podem alterar toda a
concepção, sentimento ou expressão de uma pintura. Na verdade, são por
vezes as mais minúsculas diferenças de percepção que mais importam
esteticamente; os grandes danos físicos sofridos por um afresco podem ter
menos importância que minúsculos retoques presunçosos. (GOODMAN,
2006, p. 131).

Aqui ressalta-se que, apesar de não se notar imediatamente grandes diferenças entre
um original e uma boa falsificação de uma obra de Rembrandt, nada garanta que, com um
olhar treinado, ou com a história desse olhar amadurecido ao longo de gerações, não se note
tais diferenças, e estas não constituam aspectos decisivos para a particularização da obra. Isto
não quer dizer que a obra original possua mais ou menos valor estético que sua cópia (a
falsificação pode ser muito mais significativa em termos perceptivos para uma época que seu
original); apenas que, por apresentarem-se de modo contínuo, as diferenças podem se tornar
sutis, embora, mesmo dentro deste âmbito mínimo, possam vir a adquirir extrema
significação.
No caso da música concreta temos que tais minúsculas diferenças de percepção,
“pequenas percepções” na linguagem do filósofo José Gil (GIL: 2005, p. 14; 1997, p. 170) são
impregnadas no suporte, sendo elementos constitutivos das obras. Elas são expressas a partir
da materialidade do suporte. Na obra musical notacional (alográfica) tais nuanças não são
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representadas: a notação, por mais precisa que seja, trabalha com caracteres e marcas
disjuntas, ou mesmo com um largo âmbito de pólos opostos. Mas a notação não vai além
destes tipos de representação. Numa obra notada é o intérprete quem tem o papel de trazer
estes elementos sutis. Pois, como aponta Brown,
Uma nuança específica de um rubato de piano em uma dada
performance de uma dada obra, a Sonata opus 111 de Beethoven, por
exemplo, não é constitutiva de nenhuma execução autêntica da obra. Em
obras fonográficas, ao contrário, constituem essas obras, assim como as cores
e o brilho de pinturas e gravuras as constituem. Um ouvinte de uma peça de
musique concrète [...] tem o direito de esperar de qualquer outra execução
autêntica daquela obra que soe daquela maneira em detalhes. Pode-se dizer
que estas obras são densas [replete]. (BROWN: 2000, p. 363).

Obras musicais autográficas são assim povoadas destes elementos sutis que, nas obras
musicais alográficas (notadas), são trazidos pelas especificidades das performances: aquele
instrumento, a sala, as escolhas interpretativas, mesmo o corpo do intérprete (suas
características físicas), o tipo de sua musicalidade, etc. No caso das obras concretas, alguns
destes elementos estão gravados diretamente no suporte seja no âmbito de registros de
performances, sons do mundo ou mesmo de manipulações de instrumentos fonográficos, seja
pelas características de sua “cadeia de produção”. E, enquanto significação, aquilo que porta a
diferença são aspectos destes elementos que fogem aos modelos notacionais ou verbais.
Assim, o que sobra da comparação entre a notação de uma frase musical ao piano (com todas
as indicações: dinâmica, acentuação e agógica) e esta mesma frase tocada e gravada é uma
série de outros caracteres mais ou menos destacáveis ou discerníveis para além da notação, os
quais são exatamente tudo aquilo que não constitui pela notação uma “frase ao piano”: o
toque do pianista, a sonoridade do instrumento, a ressonância da sala, o tipo de gravação (se
próxima ou distante, se com instrumentos antigos ou modernos) e uma combinação de vários
destes elementos – os quais estão agora inscritos no suporte.
O que acabo de enumerar é uma transcrição pela escuta em elementos discretos.
Entretanto, outros elementos são transmitidos em bloco, os quais não podem ser decupados
desta forma - tais como a musicalidade do intérprete (seu fraseado, suas falhas), a relação
entre as sonoridades de uma execução ou as mínimas variações de tempo, percebidas
globalmente. Para José Gil, tais elementos ocupariam um espaço semântico como de
(...)imagens-nuas, (…) que provocam os nossos sonhos, como notava
Freud (imagens anódinas que passaram desapercebidas no fluxo das
macropercepções), que a elas se associam pensamentos fugidios e
imperceptíveis a que Leibniz chamava 'pensamentos voadores' (pensées
volantes) (...) que, a cada instante, nas relações entre seres humanos, são as
milhares de imagens-nuas que constituem a percepção do rosto e do corpo do
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outro que transportam significações mudas e informações muito mais ricas
do que as mensagens verbais” (GIL: 2005, p. 15)

“Míriade de pequenas percepções” a que se refere Leibniz, retomado por José Gil, e
que consiste no “resto da expressão do mundo”; contínuo infinito de imagens sem
significação verbal a que estamos imersos a cada instante (GIL: idem, p. 15). Ou seja, um
negativo da linguagem verbal, que “segrega e expulsa, para se estabelecer como autônoma,
toda uma ganga não verbal (gestual, prosódica, sensorial) que deixa flutuar à sua volta e de
que continua a alimentar-se” (GIL: idem, p. 97).
Negativo, mas não contradição: as imagens-nuas complementam as imagens verbais.
Note-se que aqui estendemos a noção de imagem verbal para a imagem de sons, no domínio
musical, que possuem uma representação codificada pela notação, pela luteria ou pela
acústica. A percepção deste substrato musical não será anulada pelas pequenas percepções,
que estão e ele intrinsecamente ligadas enquanto seu negativo. Assim, é na performance
musical (na situação de concertos tradicional ou em situações que envolvem a escuta de uma
performance musical) que as pequenas percepções emergem por conta da interpretação dada
ao material musical configurado pela notação, adicionando micro-variações ao material
composto. Num ambiente autográfico, tais micro-variações estão impregnadas na própria
concepção da obra, que as toma enquanto seu elemento constitutivo. Isso quer dizer que
nestas obras as pequenas percepções, no sentido que temos dado aqui, constituem elementos
invariantes entre sua aparição e outra, ou seja, são elementos que dela são intrinsecamente
constitutivos.
As imagens nuas e as pequenas percepções parecem evidentes se as tomarmos
enquanto referentes ao corpo, mas elas também aparecem, em decorrência do ambiente
autográfico, pelas circunstâncias materiais de produção da obra: o suporte, o estúdio, o espaço
de gravação, o instrumento. O gesto do improviso de Schaeffer com vários fonogramas em
loop, encontrados ao acaso no seu estúdio e gravado no suporte – bem como todo o material
sonoro específico contido nesses fonogramas - que constituem o Étude Pathétique, tal como o
próprio Schaeffer nos informa (SCHAEFFER: 1952, p. 28), são elementos constitutivos da
obra. Neste caso, o material específico de cada fonograma possui uma gama de imagens não
codificadas, percebidas em bloco. Por sua vez, o próprio gesto de Schaeffer ao manipular
estes fonogramas nos quatro potenciômetros foi gravado (constitui a própria obra), e
apresenta-se enquanto imagem corporal. As pequenas variações de tempo nos indicam a
velocidade de sua ação, a tensão, a força: enfim, caracteres não codificados por códices
musicais que nos apontam para uma imaginação gestual.
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Desta forma, encontramo-nos com o adjetivo concreto que Schaeffer tenta se esquivar
ou explicar em 1950, para interpretarmos que ele designa uma estratégia de fixação
autográfica. Talvez a ênfase nessa escolha se dê por ser este um gesto transgressor: a música
tradicional é uma arte cujo sistema notacional (alográfico) é altamente desenvolvido e que
configura até mesmo os instrumentos e as escutas. Ao propor uma prática composicional a
partir da fonografia Schaeffer iria lançar mão de uma sistematização desta nova prática, a qual
surgiria devido ao processo de entendimento do registro fonográfico enquanto uma arte que
necessita de uma série de procedimentos poéticos para se desenvolver. Desenvolvimento que
Schaeffer realizaria, tanto em obras quanto em pensamento, ao longo de trinta anos de
invenção musical (que vai dos Cinq études de bruits, 1948, ao Bidule pour piano et bande,
1979) e mais de quarenta de invenção teórica.
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Resumo: Esse artigo aborda a noção de ciclo em música baseada na pesquisa sobre a relação entre
música e movimento na Capoeira Regional. Propomos uma acepção para o conceito, abordamos o
ciclo na composição, algumas assertivas na teoria neo-riemanniana e aplicações em exemplos de
composição.
Palavras-chave: Composição, Ciclo, Capoeira, teoria neo-riemanniana
The notion of cycle in music: compositional conceptions and applications
Abstract: This paper focuses the idea of cycle in music based upon the research of the relationship
between music and movement in Capoeira Regional. We discuss the meaning of the concept,
approaches to cycle in composition, some points of view from the neo-riemannian theory and few
applications in examples of composition.
Keywords: Composition, Cycle, Capoeira, neo-riemannian theory

1. Introdução: problemáticas em movimento
Durante nossa pesquisa de doutorado no âmbito do Programa de Pós-Graduação
em Música da Universidade Federal da Bahia, enfocamos a relação entre música e movimento
como nó temático para a composição musical1. Escolhemos a Capoeira Regional como
universo de pesquisa, já que nela não há separação conceitual entre música e movimento2. Os
principais objetivos dessa pesquisa são investigar possibilidades de interação entre música e
movimento aplicáveis a um escopo de composições, a partir de inferências em um contexto
onde essas instâncias são indissociáveis (a Capoeira Regional); criar obras experimentais a
partir das inferências realizadas no domínio da pesquisa; identificar um escopo de ideias
oriundas da interação, que por sua vez sejam capazes de incidir sobre os contextos poéticos
das obras compostas durante a pesquisa; e, finalmente, fomentar a criação artística
interdisciplinar.
Com efeito, desde 2009 pesquiso em caráter experiencial a Capoeira Regional na
Fundação Mestre Bimba, em Salvador. Minha atividade no campo envolve aulas de Capoeira
e berimbau, além da participação em eventos e cerimônias do grupo. Dentro desse contexto,
inferimos quatro conceitos que compõem um arcabouço conceitual para a relação entre
música e movimento, que manifestam uma visão do compor a partir da Capoeira. Esses
conceitos são ciclicidade, “incisividade”, circularidade e “surpreendibilidade”3.
Nesse artigo abordaremos alguns avanços em uma das noções do nosso arcabouço
conceitual, a ciclicidade, tecendo um discurso sobre a noção de ciclo em música.
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Apresentaremos algumas definições e articulações na literatura e exemplos de aplicação da
noção de ciclo em obras musicais.
2. Sobre a noção de Ciclo: um território conceitual
O termo ciclo possui múltiplas acepções. Podemos considerar inúmeras
abordagens para definir um ciclo4. Entretanto, buscamos uma aproximação conceitual para a
criação de um território para esse conceito a partir de três noções, conforme expressamos na
Figura 1.

Figura 1: A noção de ciclo a partir de três conceitos

Não há necessariamente uma relação de linearidade ou de causa e efeito entre as
três noções, elas estão profundamente contaminadas. Nesse sentido são como uma espécie de
rizoma, onde não há início ou fim, estamos sempre no meio, no e…, e…, e…, e só é possível
delimitar um escopo a partir da interferência formalizadora do observador (e contaminada
pelo seu ponto de vista) (DELEUZE e GUATTARI, 1995).
A acepção que propomos é: em um ciclo, uma determinada modelagem (operada
por múltiplas maneiras), após ser transformada, é reiterada (o ciclo não necessariamente
implica em repetição, embora a repetição seja a forma mais literal de reiteração). Em música,
estamos familiarizados com as noções/feições tradicionais de ciclo: ciclo das quintas, ciclo de
canções, ciclo harmônico em uma obra tonal, por exemplo. Mas assim como a noção de ciclo
não pressupõe modelos rígidos e repetições literais (que, embora não sejam pressupostos, são
indubitavelmente feições de ciclo e até mesmo a forma mais literal de representar um).
Uma interessante questão a ser mencionada é que músicas corriqueiramente
descritas como cíclicas (minimalismo, gamelões balineses, candomblé, por exemplo), embora
possuam fragmentos, linhas repetidas e identificáveis separadamente, são músicas que não se
repetem avant la lettre (no sentido do ritornello, como acontece com exposição de uma sonata
clássica, por exemplo), já que a sobreposição de padrões desiguais gera uma complexa teia de
ocorrências dos eventos sonoros, em constante transformação e com modelagens que são
insistentemente reiteradas5 .
Algumas questões importantes ainda pairam: existe um ciclo que não se reitera?
Existe um ciclo que não se transforma? Existe um ciclo que não possui uma modelagem (com
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maior ou menor grau de literalidade)? A operacionalização dos termos modelagem,
transformação e reiteração dentro de um território conceitual para a noção de ciclo pode
oferecer vias para o entendimento desse conceito tão escorregadio.
Na Capoeira Regional o ciclo está presente em diversos aspectos, desde o jogo
propriamente dito, onde se aplicam regras específicas de início, meio e fim; os toques de
berimbau, que se sucedem em repetidas modelagens e transformações contínuas que tendem
ao infinito; as Sequências de movimento criadas por Mestre Bimba, que apresentam
elementos básicos da Capoeira, em engendramentos contínuos de ataque e defesa.
3. A noção de ciclo em alguns discursos da teoria
LASKE (1991) propõe um “Ciclo de Vida para a Composição Musical”
(Compositional Life Cycle). Nesse sentido, o próprio universo do compor per se pode ser
pensado como ciclo. O autor propõe quatro níveis no ciclo de uma composição: ideias,
materiais, implementação e obra. Laske ainda avança e propõe um complexo esquema para os
influxos nos diversos níveis do compor a partir de suas variadas modelagens.
A noção de ciclo desempenha um importante papel em um campo da teoria
musical genericamente conhecido como “neo-riemanniana” (neo-riemannian theory). COHN
(1998) apresentou há quase quinze anos um apanhado histórico do pensamento neoriemanniano a partir da primeira edição da obra de LEWIN (2007), de 1987, dando ênfase a
um ensaio publicado em 1982. COHN avança na proposição de uma série de perspectivas
para o campo de estudo.
Inicialmente, a teoria neo-riemanniana propõe modelos de condução de vozes
atonal aplicados à tríades, em uma operação que ficou conhecida também com “póstonalidade triádica” (STRAUS, 2004). Posteriormente, esse modelo passou a ser aplicado a
outras coleções e conjuntos de classes de notas (como entidades harmônicas). O grau de
parcimônia ao se operar a condução entre duas entidades harmônicas é um dos principais
elementos que está em jogo, como será demonstrado nos exemplos subsequentes.
Um exemplo de ciclo de condução de vozes aplicado à tríades com alta
parcimônia é o toggling. No exemplo de SICILIANO (2005, p. 222), podemos perceber a
condução de vozes realizada somente a partir de intervalos de semitom, sempre em apenas
uma única voz (alta parcimônia). Note na Figura 2 que cada novo acorde deve ser um acorde
perfeito (em qualquer inversão), demostrando claramente a modelagem para o ciclo (de
condução de vozes e de harmonia resultante). As tríades resultantes dessa condução, embora
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interligadas por um processo coerente e facilmente audível, engendram combinações
coordenadas sob uma égide não-tonal.

Figura 2: Um toggling

Outro exemplo de ciclo aplicado a tríades é mencionado por COHN (1998, p.
175). Trata-se de uma tonnetz (uma espécie de rede) de tríades relacionadas pelas suas
homônimas e relativas (Figura 3). Note que são engendrados quatro ciclos distantes por
semitom (marcados nos círculos), em Dó, Dó#, Ré e Mi, cada qual apresentado em sentido
horário, sucessivamente, suas tríades homônimas e relativas. Um quadrado no centro indica o
sistema hiper-hexatônico (hyper-hexatonic system).

Figura 3: Uma Tonnetz

STRAUS (2003) propõe uma série de conceitos que norteiam a “condução de
vozes atonal” (atonal voice leading), buscando ferramentas para conectar diversas formações
cordais. São conceitos tais como classes de condução de vozes, transformação de condução de
vozes, uniformidade, equilíbrio, deslocamento, consistência, suavidade, entre outros. A partir
das proposições de STRAUS (2003) é possível se engendrar ciclos de transformações
baseados nas condução das vozes. Na figura 4 apresentamos um outro exemplo de ciclo de
condução de vozes atonal, agora partindo do conjunto de classes de notas 026, retornando a
ele a partir de classes de condução em segundas maiores (SICILIANO, 2005, p. 226).

Figura 4: Ciclo de condução de vozes com classe de condução 2

4. Algumas aplicações de ciclos na composição
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Discutiremos brevemente a seguir algumas implementações da noção de ciclo em
obras musicais realizadas no domínio da pesquisa até o momento.
m'bolumbümba, é uma série de obras eletroacústicas compostas a partir dos
conceitos, materiais e experimentações realizadas no domínio da pesquisa na Capoeira
Regional. A série é resultado dessa fricção entre as noções de música e movimento na
Capoeira Regional, fruto da inquietação artística que responde ao rico campo de explorações e
virtuais contextos composicionais latentes no contexto. A primeira versão de m'bolumbümba
foi uma peça acusmática para projeção sonora em 7.1, inteiramente baseada no conceito de
ciclicidade.
De um modo geral, as amostras de áudio usadas em m'bolumbümba são oriundas
de duas fontes: gravações realizadas pelo compositor em 2009 e 2010, na Fundação Mestre
Bimba, e uma gravação histórica de Mestre Bimba tocando o Hino da Capoeira ao berimbau.
Como um desdobramento da pesquisa, compusemos, em parceria com a bailarina Lia Sfoggia,
um espetáculo de música e dança como resposta artística às elocuções tecidas à respeito da
interação entre música e movimento: m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau6.
Em m'bolumbümba 1, diversos ciclos de um toque da Capoeira chamado de São
Bento Grande. Esses diversos ciclos foram espalhados pela forma em diversas escalas, desde
o nível micro, com os toques de berimbau recortados microscopicamente; até grandes trechos
de síntese cruzada entre as amostras de áudio coletadas em campo. Nesses contexto, a riqueza
timbrística do berimbau respondeu aos diversos fatores expressivos referentes ao diálogo dos
ciclos de movimentos de ataque da Capoeira, explorados com os membros superiores pela
bailarina. De um modo geral, processos de adição gradativa e reiteração representam o
principal nó temático da composição.
No terceiro movimento (m'bolumbümba 3), nove diferentes ciclos do toque de
Iúna, gravados em campo, são organizados a partir de seis diferentes formas de combinação
(variadas transformações nas modelagens de um ciclo), ora sincronizando os finais, ora os
centros, ora compondo com dois ou três diferentes grupos de sincronia. Os diferentes
andamentos, as interferências do ambiente, a agógica e as pequenas variações de afinação
entre os berimbaus gravados geram uma complexa teia de acontecimentos musicais que fluem
no tempo. Esses ciclos são alternados por seções intermediárias que vão crescendo em
tamanho e importância ao longo tempo, sempre explorando as nuances de timbre resultantes
da Iúna. Esses espaços localizados no “entre”, no ínterim, engendram um outro nível de ciclos
que se desdobram ao ouvinte ao longo da forma7.
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Em Fumebianas, aplico as noções música e movimento em um contexto de obras
de câmara. Trata-se de um conjunto de peças, que comporta formações que vão desde
instrumento solo até um ensemble de onze instrumentistas. Nessa série, a noção de ciclo
perpassa os diversos níveis da composição: ciclos de toque de Capoeira espalhados na(s)
forma(s), ciclos melódicos de cantos da Capoeira, ciclos de transposição a partir dos materiais
melódicos etc.
Citemos como exemplo o engendramento de ciclos de intervalos, que possibilitam
a criação de um espaço harmônico aplicado na composição, mobilizando e projetando uma
sonoridade plasmada pelo contexto (a escala pentatônica) e desconstruída a partir da inserção
de um conjunto de classes de notas 03467 (ligeiramente diferente, mas passível de uma
condução parcimoniosa), que representa uma sonoridade arquetípica na música do século XX.
Na Figura 5 demostramos duas possibilidades de aplicação de ciclos de intervalos usados em
Fumebianas 3 (a mesma modelagem transformada). Na Figura 6 demonstramos uma das
aplicações para espaços harmônicos, com movimentos que saltam notas a intervalos
regulare
s.
Figura 5:
Ciclos de
intervalos
gerando
espaços
har
môn
icos
em
Fu
meb
iana
s Nº
3

Figura 6: Aplicação da noção de espaço harmônico em Fumebianas Nº 3

5. Considerações finalizantes
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Nesse artigo apresentamos uma das noções que compõem nosso arcabouço
conceitual para a composição, engendrado a partir da interação com o contexto da Capoeira
Regional. As aplicações aqui descritas são apenas ilustrativas, já que há um amplo contexto
em questão. Esperamos poder ter oferecido aqui um panorama instigante para a temática.
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Notas
1

Temos avançado nesse sentido durante a pesquisa “Música (Im)Pura: Capoeira, música e movimento no seio da
criação musical contemporânea”, em nível de doutorado no PPGMUS/UFBA sob orientação do prof. Dr. Paulo
Costa Lima, em fase de elaboração da tese, a ser concluída nos próximos meses. Sobre o estudo da noção do
movimento em música, é preciso citar os escritos de Nogueira (2003, 2005 e 2009), que avançam na criação de
um campo conceitual para as relações metafóricas entre música e movimento, bem como o campo teórico da
Energética, um importante movimento na teoria musical do século XX, que abordou a noção de movimento em
música a partir do conceito de ondas e forças que moldam o fluxo musical (ROTHFARB, 2002), e a noção de
mapeamento de domínios (musicais e de movimento) a partir de esquemas mentais oriundos da experiência
corporal (BROWER, 2000). Algumas incursões sobre a relação entre música e movimento no contexto da
Capoeira Regional foram descritas e discutidas no artigo de BERTISSOLO e LIMA (2011). Em minha pesquisa
de mestrado propus uma resposta parcial a essa questão com a composição da obra Noite, para bailarina,
ensemble, eletrônica e vídeo (BERTISSOLO, 2009).

2

A respeito do contexto da Capoeira Regional, cf. SODRÉ (2002) e CAMPOS (2009), que traçam dois discursos
sobre esse contexto a partir de uma visão êmica (os dois foram alunos de Mestre Bimba).
3

Esse arcabouço foi descrito no artigo “Música Im(Pura): Capoeira, música e movimento” (BERTISSOLO e
LIMA, 2011) e está sendo desenvolvido na tese de doutorado que está em fase de elaboração. Esses conceitos
manifestam noções mobilizadas tanto pelo movimento quanto pela música na Capoeira e são aplicados na
composição das séries de obras Fumebianas e m'bolumbümba, bem como do Concerto para Berimbau e
Orquestra, dedicado a Mestre Nenel, a ser estreado em outubro de 2012.
4

À título de exemplo, o site de buscas Google possui uma ferramenta interessante chamada “define”, onde é
possível solicitar uma definição de qualquer termo a partir da web. Uma pesquisa “define:ciclo” realizada em
08/04/2012, retorna mais de 147 000 000 de resultados possíveis, em diversas acepções, inclusive através de
operacionalizações, tais como “ciclo hidrológico”, “ciclo de vida”, “ciclo menstrual” etc.
5

Tomemos as estações do ano como exemplo elucidativo de ciclo. Reconhecemo-las todos como entidades,
entretanto elas não são sempre iguais, ainda que certos fenômenos climáticos e físicos nos indiquem uma
reiteração. A designação primavera, verão, outono e inverno é uma interferência formalizadora do pensamento
humano. Questionamentos dos mais grosseiros poderiam se aplicar aqui: “quem disse que primavera é
primavera?”, “quem disse que a primavera começa no dia tal, mês tal, hora tal?”. Ciclos como esses são
vivenciados por todas as pessoas e presenciados a cada ano, mas não podemos dizer que ele são iguais (ou que se
repetem), mas que são reiterados; também não é possível detectar o ponto inicial (ou final), apenas um retorno
(reiteração a algum ponto perceptível da modelagem inicial) a não ser pela criação de uma categoria conceitual.
Um ciclo acaba quando criamos parâmetros de reiteração (modelagens) ou quando decidimos que ele deve
acabar (como no caso de um escopo de um programa de computador, por exemplo).

6

O espetáculo m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau foi contemplado com o Prêmio Vivadança 2012 e
estreada no 6º Festiva Vivadança Internacional, em Salvador, entre os dias 25 e 28 de abril de 2012.
7

Os arquivos das obras e trechos do espetáculo, bem como as partituras e gravações aqui mencionadas podem
ser encontrados em http://guilhermebertissolo.wordpress.com/.
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Resumo: A identificação entre os primeiros compositores de cinema e a estética germânica
romântica do fim do século XIX (principalmente a de Richard Wagner) apresenta-se como ponto
de partida para a formação da linguagem orquestral da música de cinema durante a década de
1930. Este artigo visa trazer elementos para a compreensão da importância da obra de Max Steiner
neste processo, pautado em resultados obtidos através de exame direto dos arquivos de sua obra
preservada, guardados sob a tutela da Brigham Young University (BYU) – EUA.
Palavras-chave: trilha musical, orquestração, Max Steiner, cinema.
The work of Max Steiner as intersection between operatic and film music orchestration.
Abstract: The identification of the first film composers with the german romantic esthethics of the
end of nineteenth century (mainly Richard Wagner’s) presents itself as the start point to the
development of film scoring orchestration on the 1930 decade. This paper aims to higlight the
importance of Max Steiner’s work in this process, based on results gained by the study of his files,
guarded by Brigham Young Univeristy (BYU) – USA.
Keywords: film scoring, orchestration, Max Steiner, cinema.

1. Os referenciais orquestrais da primeira década do cinema sonoro norteamericano e a posição de Max Steiner
A década de 1930 a 1940 é aquela em que o cinema americano forma-se
definitivamente no âmbito sonoro e estrutura-se em sua linguagem, saindo aos poucos da
antiga estética muda 1. Por volta de 1930 inicia-se um período de transição, no qual a música é
incorporada definitivamente à construção cinematográfica e passa a estruturar-se de outra
forma: seu foco era, agora diante da possibilidade prática e técnica, compor um complexo
narrativo dramático musical, que chegou a ser denominado de “filme-ópera” 2. Partindo da
ideia de que a ópera é uma forma de dramaturgia em que a música age como fator
articulatório 3, houve uma movimentação para procurar recursos neste modelo para a formação
da nova linguagem composicional (CARRASCO: 134).
Certamente embutida na trilha musical, a orquestração da ópera germânica transitou
quase que diretamente para o cinema. Ainda que grande parte da orquestração de concerto já
tivesse encontrado novos caminhos como linguagem e se transformado 4, a própria
hereditariedade dos primeiros compositores do cinema era fortemente ligada à prática
romântica germânica anterior 5 e a influência da música de vanguarda só seria de fato sentida
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posteriormente pelo cinema. Em relação à orquestração (e de forma geral), é muito provável
que compositores como Max Steiner (1888-1971) e Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) –
os primeiros a serem inseridos no ambiente do cinema – apenas tenham se utilizado dos
recursos que possuiam (como frutos da escola germânica) para compor música original. Fato
é que sua escolha direcionou a orquestração da música de cinema como uma nova vertente da
linguagem que logo tomou rumos próprios e, apesar de sempre dialogar com a orquestração
da música de concerto, desenvolveu características próprias.
Autor de trilhas famosas e premiadas como a música para Kink Kong (1933), The
informer (1935), Gone with the wind (1939), Casablanca (1942), entre outros, Max Steiner
teve uma carreira de grande sucesso no cinema norte-americano. Tendo trabalhado em mais
de 300 filmes ao longo de sua vida, Steiner tornou-se uma das principais referências da
composição de música para cinema e é até hoje lembrado como o “pai” da trilha musical 6.
Tendo saído da Áustria, sua terra natal (e onde havia aprendido música e já trabalhado
como regente e compositor do teatro musical europeu), Steiner mudou-se para Nova Iorque
em 1915 - onde começou a trabalhar no âmbito dos musicais da Broadway - e só chegou a
Hollywood em 1929, justamente quando a revolução do som estava em pleno curso 7. Logo
em sua chegada, Steiner foi contratado pelo estúdio RKO para adaptar e reger o musical Rio
Rita para o cinema (do qual ele havia sido o diretor musical na versão da Broadway) e, depois
de concluí-lo, recebeu um convite para assinar um contrato de sete anos como diretor do
departamento de música do mesmo estúdio, principal ponto de partida para a sua vida como
compositor de música para cinema.
Entre as características mais marcantes de seu estilo composicional, é possível
ressaltar sua intensa identificação com o modelo de composição do contexto cultural em que
se inseria: o da escola de Viena 8. Filho de um empresário do teatro, Steiner teve contato com
a música de concerto ainda muito cedo e, na juventude, já regia orquestras de opereta e pôde
estudar piano com o compositor Johannes Brahms. Aos dezesseis anos de idade, Steiner
entrou para a Imperial Academy of Music de Viena, onde teve Gustav Mahler como um de
seus professores.
Toda a influência de participar deste contexto de estudo e produção musical é evidente
na composição de Max Steiner e, por consequência, em seus processos orquestrais. Grande
entusiasta do recurso wagneriano do leitmotif, já para sua primeira produção de grande
repercussão 9, Kink Kong, Steiner utilizou-se de uma orquestra relativamente próxima a do
romantismo sinfônico:
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“’Steiner utilizou o que seria considerada uma grande orquestra de filmes para a
época – 46 instrumentistas’. Sendo um compositor erudito formado, do final do
século XIX e começo do século XX, Steiner foi influenciado pelo compositor
Richard Wagner (assim como a maioria do mundo musical daquele tempo). Como
resultado, utilizou-se do método de composição do leitmotiv para a trilha do filme.
Steiner é frequentemente citado pela frase: ‘Se Wagner tivesse vivido neste século,
ele seria o compositor de música para cinema número 1’” (PRATT, s/n).
“Steiner compôs esta música dentro da plena tradição orquestral Wagneriana...
Vindo com compromissos como o de os instrumentistas de madeira serem
requisitados a tocar até quatro instrumentos diferentes na mesma peça, de o violista
correr rapidamente (mas silenciosamente) para a celesta e tocar algumas notas ou até
de ter alguns dos violinistas trocando para violas em algumas passagens.”
(PALMER, Christopher apud PRATT, s/n)

É necessária a observação de que a relação proporcional (diferenciada da relação
estética) não pode aqui ser linear em relação à orquestração romântica, uma vez que a
orquestra de cinema – principalmente a deste período - está sujeita a outras variáveis como o
próprio processo de gravação, que é sua finalidade principal (e que, nesta época, era sua
finalidade única). Ao estabelecer a proporção da orquestra de cinema desta época, deve se
levar em consideração uma significantemente menor necessidade de número, especialmente
nos naipes de cordas, em face do processo ainda rudimentar de gravação, que privilegiava
muito os instrumentos posicionados mais próximosmente aos microfones. Toda a captação de
som do cinema desta época ainda sofria muito com obstáculos técnicos. Como menciona Ney
Carrasco:
“A precariedade dos equipamentos de gravação afetava também a qualidade da
execução musical. O próprio Max Steiner descreve uma situação onde isso ocorreu:”
(CARRASCO: 30) “Durante as filmagens de certa película... levamos dois dias para
encontrar um lugar adequado para o contra-baixo, já que as condições acústicas do
palco eram tais que todas as vezes que o contrabaixista tocava o seu instrumento a
pista de som era saturada (distorcida ou borrada). Esta experiência com toda a
companhia – atores, cantores e músicos – no set, custou à companhia setenta e cinco
mil dólares”. (STEINER apud CARRASCO: 31).

É entendimento deste estudo que o principal e mais pertinente ponto de intersecção
entre a obra de Steiner e de seus contemporâneos com a orquestração do romantismo de
Wagner, por exemplo, seja o objetivo estético e sua resultante textural, e não o meio mecânico
para sua obtenção que, se comparado, certamente apresentará uma clara distinção,
principalmente no que diz respeito ao número de executantes e à formação da orquestra como
grupo e corpo único.
A ausência de partituras preservadas das grades desta obra não nos possibilita um
mapeamento preciso da orquestração do compositor, no entanto, fica nítido que o grupo
formado tem recursos semelhantes aos de uma orquestra sinfônica com madeiras (que, como
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já dito, dobravam até quatro instrumentos) e metais repetidos a três, quatro trompas e uma
tuba e adição de harpa e percussão (principalmente tímpanos). Ainda, de suas anotações para
o orquestrador Bernard Kaun 10, observamos o uso de instrumentos adicionais, como
saxofones e piano.

Exemplo 1: Trecho inicial do tema principal composto para King Kong.

2. A função do orquestrador de Hollywood
A partir da prerrogativa de se apresentar música original para os filmes, a então nova
indústria do cinema sonoro norte americano manifestou a necessidade de se contratar
profissionais qualificados para o segmento. Este processo culminou na criação (dentro dos
médios e grandes estúdios) de departamentos específicos, responsáveis por toda a produção
musical, desde sua criação até sua gravação e finalização 11. Os music departments eram
estruturas hierárquicas bem definidas, com vários contratados, cada qual responsável por uma
etapa do processo de produção. Aos compositores (que apesar do que se imagina, não eram as
figuras centrais desta estrutura, subordinados a outras figuras como a do Diretor de música)
era delegada a tarefa de se criar música selecionada especificamente para cada trecho do
filme.
Como uma indústria comercial e que deveria atender às necessidades mercadológicas,
o cinema desta época demandava (e ainda demanda) uma frequência de lançamentos que
muitas vezes desafiava o tempo hábil de produção de um filme completo e, mais ainda,
obrigava os compositores (que eram os últimos a entregar seus trabalhos, pela prerrogativa de
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se ter uma montagem, no mínimo, parcial do filme completo) a trabalhar em ritmo acelerado.
Deste nível de premência e necessidade é que surgiu a figura do orquestrador (ou da equipe de
orquestradores, como em vários casos), responsável pela elaboração das grades e partes
necessárias à execução e gravação das composições pela orquestra de estúdio. Prendergast
destaca esta característica do sistema de produção através do depoimento do compositor
David Raksin:
“Naqueles dias, quase todas as produções da ‘20th’ [20th Century] eram conduzidas
através do processo de pós-produção em uma velocidade tão rápida que Lou Silvers
[diretor] desenvolveu um tipo de linha de produção que pudesse lidar com a pressão
insana imposta pelo pessoal no comando e que, por sua vez, não fazia exceção aos
prazos, ao limite da resistência humana. [...] Algumas vezes havia tempo para algum
de nós orquestrar suas próprias sequencias, mas normalmente a pressa era tão grande
que, na manhã seguinte [da primeira reunião do departamento de música], já
estávamos mandando rascunhos aos orquestradores que, ao fim do dia, já
entregavam páginas de grades aos copistas”. (RAKSIN apud PRENDERGAST: 30).

A incumbência do orquestrador de Hollywood é muito variável, de acordo,
principalmente, com a relação entre estes profissionais e os compositores para os quais
trabalham - que podem lhes conceder mais ou menos liberdade de ação. É certo que, na
maioria dos casos, o orquestrador é, na verdade, um instrumentador 12, uma vez que a quase
totalidade das escolhas estético-composicionais ligadas à orquestração ainda vem do
compositor (é muito comum que os compositores forneçam indicações muito precisas, e
estruturas formais que promovam, de forma quase inerente, a orquestração de suas obras):
“No caso da parceria com compositores de formação erudita, os orquestradores
geralmente não contribuem com nada criativo. Entretanto, dado o tipo de prazos que
os compositores enfrentam em Hollywood, é frequentemente necessário empregar
ajuda de outros profissionais. Um compositor como Jerry Goldsmith, por exemplo,
ainda que rascunhe suas inserções musicais, provém cada detalhe criativo –
agrupamentos instrumentais, dinâmica e indicações para todas as notas. O rascunho
apenas é escrito de forma rápida e comprimida, com algumas instruções verbais
ocasionais.” (MACLEAN, s/d: s/p).
“A questão é mais facilmente resolvida ao descrever exatamente o que faz um
orquestrador. Como mencionado anteriormente, vários dos rascunhos dos
compositores são tão completos que fazem do orquestrador nada mais do que um
copista glorificado. Um orquestrador de Hollywood, quando requisitado a descrever
seu trabalho, replicou: ‘Eu transfiro a música do papel branco para o amarelo’.
Morton [Lawrence] reivindica que ‘em tais instâncias, o arbítrio do orquestrador
deve ser exercitado apenas em assuntos como transferir uma frase para o terceiro
clarinete ao invés do segundo, distribuir os trombones em uma passagem longa que
requer mudanças de posição frequentes, fazer uma divisão prática de trabalho entre
dois percussionistas ou decidir quando a parte da harpa seria melhor escrita com
sustenidos ou bemóis’”. (PRENDERGAST, 1992: 86)
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Mesmo assim, é este profissional que lida com a necessidade de criar soluções
referentes às possibilidades práticas de execução e faz alterações que, ainda que não alterem o
resultado estético global (este será sempre tratado aqui como obra fechada do compositor
exclusivamente, salvo exceções), tem influência direta sobre o resultado final da obra
orquestral. Cabe salientar também que vários dos grandes compositores de Hollywood
iniciaram suas carreiras como orquestradores, como é o caso de David Raksin e do próprio
Max Steiner (que até então havia apenas adaptado a música de outras obras dramáticas para o
cinema e trabalhou como orquestrador em Dixiana (1930), seu primeiro crédito exibido em
tela).
3. O legado de Steiner
Pode se dizer que a obra deste período de Steiner seja bastante fiel à sua concepção
como orquestrador, uma vez que, ainda que ele não fizesse de fato nenhuma de suas grades (e
as entregasse para orquestradores), suas indicações (principalmente as do começo de sua
relação com o orquestrador) eram relativamente precisas e a estrutura de suas partituras muito
bem definida; sem dúvida, é através das anotações de Steiner que podemos ter um contato
mais profundo com seu próprio processo de composição. Como menciona Kate Daubney: “É
por meio das partituras e documentos de Steiner que ele é mais claramente visto [...] um
comunicador confiante que lançou mão de um amplo vocabulário orquestral e cultural para a
criação de sua música” (DAUBNEY, 2000: 30).
Abaixo, relacionamos algumas características e informações escritas retiradas do
exame 13 de dois de seus manuscritos preservados e guardados sob a tutela da Brigham Young
University de Provo – Utah (EUA), que podem proporcionar algo do modelo de operação do
compositor. Todas as partituras examinadas durante a pesquisa são estruturadas em três ou
quatro claves intercambiáveis, de acordo com as necessidades de altura e visualização da
estrutura sinfônica (que, neste momento, encontra-se reduzida). A grande maioria das linhas
melódicas, harmônicas e ritmicas está identificada de acordo com a instrumentação e são
várias as observações acerca da resultante tímbrica das misturas orquestrais. As observações
especificamente direcionadas ao orquestrador levam em consideração principalmente entraves
técnicos da instrumentação. A seguir, informações retiradas das partituras manuscritas de
King Kong e Casablanca:
“Bernard: se você sentir necessidade de acrescentar os contrabaixos uma oitava
abaixo, está ok pra mim”; “Bernard: os trombones [indicados por Steiner] talvez
estejam indo alto demais! Conserte da maneira que puder!”; “Isto deve soar como
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uma ‘casa em chamas’ – (coloque as trompas no registro mais grave!)”; “Toda esta
página deve soar bastante solta? (e contida) a la Wagner!”. (STEINER, 1933: s/p).
“Trompas livres [sem notas obstruídas]”; “Acrescente Violas”; “Acrescente
clarinetes”; “Acrescente trombones”; “Legato: Oboé x Vibrafone x Celesta”;
“Tutti”, “Divisi”, “Orquestre como o rolo 5, parte 4, compasso 1”, etc. “Hugo!
[Casablanca foi orquestrada pelo compositor Hugo Friedhofer 14] Faça isso da forma
que quiser – Eu estou apenas sugerindo. As madeiras podem ser misturadas à ??? de
bastante força ???”; “Vamos colocar duas caixas [percussão] sobre isso – (grave as
separadas do click track). ‘Soldados marchando’”; “Hugo! Como um mistério –
Trepidante”. (STEINER, 1939: s/p).

A orquestração de Max Steiner, absolutamente aliada à própria função de sua
trilha musical, caminhou na direção de tornar-se cada vez mais adequada à música de cinema.
A partir daí fica evidente uma preocupação de que a orquestração de sua música para as telas
também seguisse as mesmas soluções apresentadas pela linguagem de composição, sendo aos
poucos elaborada com recursos próprios e que somavam concepção tímbrica e estética à
novos parâmetros específicos. Entre esses novos parâmetros, podemos destacar a
representação por associação 15. Esta é uma das características que, apesar de já presentes na
orquestração da música de concerto (e aqui incluamos tanto a música programática quando a
operística), aparecerá como uma das marcas centrais da linguagem na música de cinema, onde
ela se desmembra em várias possibilidades, como o próprio mickeymousing. A orquestra de
cinema proposta por Steiner (e corroborada brilhantemente por Korngold) sobrevive até
agora, ainda que tenha encontrado um período de declínio nas décadas de 1950 e 1960 e
sofrido grandes influências externas. É certo que a música de concerto continua a influenciar
até mesmo os compositores de cinema formados atualmente, mas podemos observar que o
modelo estabelecido por Steiner criou um código funcional específico em relação à nova
linguagem de composição e que, mesmo que sujeito a reelaboração, firmou-se como uma das
principais referências composicionais e orquestrais.
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Notas
1

Ainda que as primeiras experiências com som no cinema tenham sido realizadas já no final do século XIX, é
apenas na década de 1920 que o cinema sonoro aparece definitivamente, ainda reestruturando-se como
linguagem e com o auxílio da evolução dos sistemas de sincronia e amplificação. Para mais informações acerca
do processo histórico, vide o item “O reaprendizado do cinema” em Sygkhronos – a formação da poética musical
do cinema (CARRASCO: 120).
2
Carrasco destaca o comentário de Ernst Toch em seu artigo para o New York Times, em que descreve que “O
foco da música de cinema deveria ser o filme-ópera original” (Apud Carrasco, 2003). “Na ópera, como vimos, a
música articula o drama e é, portanto, responsável pela sincronia. [...] A precisão da sincronia não é absoluta,
como no cinema, mas relativa ao conjunto de relações musicais que se renova a cada execução. No cinema, o
suporte é outro. Não é mais a música, exclusivamente, que articula a progressão dramática, embora continue a
exercer parte desta função. No período mudo, a orquestra deveria adequar-se à ação filmada, procurando a maior
precisão possível, forjando uma sincronia que, por definição, era impraticável. [...] No cinema sonoro, ocorre
uma transformação, pois a música pode ser associada às imagens com precisão sincrônica que, podem, ao
mesmo tempo, ser manipuladas a fim de se adequarem perfeitamente ao discurso musical. Com isto, a música
pode trazer para o cinema, ao menos em parte, o poder articulatório que possui na ópera. Não se trata mais de
uma relação unilateral – uma música que tenta adequar-se à ação filmada, mas de uma interrelação entre os
movimentos sonoro e visual.” (CARRASCO: 134).
3
A diferença fundamental esclarecida por Carrasco é justamente a situação em que a música se apresenta na
articulação de cada modelo. Enquanto na ópera a música é o próprio articulador do drama, no cinema, ainda que
exerça parte desta função, a música se submete a outro articulador, a montagem cinematográfica.
4
Vejamos, por exemplo, as obras de Debussy e Stravinsky, que a esta altura já haviam composto obras como La
mer (1905) e Le sacre Du printemps (1913, ano de estréia), notáveis também por suas grandes inovações do trato
orquestral.
5
A produção dos compositores de vanguarda do século XX, mesmo no âmbito da sala de concerto, ainda
demoraria alguns anos para ser plenamente absorvida e continuada. Ótimos compositores como, por exemplo,
Richard Strauss (1864-1949) e Gustav Mahler (1860-1911), continuariam aliados às estéticas do fim do século
XIX e as desenvolveriam em outra direção (no famoso “romantismo tardio”). Como menciona Paul Griffiths: “A
natureza e as consequências da revolução de Debussy não seriam reconhecidas plenamente até depois da
segunda guerra mundial, e sua influência imediata era limitada, se ao menos difundida [...]”. (GRIFFITHS: 14).
6
Ao descrever as práticas “clássicas” (termo utilizado pela autora para descrever os processos estéticos da trilha
musical da formação do cinema sonoro, principalmente da década de 1930 e parcialmente da década de 1940) do
cinema norte-americano, Claudia Gorbman (em seu Unheard Melodies), por exemplo, utiliza Max Steiner e suas
soluções técnicas e estéticas como modelo. Ao discorrer sobre as características desta prática, faz referências
analíticas constantes ao trabalho do compositor.
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7

A revolução sonora (e musical) pela qual o cinema passou se deu justamente na virada entre os últimos anos da
década de 1920 e os primeiros da década de 1930, em que houve tanto um processo de transformação
tecnológica quanto estética. Carrasco escreve: “As relações entre música e imagem serão redimensionadas em
função da possibilidade de sincronização. Ao mesmo tempo, surgem outros tipos de relação, pois os diálogos e
os ruídos passam a fazer parte da composição do universo sonoro do filme. Combinações sonoras até então
impensáveis aparecem no cotidiano das produções. Inicia-se uma nova poética sonora voltada à construção com
imagens em movimento. Consequentemente, portanto, surge uma nova poética audiovisual até então
impensável”. (CARRASCO:134)
8
As primeira e segunda escolas de Viena, são nomes dados ao grupo de compositores que, parte deste contexto
social, formam, através de seu conjunto de obras e proposições artísticas, modelos de estética composicional. Da
“Primeira escola de Viena” fazem parte Joseph Haydn, W.A. Mozart, Ludwig Van Beethoven e seus sucessores:
Franz Schubert, Anthon Brucker, Johannes Brahms e Gustav Mahler. A “Segunda escola de Viena” é formada
por Arnold Schoenberg, Anton Webern e Alban Berg.
9
A RKO, estúdio responsável pela produção de King Kong, estava à beira da falência em sua época de
lançamento. Tanto que, inicialmente, apenas liberou orçamento para 3 horas de gravação com uma orquestra de
10 instrumentistas. King Kong foi recordista de arrecadação e salvou a RKO, que continua em operação até
agora.
10
Bernard Kaun era um músico contemporâneo de Max Steiner e bastante atuante como auxiliar dos
departamentos de música, nas funções de orquestrador e compositor. Contribuiu como orquestrador para filmes
como King Kong (1933), The Informer (1935), Modern Times (1936) e Gone with the wind (1939) e, como
compositor, para Wild West Days (1937) e Bullets for O’Hara (1941), entre outros.
11
Os departamentos de música dos estúdios de Hollywood eram estruturados como uma linha de produção
baseada em uma segmentação funcional hierarquizada, com profissionais especializados e contratados para
suprir cada etapa do processo de produção da trilha musical. Prendergast apresenta uma tabela demonstrativa
desta estrutura, em que é possível inferir a relação entre estes profissionais e suas decisões. Vide
PRENDERGAST, página 37.
12
Diferenciaremos a instrumentação da orquestração (como é feito habitualmente no estudo da disciplina no
Brasil) fundamentalmente pelo seu direcionamento e funções primárias. Enquanto a instrumentação lida
principalmente com questões técnicas, como a adequabilidade dos materiais a determinados instrumentos ou
naipes e leva em consideração principalmente a viabilidade prática, a orquestração age principalmente tendo em
vista o resultado estético através das escolhas tímbricas. É certo que não há instrumentação sem orquestração e
vice-versa e que as duas disciplinas são, portanto, indissociáveis quanto à sua existência se considerarmos como
finalidade a música sinfônica. No entanto, como vemos no exemplo do cinema, podemos as considerar como
diferentes etapas do mesmo processo e que, desta forma, podem ser executadas, por exemplo, por dois músicos
diferentes (e com propostas distintas). É provável que o termo “orquestrador” venha de uma tradução literal do
inglês americano orchestrator, usado como jargão da indústria de cinema e sem comprometimento ou precisão
em sua definição.
13
Pesquisa realizada em visita a BYU em setembro de 2011.
14
Um dos mais significativos compositores da história da música para cinema (bastante conhecida por seu
trabalho em The Best days of our lives (1945)), Hugo Friedhofer foi responsável por orquestrar dezenas de trilhas
de Max Steiner e a quase totalidade dos trabalhos de Erich Wolfgang Korngold.
15
Um dos pilares mais importantes da composição de música para cinema é a associação entre seu próprio
significado (significação complementar) e o da mensagem visual (significação principal). Este processo, pautado
na ideia de que a música precisa de informações agregadas para transmitir significado (e aqui incluamos tanto
informações diretas – como a visual ou a verbal -, quanto a própria identidade cultural do ouvinte, que fornecerá
à compreensão, subsídios de interpretação), foi denominado por George Burt como poder associativo. Em suas
palavras: “Obviamente não é uma das capacidades da música identificar ou representar completamente algo por
si própria. Ela não pode evocar a figura de uma casa ou descrever um sistema político, por exemplo. Não existe
algo como música para conversíveis ou música para a democracia, distinta daquela para ditaduras. A música é
uma forma de arte subjetiva, com sua própria linguagem e forma de comunicação. Entretanto, é inerente à
natureza da música permitir associações, não importando o quanto pessoais ou generalistas elas possam ser.”
(BURT:9). A orquestração, por sua vez, por ser possivelmente um dos pilares mais subjetivos da música até
agora, ao mesmo tempo necessita e se presta mais fortemente a este processo, facilitando que, por exemplo, uma
linguagem musical não seja necessariamente caracterizada pelos seus veículos tímbricos ordinários.
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A orquestra na ópera “Sandro”: aspectos interpretativos
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Resumo: A ópera “Sandro” (1902) de Murillo Furtado (1873-1958) – primeira ópera de um
compositor sul-rio-grandense a ser estreada em Porto Alegre – se insere de forma indelével na
cultura musical brasileira pelo fato de ela representar uma nítida projeção de “Cavalleria
Rusticana” no Brasil, uma vez que seu enredo é a sequência dos acontecimentos desta ópera. Sua
última apresentação pública, ocorrida no ano de 1908, faz com que a sua próxima montagem seja
praticamente uma reestréia. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo realizar uma discussão a
respeito das características da orquestra a ser utilizada para a reestréia desta ópera.
Palavras-chave: Ópera; Orquestra; Murillo Furtado; Música Brasileira.
The orchestra for the opera “Sandro”: aspects of performance
Abstract: The opera "Sandro" (1902) by Murillo Furtado (1873-1958) – the first opera written and
premiered by a native composer in his home State of Rio Grande do Sul – holds a privileged and
prominent position in the Brazilian musical scene because it represents a projection of Mascagni’s
"Cavalleria Rusticana" in Brazil. Its plot is a sequel to the events already present in that opera. The
opera´s last performance took place in 1908. This article proposes a discussion on the
characteristics of the orchestra to be used for a new première of this opera.
Keywords: Opera; Orchestra; Murillo Furtado; Brazilian Music.

Quando pensamos na realização de uma ópera hoje em dia, logo nos vem em
mente a busca por uma sonoridade adequada em termos de instrumentos e vozes.
Naturalmente, essa foi uma preocupação que sempre esteve presente, mas que nem sempre
pôde ser resolvida de maneira satisfatória, visto que muitas das estréias de óperas italianas
ocorridas na Europa até o século XIX se deram em condições totalmente inadequadas:
algumas vezes com um número insuficiente de cantores no coro, outras vezes com um
número insuficiente de instrumentistas, ou mesmo com cantores inadequados para os papéis.
No entanto, quando essas óperas são levadas à cena atualmente, é tarefa do regente tentar
aproximar o resultado artístico da intenção do compositor. Com base nessa premissa vamos
imergir nos meandros da direção musical de uma ópera, apresentando algumas considerações
acerca da orquestra para a realização da ópera “Sandro”, de Murillo Furtado.
As principais variáveis que o diretor musical encontra em uma orquestra de ópera
são o tamanho da orquestra e a disposição dos instrumentistas no fosso. Para a definição
desses parâmetros dependemos de diversos fatores, dentre os quais o estilo da ópera, a escrita
instrumental e as características do teatro. Para sugerirmos o tamanho ideal para a orquestra
que executará a ópera “Sandro”, vamos tomar como referência inicial as informações contidas
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na sua partitura (FURTADO, 1902), a qual especifica a seguinte instrumentação: 2 flautas; 2
oboés; 2 clarinetas; 1 fagote; 2 trompas; 2 trompetes; 2 trombones; Tímpanos; Pratos; Gran
Cassa; Caixa clara; Tam-tam; 1 harpa; Cordas.
Com exceção das cordas, a quantidade de todos os outros instrumentos já é
definida por esta enumeração. Assim, para os instrumentos de sopro e para a harpa temos um
executante por parte; para os instrumentos de percussão são necessários quatro executantes:
um para os tímpanos, um para os pratos, um para gran cassa e um para caixa clara e tam-tam.
Antes de prosseguirmos na definição do tamanho da seção das cordas ainda há uma evidência
importante a ser relatada a respeito dos sopros: pelos dados expostos notamos que, na ópera
“Sandro”, é utilizada uma instrumentação bastante incomum nesta seção, pois encontramos
um fagote, duas trompas e dois trombones num momento em que era comum a utilização de
dois fagotes, quatro trompas e três trombones. Durante a sua formação musical, sabemos que
os principais compositores com os quais Furtado teve contato foram os do Ottocento italiano,
sendo que os que lhe serviram como modelo para a composição de “Sandro” foram os veristas
que atuaram no fim do século. O fato de Murillo Furtado utilizar uma instrumentação tão
diferente daquela que era utilizada nas óperas com as quais ele havia tido contato pode,
facilmente, ser compreendido, se observarmos as condições da orquestra do Teatro São Pedro
naquele momento, pois essa era a orquestra com a qual ele estava trabalhando. Abaixo
transcrevo o relato de Assis Pacheco acerca da estréia da ópera Sandro:
Ouvi dizer a alguem, hontem, no theatro, que Murillo abusava dos metaes, na sua
maneira de instrumentar... Mas, senhores criticos: que podi fazer o talentoso maestro
rio-grandense com UMA só trompa, de uma orchestra que apenas conta com UM
fagote? ... Não viram, não notaram os senhores, as vezes que o meu distincto collega
se viu obrigado a lançar mão do 1º trombone para substituir a 2ª trompa, aliás
insubstituivel? ... Emfim, Murillo: com orchestra deficiente, sendo que, pelos preços
das localidades, a empresa do S. Pedro não póde e não tem obrigação de apresentar
melhor, venceste o teu escopo. Si a um pintor não dessem as côres imprescindiveis
para um nascer de sol, como pintaria elle uma aurora?... (PACHECO, 1902: p.1).

Através desse relato, percebemos que Murillo Furtado tinha em mãos uma
orquestra precária, que era incompleta e que não possuía nem mesmo os instrumentos
necessários para a execução de sua ópera que tinha uma instrumentação reduzida. Certamente,
essas condições inadequadas da orquestra o influenciaram a optar pela utilização dos
instrumentos mínimos necessários para que não houvesse um comprometimento da eficiência
dramática de sua ópera, pois, se tivesse escrito para uma instrumentação maior, os prejuízos
seriam ainda maiores.
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Definido o número de instrumentistas de sopro e de percussão, passaremos agora
para os instrumentos de cordas. É nesse momento que entra uma importante intervenção do
diretor musical, uma vez que para esses instrumentos a partitura não traz a informação sobre o
número de executantes. Por sua vez, este número deve ser estabelecido observando-se dois
critérios: a proporção entre o número de instrumentos de cordas em relação aos sopros e, ao
mesmo tempo, a proporção interna dentro da família das cordas. Esses critérios impõem-se
como fator decisivo na definição do tamanho de uma orquestra, tendo-se em vista o equilíbrio
da sonoridade. Uma orquestra que possua poucos instrumentos de cordas em relação aos
sopros, por exemplo, pode ter um desequilíbrio de sonoridade, havendo a predominância da
sonoridade dos sopros. Por outro lado, quando uma orquestra possui uma seção de cordas
muito grande em relação aos sopros, haverá um aumento significativo da intensidade sonora
geral. No caso de uma orquestra de ópera, isso poderá acarretar sérios problemas de equilíbrio
da sonoridade da orquestra com relação aos cantores.
Koury (1986: pp.163-168) relata que, durante o século XIX, houve algumas
tentativas de se estabelecer uma proporção adequada dos instrumentos de cordas em relação
aos sopros, mas este assunto nunca chegou a ser um consenso. Apesar disso, percebemos que
havia um ponto em comum: como a seção de sopros era praticamente padronizada (madeiras
e metais aos pares, com exceção dos trombones que eram três e trompas que eram quatro), os
relatos nos mostram que ao longo do século houve a tendência de aumentar o número de
cordas e isso, certamente, foi o resultado da busca pelo equilíbrio sonoro. Já no que diz
respeito ao número de instrumentistas por parte, como não havia nenhuma convenção, restanos buscar evidências na quantidade de músicos relatada em alguns lugares, para termos uma
ideia de como essa questão foi tratada nas orquestras de ópera italiana daquela época. Para
tanto, apresentamos a seguir uma tabela com a enumeração da seção de cordas das orquestras
de alguns teatros italianos em momentos específicos durante o Primo Ottocento.
Violinos (I e II)

Violas

Violoncelos

Contrabaixos

Teatro Scala, Milão, 1802

LOCAL

20

6

1

9

Teatro Scala, Milão, 1814

25

6

4

8

Teatro Scala, Milão, 1825

27

6

6

8

Teatro Comunale, Sinigallia, 1840

15

2

1

4

Teatro Regio, Turin, 1845

20

4

4

6

Teatro Apolo, Roma, 1853

23

4

2

5

Teatro La Fenice, Veneza, 1854

24

6

3

8

Teatro Scala, Milão, 1854-1860

25

8

5

8

Figura 01: Tabela com a enumeração da seção de cordas das orquestras de alguns teatros italianos.
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Observando a tabela anterior, verificamos, de imediato, que não havia um padrão
para a enumeração dos instrumentos de cordas entre essas orquestras. Dois fatores puderam
interferir diretamente nessa questão: primeiramente, o tamanho do teatro e, em segundo lugar,
o fato do número de instrumentistas variar de acordo com a demanda de recursos
orçamentários ou mesmo de acordo com a disponibilidade de músicos na região. Entretanto, o
que mais nos chama atenção é o fato do número de violas e violoncelos sempre ser inferior ao
de contrabaixos. Tendo-se como referência a estrutura de uma orquestra moderna i, esses
dados demonstram a falta de equilíbrio da seção das cordas, pois a quantidade de violas e
violoncelos se mostra insuficiente para a obtenção de um bom equilíbrio sonoro. Esse
problema foi amplamente relatado pelos músicos da época mas, como mostra a tabela
anterior, perdurou por muitos anos.
A partir da década de 1860 a enumeração dos instrumentos de cordas nas
orquestras dos teatros italianos passou a ser objeto de intensas discussões pois, naquele
momento, Verdi externou a necessidade da ampliação das orquestras e do ajuste do equilíbrio
sonoro da seção das cordas. Dois fatores o motivaram a impor essa mudança: a sua constante
experiência com diversas orquestras estrangeiras – as quais possuíam uma sonoridade mais
equilibrada – e a modificação da linguagem musical que ele estava implementando naquele
momento, a qual exigia a ampliação da sonoridade da orquestra no sentido de garantir a
eficiência dramático-musical ii. Como resultado, após alguns anos de intensas discussões a
respeito deste assunto, em 1871 Verdi propôs uma enumeração que ele considerava ideal para
a orquestra do Teatro Scala, que deveria ser composta por 14 primeiros violinos, 14 segundos
violinos, 12 violas, 12 violoncelos, 12 contrabaixos, 1 flautim, 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetas,
2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetes, 4 trombones, 2 harpas, 1 timpanista e 2 percussionistas.
Se observarmos a constituição da orquestra do Teatro Scala, no ano de 1890,
vemos que a enumeração das cordas se aproxima muito mais dessa proposta de Verdi do que
da antiga formação do Primo Ottocento que observamos na tabela anterior: 16 primeiros
violinos, 14 segundos violinos, 10 violas, 11 violoncelos e 11 contrabaixos. Ainda assim, se
compararmos com uma orquestra moderna, verificamos que esta proposta de Verdi possuía
um excesso de instrumentos graves – violoncelos e contrabaixos. Isso pode ser facilmente
explicado por dois fatores: primeiramente pela disposição utilizada pela orquestra do Teatro
Scala e pela maioria das orquestras dos teatros de ópera italianos, como podemos ver no
diagrama abaixo:
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Figura 02: Disposição da orquestra do Teatro Scala de Milão, em 1890.

A utilização dos contrabaixos nas laterais do fosso requer um número
considerável de executantes em ambos os lados para que haja a fusão da sonoridade. Essa
disposição parte do mesmo princípio da disposição da Orquestra Filarmônica de Viena (em
que os contrabaixos ficam todos ao fundo): a distribuição equilibrada dos sons graves por
toda a orquestra, os quais, por sua vez, representam o fundamento harmônico iii. O segundo
fator diz respeito à projeção sonora dos instrumentos daquela época; sabe-se que nos teatros
italianos era comum a utilização dos contrabaixos de três cordas, instrumentos que possuíam
uma projeção sonora menor do que os de quatro cordas.
Após a observação desses aspectos, podemos estabelecer parâmetros para a
determinação da quantidade de instrumentos de cordas a ser utilizada na ópera “Sandro”: se
tomarmos como referência a constituição da orquestra do Teatro Scala, em 1890 (época em
que foi estreada “Cavalleria Rusticana”), para “Sandro”, devemos reduzir o número de
violinos pelo fato desta ópera possuir uma quantidade de instrumentos de sopro menor do que
a que tradicionalmente era utilizada. Além disso, temos ainda que levar em consideração o
fato de que o Teatro Scala é um teatro de grandes proporções e, naturalmente, necessita uma
orquestra maior. Verdi recomendava que a quantidade de primeiros e segundos violinos fosse
a mesma, assim como deveria acontecer com as violas, violoncelos e contrabaixos.
Entretanto, tendo-se em vista a proporção sugerida para o correto equilíbrio da seção das
cordas de uma orquestra moderna, essa enumeração deve ser alterada. Considerando ainda o
fato de que hoje em dia a disposição da orquestra no fosso tende a agrupar os instrumentos de
um mesmo naipe (assim como acontece com a disposição de uma orquestra de concerto),
nossa sugestão é de reduzir o número de contrabaixos. Outro fator importante, que justifica
essa redução, é o fato de que os instrumentos modernos possuem maior projeção sonora que
os obsoletos contrabaixos de três cordas. Dessa forma, sugerimos a seguinte enumeração: 12
primeiros violinos, 10 segundos violinos, 8 violas, 6 violoncelos e 4 contrabaixos.
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Tendo-se em vista o fato de que uma ópera verista exige uma sonoridade ampla, e
muitas vezes densa, apontamos a enumeração acima pois ela se refere a uma orquestra
mediana e que se mostra apropriada para a execução desse tipo de repertório na maior parte
dos teatros de ópera de médio porte, conferindo um bom equilíbrio sonoro com a seção dos
sopros. Entretanto, esta é somente uma sugestão, não devendo ser tomada como uma questão
definitiva pois as dimensões do local no qual a ópera será executada certamente irão
influenciar a definição do tamanho da orquestra. Dessa forma, cabe ao diretor musical avaliar
previamente os aspectos físicos do local no qual a ópera será executada para poder chegar a
uma conclusão a respeito desse assunto e assim redefinir o tamanho da seção de cordas, caso
seja necessário.
No que diz respeito à disposição dos instrumentistas no fosso, ela deve ser
definida de acordo com o formato e as dimensões do fosso. Apesar de não sabermos as
dimensões do fosso no qual a orquestra será montada, há algumas considerações que merecem
ser apontadas pois, de maneira geral, todo fosso de ópera tende a ter um formato parecido. É
esse formato característico que impõe certos limites de espaço físico, e por este motivo a
disposição de uma orquestra de ópera difere bastante da de uma orquestra de concerto. Assim
como o tamanho de uma orquestra, esse também foi um assunto muito controverso durante o
século XIX, pois cada orquestra utilizava uma disposição diferente para os instrumentistas. O
fato da posição do regente também não estar bem estabelecida iv impôs-se como um agravante
para não ter havido um consenso sobre a disposição da orquestra naquele momento.
Entretanto, a disposição da orquestra do Teatro Scala em 1890 (Figura 02) já mostra o
regente em sua posição atual e nos aponta algumas soluções eficientes para a disposição de
uma orquestra de ópera italiana.
Quando nos referimos a um fosso de ópera, uma de suas características
particulares que determina muitas mudanças na disposição da orquestra é a sua profundidade,
pois ela é bem menor do que a utilizada tradicionalmente na disposição de uma orquestra de
concerto. Levando em consideração o fato de que os instrumentos da família dos metais
geralmente ficam dispostos ao fundo da orquestra – e consequentemente mais distantes da
platéia – por produzirem maior intensidade sonora, se utilizada a mesma disposição de uma
orquestra de concerto, no fosso, estes instrumentos se encontrariam numa posição
demasiadamente frontal, o que faria com que soassem demais. Como solução para tal
problema a Figura 02 nos indica uma alternativa bastante eficiente e que é utilizada até hoje: a
alocação desses instrumentos na lateral, com as campanas dos trompetes e trombones voltadas
para o centro da orquestra e não para frente. Dessa forma, os instrumentos não projetam o
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som diretamente para o público, mas sim para dentro da orquestra, o que causa a redução de
intensidade necessária para um correto equilíbrio. Quanto às madeiras, a Figura 02 mostra
elas ao centro, mas as estantes não são voltadas para a frente, ficando em linha até o fundo do
fosso. Como hoje em dia as cordas circundam o regente, as estantes das madeiras são voltadas
para a frente e se posicionam ainda ao centro, mas atrás das cordas, exatamente como em uma
orquestra de concerto. Quanto às cordas, em linhas gerais, até o século XVIII, os instrumentos
eram agrupados de acordo com a sua função musical. Dessa forma, violas, violoncelos e
contrabaixos eram indistintamente espalhados pelo fosso, uma vez que, geralmente, eles
realizavam o dobramento da mesma linha melódica. Quando cada um desses instrumentos foi
adquirindo independência com vozes musicais distintas, houve a necessidade de alocar cada
tipo de instrumento em um único grupo. Assim, no século XIX, a disposição tende a ser
realizada por tipos de instrumentos, não sendo mais comum se encontrarem violas junto com
violoncelos ou contrabaixos espalhados indistintamente. A disposição da orquestra do Teatro
Scala, em 1890, nos dá uma clara indicação dessa disposição das cordas por tipos de
instrumentos, com exceção dos contrabaixos (pelo motivo já mencionado). Entretanto, como
atualmente os contrabaixos também são agrupados v, a disposição se torna um pouco diferente,
se aproximando mais de uma orquestra de concerto. Porém, ela não segue a disposição
tradicional estabelecida no século XX por um motivo importante: pelo fato dos metais terem
que ficar à direita (onde ficariam os contrabaixos), hoje em dia ainda se utiliza uma
disposição próxima à de uma orquestra de concerto do século XIX, a qual utilizava os
violinos em lados opostos do fosso para que o centro fosse reservado para as violas (à direita)
e violoncelos (à esquerda). Assim os contrabaixos poderiam ficar à esquerda, atrás dos
violoncelos, o que é bastante coerente. Quanto aos instrumentos de percussão, geralmente eles
ficam junto com os metais, ao fundo do fosso, e a harpa fica entre as cordas e as madeiras. A
seguir, apresentamos uma figura que ilustra essa disposição que acreditamos ser a mais
adequada para a execução da ópera “Sandro”.

Figura 03: Disposição da orquestra para a ópera “Sandro”.
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Esta é uma disposição bastante utilizada atualmente pelos diretores de muitos
teatros de ópera, mas não é a única. Outras sugestões poderão ser apontadas de acordo com as
necessidades específicas de cada repertório ou local.
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Segundo DEL MAR (1987) a seção de cordas de uma orquestra sinfônica é geralmente constituída por 16
primeiros violinos, 14 segundos violinos, 12 violas, 10 violoncelos e 8 contrabaixos.
ii
Nos anos 60 as óperas La Forza del Destino e Don Carlos inauguraram um novo estilo dentro da obra de
Verdi, chamado de “Opera a Intenzioni”. Segundo o próprio compositor, esse estilo distanciava-se daquele do
Primo Ottocento por haver uma intenção dramática – e não simplesmente uma seqüência de peças individuais
para o culto ao cantor – a qual enfatizava a coesão dramática através da utilização de uma estrutura musical
integrada. Para essas óperas era necessário que todos os elementos de performance tivessem a mesma
importância: não somente os cantores, mas também a orquestra, o coro e a mise-en-scène. (HARWOOD, 1986:
p.108).
iii
Segundo Verdi, “aquela sonoridade constante, profunda e grave somente em um lado da orquestra não deve
produzir um bom efeito. Se os contrabaixos puderem ser dispostos de frente, em uma linha única como em
Viena, tudo bem; mas se isso não for possível, é melhor deixar metade deles em um lado, e a outra metade do
outro lado.” (VERDI, 1888 apud RENSIS, 1934: pp.253-254).
iv
Durante o século XIX a posição do regente no fosso de ópera variou de um lugar para outro, podendo ser no
centro da orquestra, ao fundo (perto do palco) ou à frente (perto da platéia) como ficou padronizada no século
XX.
v
A separação do naipe de contrabaixos foi algo que funcionou naquele período e para aquele repertório
específico. Com a crescente complexidade da escrita musical, no que diz respeito à execução em conjunto, a
separação dos instrumentos de um mesmo naipe não resulta em uma qualidade satisfatória.
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A percepção musical desenvolvida por meio da prática: perspectivas de
alunos de um curso de bacharelado em música popular
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Resumo: Este artigo apresenta conclusões de um estudo de caso sobre processos de aprendizagem
em percepção musical de 13 alunos ingressantes no curso de Bacharelado em Música Popular da
Escola de Música da UFMG, no ano de 2010. O objetivo da investigação foi compreender como
tais alunos construíram anteriormente conhecimentos e habilidades relacionados às aulas de
percepção e quais significados e valores lhes atribuem. Este recorte da pesquisa evidencia a
importância atribuída pelos alunos às práticas de tocar de ouvido e em grupo para o
desenvolvimento de sua percepção musical.
Palavras-chave: Percepção musical, música popular, tocar de ouvido, educação superior.
Developing music perception skills through musical practice: perspectives of students from a Bachelor of
Popular Music course
Abstract: This article presents conclusions from a case study about learning processes related to
aural training classes of 13 students who were admitted in the Bachelor of Popular Music course at
Escola de Música da UFMG, in 2010. The investigation aimed to understand how those students
built their knowledge and skills related to aural training classes prior to college as well as the
meanings and values they attribute to their learning processes. This research excerpt highlights the
importance attributed by students to practices of playing by ear and in group for developing their
music perception skills.
Keywords: Music perception, popular music, playing by ear, higher education.

1. Introdução
Neste artigo, serão apresentadas algumas das conclusões da pesquisa
“Aprendizagens em percepção musical: um estudo de caso com alunos de um curso superior
de música popular” (ALCANTARA NETO, 2010), com foco nos processos de aprendizagem
relacionados à percepção musical de 13 alunos que ingressaram no Bacharelado em Música
Popular da Escola de Música da UFMG, no ano de 2010. O objetivo da pesquisa foi
compreender como os alunos de música popular construíram habilidades e conhecimentos
relacionados à percepção musical anteriormente à faculdade, e quais os significados e valores
que atribuem a seus processos de aprendizagem. A investigação buscou compreender ainda os
conflitos vivenciados por esses alunos, consequências das aprendizagens formais sobre suas
práticas musicais e expectativas sobre as aulas de percepção na universidade.
2. Fundamentação teórica e metodologia
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Esta pesquisa é parte de um campo crescente na sociologia da educação musical
que investiga processos de aprendizagem de “músicos populares” (GREEN, 2002) e a
inserção de sujeitos e práticas pedagógicas associadas à música popular no contexto formal
(FEICHAS, 2006, 2010; GREEN, 2008b; SANDRONI, 2010; QUEIROZ, 2005). Pesquisas
em sociologia da educação musical forneceram conceitos de aprendizagem formal e informal,
especialmente as investigações realizadas por Green (2002, 2008b) no contexto britânico.
Em segundo lugar, como o foco desta pesquisa é um pouco mais específico,
revisou-se também a literatura sobre aulas de percepção musical. Cuttieta (1993), Pratt (1998)
e, no Brasil, Grossi (1999, 2003), Grossi e Montandon (2005), Souza (2004), Otutumi (2008)
e Barbosa (2009) discutem o ensino de teoria e percepção musical, preocupados com uma
abordagem mecânica e descontextualizada dos elementos musicais e das práticas.
Por último, a pesquisa abordou tópicos mais amplos na sociologia da educação
(BOURDIEU; PASSERON, 1975; FREIRE, 1991), sociologia da cultura (BOURDIEU, 1983,
2008), antropologia (GEERTZ, 2003), sociologia da música (DENORA, 2003; GREEN,
2008a; MIDDLETON, 1990) e etnomusicologia (BLACKING, 1973; FELD, 2005). Todos
esses autores conduziram a análise dos dados a uma perspectiva sociológica crítica ampla,
iluminando relações de poder no ambiente escolar e o papel das culturas dominantes e
dominadas na constituição das identidades dos grupos sociais.
Em termos de metodologia, esta é uma pesquisa qualitativa, e mais
especificamente, um “estudo de caso instrumental” (STAKE, 1995). Os instrumentos de
coleta de dados foram questionários e grupos focais, além de análise de documentos
(principalmente materiais pedagógicos utilizados pelos alunos, e provas de vestibular de anos
anteriores). Transcritos e tabulados, os dados foram analisados considerando as perguntas
centrais da pesquisa e as categorias principais da literatura revisada; outras categorias de
análise emergiram posteriormente, no decorrer da pesquisa.
Neste artigo, será apresentado um recorte da pesquisa, iluminando a importância
atribuída pelos alunos a suas práticas musicais no desenvolvimento da percepção musical.
3. A percepção musical desenvolvida por meio da prática
Em uma das sessões de grupo focal, um dos alunos, Thiago 1, relacionou a
aprendizagem da escrita musical como importante para seu próprio desenvolvimento musical
prático, ao proporcionar um caminho “mais rápido e objetivo”. Contudo, como a maioria dos
alunos, fez a ressalva de que o desenvolvimento da percepção se dá também de outras formas.
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Thiago: [A aprendizagem da teoria] vai facilitar, por exemplo, eu tirar a música,
entender aquilo ali e colocar no meu vocabulário de improviso, de criação, de
qualquer coisa... Você dar o nome encurta o caminho [...] pra entender e
internalizar. Mas acho que [a percepção] funciona mesmo se não souber dar o nome.

Em outro trecho da discussão, a compreensão de que existem outros caminhos
para se desenvolver a percepção musical – a vivência do som que antecede ou caminha junto
com a aprendizagem da escrita – foi exteriorizada por outros alunos:
José: Não acho que só é possível através das aulas de teoria, acho que é um
caminho, um meio pra se chegar lá. [...] Tem gente que, se você pedir para
harmonizar ou escrever uma peça para várias vozes, vai fazer, mesmo sem saber
nada, entendeu?
Thiago: Porque conhece o som, né?
José: É, exatamente... pela vivência.
Thiago: E pela experiência, também. 2

3.1. Tocar de ouvido
Para todos os alunos, a “vivência”, “experiência” e conhecimento do som
mencionados acima são fruto da prática de tocar de ouvido, considerada pelos alunos como
extremamente importante para o desenvolvimento das habilidades relacionadas ao
desenvolvimento musical e da percepção, imprescindível para que alguém se constitua como
músico. Ao contrário da visão de senso comum que associa tal prática a um talento ou
predisposição nata, nos relatos dos alunos, tal habilidade apareceu sempre como uma
consequência de uma intensa e duradoura prática musical, fruto de longos anos de imersão em
grupos musicais, e fortemente relacionada a necessidades sociais e profissionais.
As vivências citadas como mais relevantes incluem não somente práticas de “tirar
músicas de ouvido” (melodia e harmonia) sem auxílio de partitura, como também criar
arranjos e re-harmonizações e transpô-las para diferentes tonalidades, quase sempre sem o
auxílio da notação, muitas vezes em tempo real, isto é, no momento exato da performance.
Cláudio: Esse negócio de solfejo e ditado, eu nunca tinha estudado. Não
formalmente, da forma como a gente tá fazendo aqui. Mas já fazia, assim, da minha
maneira, tirando música, entendeu? E, na igreja, passei muito por aquela situação
de: ‘Vamos tocar agora!’. E, aí, tem que tocar harmonia, melodia... E já comecei a
encontrar desafios pra mim: re-harmonizar na hora, fazer arranjos, tudo isso...
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Ao afirmar que “solfejo e ditado, eu nunca tinha estudado, não formalmente”, mas
“já fazia, assim, da minha maneira, tirando música”, Cláudio destacou que tais habilidades se
desenvolveram a partir de sua prática musical na igreja, ao longo de anos, tendo uma
importante função social e contextos claramente favoráveis ao seu aprimoramento. Também
para Márcio, o desempenho de funções musicais no culto, em igrejas evangélicas, contribuiu
para o desenvolvimento de habilidades envolvendo a percepção musical:
Márcio: Igreja eu acho que ajuda demais, porque, às vezes, você tem que pegar
uma música de ouvido. Chega um pastor, pega uma música que você não conhece e
começa a cantar, e você tem que se virar, tem que tocar na hora. [...] Eu toquei
muito, uns dois anos... [...] Às vezes não dá pra você num tom e você tem que mudar
o tom na hora. Toda a dificuldade que eu tinha com acorde, isso meio que matou.

Para muitos alunos, o desenvolvimento da percepção esteve relacionado
fortemente a necessidades trazidas pela dimensão profissional de suas práticas musicais. Para
José, que só fez aulas para se preparar para o vestibular, tocar numa banda por um longo
período de tempo, tendo que “tirar a música na hora”, contribuiu imensamente:
José: No ano passado, eu tava tocando numa banda, e fazia shows direto. Apesar de
eu não ter feito aula, acho que estar sempre tocando na noite ajudou a percepção.
Sobe alguém pra dar uma canja e você tem que tirar a música na hora.
Eduardo: “Estar tocando na noite direto ajudou a percepção [...] na banda, o ouvido
foi treinando cada vez mais”.

Thiago também destacou a importância de tocar de ouvido como útil no contexto
dos processos criativos de uma banda:
Thiago: Vou dar um exemplo de uma banda: Jamiroquai. O cara que cria tudo é o
vocalista. Ele não toca, nem escreve nada. Vira pro guitarrista e canta uma melodia.
Se você não sabe tirar de ouvido, só sabe ler, como é que faz? Não tem como passar
o que tá com a pessoa pra você, sem ser na partitura, que é o que mais tem no meio.

Em sintonia com a fala de Thiago, muitos alunos apontaram que tocar de ouvido é
uma necessidade primeira do músico popular, seja no estúdio ou em uma performance ao
vivo, e que suas contribuições para o desenvolvimento da escuta são muitas:
Carla: Você não vai aprender só lendo, você vai aprender ouvindo. Eu acho que a
importância não é só pra tocar em show. Por exemplo: o cara é músico popular, vai
gravar um CD. Aí o produtor fala: ‘Experimenta ao invés de fazer [canta melodia
ascendente] faz [canta melodia descendente]’. O cara vai ficar: ‘Ham?! Escreve?!’.
Eduardo: Eu acho que não existe ninguém que não toca de ouvido...
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Ao afirmar que todos os músicos tocam dessa forma, Eduardo demonstrou uma
compreensão naturalizada sobre o que é “tocar de ouvido”.
Eduardo: Quase todo mundo aqui começou no “ouvidão” primeiro, brincando, e
depois que foi pra teoria. Eu nunca tinha ouvido a palavra colcheia na minha vida.

José, em relação a um músico que só toca lendo, afirmou:
José: Mas eu tenho certeza que, se esse cara tocar o bastante, vai chegar uma
situação em que ele vai ter que improvisar, tirar na hora... Não existe tocar sem isso.

Uma visão naturalizada de “tocar de ouvido” parece ter sido presente também em
outras épocas. Small (1998, p. 112) adverte que a maior parte dos compositores, nos séculos
anteriores, não era dependente da notação, nem para compor e tampouco para interpretar; em
suas práticas, os músicos conciliavam improvisação e leitura – o que era considerado, aliás,
parte de uma prática musical “saudável”.
Práticas de improvisação também foram citadas, em vários momentos, como
importantes para o desenvolvimento da percepção. Eduardo e Thiago, por exemplo,
mencionaram estratégias de improvisação, no instrumento e na voz, que foram sinalizadas
como positivas para o desenvolvimento de uma consciência melódica e harmônica:
Thiago: Eu gosto de improvisar tentando cantar a nota antes. Pra essa questão de
passar o que tá aqui [aponta para a cabeça] pra técnica [aponta para o violão]. É o
meu jeito de treinar isso, mas... nunca treinei em escola.
Eduardo: Eu sempre tive mania de ficar fazendo backing vocal em cima das
músicas. Acho que todo mundo tem pequenos hobbies, que envolvem você cantar as
notas, sem querer. Eu faço isso no carro, quando estou dirigindo.

3.2. Fazer música em grupo
Os estudantes enfatizaram ainda que tocar em grupo, em variados estilos, foi
fundamental para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos relacionados à
percepção musical, para além das aulas particulares, geralmente individuais.
Ricardo: Acho que banda foi o melhor pra mim, em termos de percepção. Sempre
toquei em várias bandas, em vários estilos de banda. Agora eu estou tocando flauta,
mas acho que o piano me deu uma boa noção de harmonia também.
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No comentário de Eduardo, a seguir, o aluno argumenta que uma banda estimula
o músico a “pensar de forma mais musical”, como o oposto de “individual”, contribuindo para
desenvolver sua percepção do “som total” dos instrumentos, e do grupo como um todo.
Eduardo: Desde 2003, eu já tinha uma banda e, na banda, o ouvido foi treinando
cada vez mais. [...] [É importante] conviver com outros músicos sempre. Ter que se
preocupar com o resultado final da banda. [...] Você acaba mudando seus interesses
por causa da banda e começa a pensar de forma mais musical e menos individual.

5. Discussão e contribuições da pesquisa
De forma geral, os aspectos pontuados pelos alunos como mais relevantes para o
desenvolvimento de seus processos de percepção musical – tocar de ouvido e fazer música em
grupo – têm semelhança com aqueles levantados por Green (2002), no contexto britânico e
por Feichas (2006), na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Os professores entrevistados por Feichas (2006) – dois de percepção musical e um
de composição – afirmaram que os alunos cujas formações advêm da música popular, em
comparação àqueles da música clássica, apresentam uma escuta e habilidades auditivas mais
desenvolvidas, relacionada à memória e ao ouvido harmônico, não tendo necessidade de ler as
melodias ou harmonias para interpretá-las. Suas posturas valorizam a criatividade, liberdade e
conhecimento de músicas em estilos mais amplos e variados e a percepção, desenvolvida de
forma mais intuitiva, está associada ao corpo, não tendo sido desenvolvida a partir de
atividades de leitura e escrita, como na aprendizagem tradicional. Tais opiniões são
compartilhadas também por alunos da UFRJ com formações anteriores predominantemente
clássicas e também pelos que vêm da música popular (FEICHAS, 2006, p. 157-158).
Da mesma forma, as habilidades e conhecimentos considerados mais importantes
pelos alunos com experiências predominantemente informais, na pesquisa de Feichas (2006),
envolve o conhecimento auditivo, as atitudes criativas (composição e improvisação) e o fazer
musical em conjunto, que permite compartilhar experiências através da interação com outros
músicos, paralelamente ao desenvolvimento de autoconsciência e senso crítico sobre suas
próprias habilidades expressivas e conceituais (FEICHAS, 2006, p. 90-96) – aspectos
similares àqueles pontuados pelos alunos desta investigação.
Como contribuição deste recorte, concluo afirmando que o ensino de percepção
musical nas universidades brasileiras (em licenciaturas e bacharelados) deve considerar as
perspectivas dos alunos, incluindo aqueles com formação em música popular. Comumente
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invisibilizadas, as habilidades desenvolvidas em outros terrenos performáticos podem
dialogar com os conhecimentos formais enfatizados nas aulas de percepção musical,
minimizando os conflitos e impactos descritos em Alcantara Neto (2010).
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1

Na dissertação, adotei nomes fictícios para os alunos. São estes nomes fictícios que figuram neste artigo. Os
grifos nas citações das falas são também meus.
2
É interessante notar que a “experiência” e a “vivência” mencionadas pelos alunos não são consideradas formas
válidas de “conhecimento”, mas, ao contrário, estão paradoxalmente relacionadas à ideia de “saber nada”, ideia
desenvolvida mais amplamente em Alcantara Neto (2010).

259

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

A pesquisa sobre bateria no Brasil
Henry Raphaely de Souza

UDESC – henrydrums@yahoo.com
Regina Finck Schambeck
UDESC – regina.finck@udesc.br
Resumo: Este artigo pretende apresentar um levantamento dos trabalhos em pós-graduação sobre
o instrumento Bateria no Brasil. Este levantamento faz parte da revisão de literatura de um projeto
de pesquisa de mestrado em andamento cuja temática é a área de Educação Musical, tendo a aula
de Bateria como foco. Consta, também, a metodologia do levantamento bibliográfico e um
histórico desse instrumento. Este estudo apresentou, preliminarmente, que a produção acadêmica
na área e a produção de materiais didáticos para bateria no Brasil estão em crescimento.
Palavras-chave: Bateria, Educação Musical, Pesquisa sobre Percussão.
The research about drums in Brazil.
Abstract: This article intends to describe the post-graduation research with drums in Brazil,
presenting the literature review for a research project about Music Education focusing on
Drumming classes. The text also contains the methodology to raise the theses and dissertations and
a brief history of the instrument. This study shows that the academic and instructional material
production in drumming in Brazil is on the rise.
Keywords: Drums, Music Education, Research about Percussion.

1. Introdução
Este artigo é parte da revisão de literatura para um projeto de dissertação de
mestrado cuja temática é sobre a Educação Musical e a Aula de Bateria. Objetiva-se neste
trabalho apresentar como se encontram as pesquisas em pós-graduação sobre o instrumento
Bateria no Brasil.
Segundo Maley (2000), a Bateria iniciou sua evolução na década de 1890 pelos
seguintes fatores: a popularidade da música de John Philip Sousa, a inclinação de produtores
musicais em contratar poucos bateristas, a falta de espaço em orquestras para percussionistas,
e pela emergência de música urbana, principalmente a de New Orleans. De acordo com
Cangany (1996), nesse período, bandas e orquestras tinham cerca de três percussionistas e a
partir da invenção do pedal de Bumbo e da estante de Caixa, “um único baterista poderia
executar o trabalho previamente feito por três. E assim nasceu a bateria” (CANGANY,
1996:32).
Por ser um instrumento bastante recente, tendo raízes nas Marching Bands norteamericanas, seu surgimento e desenvolvimento estão ligados, principalmente, ao
desenvolvimento do Jazz e, posteriormente, ao do Rock (PAIVA, 2001). Estes gêneros
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musicais são identificados na grande maioria dos materiais pedagógicos elaborados para a
aprendizagem musical do instrumento como, por exemplo, Modern Jazz Drumming de Jim
Chapin e Realistic Rock de Carmine Appice.
No Brasil, parece que a chegada da Bateria é a partir das apresentações de Harry
Kosarin no Rio de Janeiro e em São Paulo, entre 1917 e 1920, quando o instrumento começa,
então, a ser conhecido pelos brasileiros (BARSALINI, 2009). Faleiros (2000) registrou que a
influência das bandas de Jazz, nessa época, fez surgir no Rio de Janeiro diversos grupos e
orquestras com diferentes arranjos para a música brasileira e, a partir daí, surge um maior
número de bateristas.
De acordo com Paiva (2001), sempre houve, no Brasil, a influência americana em
relação à prática da Bateria, “seja pelo cinema, gravações, livros e métodos do instrumento
que mesmo com muita dificuldade, os bateristas brasileiros procuravam para satisfazer a
busca por escassas informações disponíveis no país” (PAIVA, 2001:23). Essa influência
norte-americana na execução e no ensino da Bateria é corroborada por Queiroz (2006), em
seu estudo para propor mecanismos de prática de execução do instrumento a partir de ritmos
provenientes do folclore e da música popular brasileira.
Bastos (2010) relata que a partir dos anos 80 houve a possibilidade de estudar o
instrumento formalmente em conservatórios e, nos anos 90, em cursos técnicos e na
universidade. Além disso, há uma disponibilidade no mercado de uma gama de materiais
como revistas especializadas, métodos do instrumento, vídeo-aulas e websites especializados.
A metodologia para coleta e seleção dos trabalhos foi a investigação no portal de
teses e dissertações da CAPES. A busca dos trabalhos foi feita através de palavras-chave e
obteve os seguintes resultados: percussão com 164 trabalhos, percussão e música com 45
trabalhos, ensino de percussão e música com 11 trabalhos, instrumentos percussivos com 8
trabalhos, percussion com 19 trabalhos, bateria e música com 37 trabalhos, e ensino de bateria
e música com 7 trabalhos.
Palavra-chave
Percussão
Percussão música
Ensino de percussão música
Instrumentos percussivos
Percussion
Bateria música
Ensino de Bateria música

Resultado da busca

164
45
11
8
19
37
7

Tabela: Resultados apresentados pelo banco de teses e dissertações da CAPES por palavras-chave.
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Após um exame nos trabalhos listados, foram considerados apenas aqueles, que
continham no título, nas palavras-chave, e/ou nos resumos do banco, os termos percussão,
instrumentos percussivos, percussionistas, bateria e bateristas. A partir desse refinamento,
observaram-se trabalhos que se relacionam direta ou indiretamente com a percussão. Assim,
em termos gerais, há trabalhos que investigam: a prática interpretativa dos instrumentos de
percussão, neste último, incluindo a bateria; processos de composição para diversos
instrumentos, sendo um deles a percussão; projetos sociais nos seus vários aspectos, onde a
percussão é um recurso educacional; as identidades, os perfis, e práticas de escolas de samba,
grupos percussivos e festividades; aspectos tecnológicos e de comunicação, como o ensino a
distância; práticas de ensino-aprendizagem na escola e outros ambientes educativos; bandas e
fanfarras, na qual a percussão está associada ao grupo de sopros; e aspectos rítmicos
relacionados à área da dança e cênicas.
Dos trabalhos que continham o termo bateria, no sentido de instrumento musical,
chegou-se a um total de nove produções. Dentre estas, quatro tinham a Bateria ou os bateristas
como objeto principal de investigação.

2. A pesquisa com Bateria
Após uma leitura dos trabalhos, foi possível categorizar os seguintes focos de
pesquisa com o instrumento: a bateria visando à prática interpretativa (QUEIROZ, 2006), a
identidade e desenvolvimento da bateria e dos bateristas (BARSALINI, 2009; AQUINO,
2009), e o ensino-aprendizado da bateria (BASTOS, 2010). Há outro grupo de trabalhos,
conforme apontado por Bastos (2010), tendo os instrumentos de percussão como objeto,
relacionados à formação e os saberes de percussionistas populares e bateristas; ao perfil de
estudantes de um Bacharelado em Percussão; de metodologias para ensino da percussão
popular e da bateria (PAIVA, 2004; GOHN 2009); e formas de aprendizagem da percussão
popular e da bateria mediadas pela tecnologia (GOHN, 2002). Houve também os trabalhos
relacionados a festividades populares, de cunho etnomusicológico. Nestas festividades, os
instrumentos de percussão são usados na cultura investigada, e incluem-se relatos de
aprendizado informal (PRASS, 2004).
Com relação à prática interpretativa, Queiroz (2006) fez estudos para propor
mecanismos de prática de execução da Bateria a partir de ritmos provenientes do folclore e da
música popular brasileira, mais precisamente do Samba, Maracatu, tambor de Crioula e da
Congada. O autor combinou técnicas de baqueta e de coordenação motora, já existentes da
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tradição americana, com a pesquisa em CDs, exame de partituras e estudos de campo de
eventos folclóricos brasileiros. Queiroz (2006) a partir dessa combinação entre as técnicas do
instrumento e os ritmos brasileiros oferece um material de estudo que possibilita ao músico
adquirir fluência para improvisar e compor novos ritmos e temas musicais.
De outro modo, Barsalini (2009) investigou a inserção e o desenvolvimento do
instrumento no cenário do samba carioca até 1960. Neste estudo, o autor relacionou a técnica
e o tempo histórico em relação a dois bateristas, a saber: Luciano Perrone e Edson Machado.
Através da análise musical de gravações desses bateristas e confrontando com os aspectos
sócio-históricos da aceitação do Samba e da Bateria na cultura musical brasileira, Barsalini
concluiu que Perrone e Machado “foram fundamentais no sentido de trazer em evidência a
bateria na música brasileira, porém o significado desse movimento de valorização do
instrumento parecia ser bem distinto para cada um deles” (BARSALINI, 2009:118).
Já Aquino (2009) estudou as representações da Bateria e dos bateristas brasileiros
através da análise de duas revistas especializadas. O autor, sob o foco sociológico de Pierre
Bourdier, mais especificamente a importância do poder simbólico, buscou perceber os
mecanismos da construção da autoridade a partir das publicações das revistas, e da criação de
uma identidade profissional em ação. Na pesquisa de Aquino, são discutidos: o termo bateria
em obras de referência musical, a dicotomia entre feeling e técnica, e o caráter potencialmente
aberto do instrumento. Aquino constatou um formato consideravelmente padronizado das
publicações. Destacou que as revistas investigadas tinham como foco o instrumento e as suas
especificidades, o uso da notação musical, o papel central do músico consagrado, o caráter
comercial e a ênfase nos produtos e, finalmente, a relação entre bateria e percussão.
Na área do ensino-aprendizagem, Bastos (2010) investigou, a partir do ponto de
vista de estudantes de bateria de um conservatório, o aprendizado informal e formal, e como
esse aprendizado se articulou na formação e atuação destes bateristas. O autor concluiu que:
1) estes bateristas começaram a tocar com o apoio da família e dos amigos; 2)
aprenderam inicialmente por conta própria, por imitação auditiva e visual, por
tentativa e erro, e com mediação das tecnologias; 3) em determinado momento de
suas trajetórias, se interessaram por aulas, buscando aulas particulares; 4) se
interessaram pela Escola de Música e se prepararam para entrar naquela instituição
(BASTOS, 2010:100).

Em sua análise, o autor observou que estes bateristas quando passam da
aprendizagem informal para não-formal, e da não-formal para a formal, continuam, cada um a
sua maneira, a abordarem os estudos informalmente; e, ainda, que atitudes e saberes
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relacionados à profissão de baterista são vivenciados pelos sujeitos da pesquisa ao guiarem
sua aprendizagem dentro e fora da escola.
Paiva (2004), baseado em autores da Abordagem Integradora da Educação
Musical, propôs uma metodologia de ensino da percussão. Fazendo uso desta abordagem, o
autor afirma que o desenvolvimento musical passa pelo uso de processos de ensinoaprendizagem que integrem aulas individuais e em grupo. Na proposta metodológica de
Paiva, deve-se integrar o discurso musical dos alunos e do professor, integrar os diversos
instrumentos de percussão, sendo a Bateria um deles, e integrar as diversas atividades
musicais. O autor enfatiza que o ensino da percussão deve tratar de aspectos musicais
relacionados não só com a mecânica e a técnica instrumental, mas também com a
performance, apreciação e criação musical, pois entende que:
[...] o desenvolvimento acontece de maneira global, proporcionando a compreensão,
a reflexão e a crítica de uma maneira ampla e desafiadora, podendo também
contribuir para uma contínua busca de novos caminhos e aperfeiçoamentos nos
processos de ensino-aprendizagem musical. (PAIVA, 2004:19).

Gohn (2009) buscou uma metodologia de ensino a distancia de instrumentos de
percussão popular e de bateria para um curso de formação de educadores musicais, discutindo
a relação entre educação musical e educação a distancia no Brasil. Em outro texto, Gohn
(2002) disserta sobre os processos de auto-aprendizagem, principalmente com percussionistas
que estudavam sem a orientação de um professor, mas sim, com o uso de tecnologias como
DVDs, websites especializados, etc.

3. A Aula de Bateria e a Educação Musical
O interesse nessa área de pesquisa surgiu da experiência profissional como
coordenador e professor de um curso de Bateria em escola livre de música, da preocupação
em proporcionar não apenas o ensino da habilidade de tocar um instrumento, mas um ensino
musical através dele (SWANWICK, 1994), e dos resultados do meu trabalho de conclusão de
curso (SOUZA, 2008). Além disso, tenho visto, em algumas escolas, o interesse e a oferta do
ensino do instrumento de forma coletiva, talvez numa tentativa de resolver questões
financeiras e/ou logísticas, como falta de professores e espaço físico.
Isto associado ao estado da arte da pesquisa com percussão e bateria,
especialmente no que se refere ao ensino-aprendizado em grupo, me remeteu a seguinte

264

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

questão: Como os professores de bateria concebem os processos de ensino coletivo do
instrumento?
Através desta questão, objetivo investigar os processos de ensino coletivo usados
por professores de bateria. Como objetivos específicos, proponho: identificar possíveis
relações entre os processos de ensino individual e coletivo; verificar as concepções de ensino
de música dos professores; descrever os processos de ensino de Bateria dos professores; e os
saberes que estes possuem.
Este estudo será desenvolvido a partir da abordagem qualitativa de caráter
fenomenológico com professores de bateria, que trabalhem com aulas individuais e coletivas,
na região Sul do Brasil.
Nos últimos anos, percebe-se o aumento das discussões do ensino-aprendizado
instrumental com ênfase na percussão. Neste contexto, surgem os trabalhos de Paiva (2001,
2004), Gohn (2002, 2009) e Bastos (2010). Contudo, Paiva e Alexandre (2010) constatam que
apesar do aumento na produção de material didático editados no Brasil,
apenas 10% dessa produção está voltada para o ensino da bateria e da percussão de
forma integradora. Ou seja, em sua grande maioria tais materiais didáticos ainda não
privilegiam o ensino coletivo desses instrumentos, mas sim, o ensino individual,
existindo, portanto, uma lacuna com relação à prática de conjunto (PAIVA e
ALEXANDRE, 2010:1189).

A partir da revisão de literatura, observa-se também, que são poucas as pesquisas
que abordam a questão do ensino da bateria de forma coletiva. Este trabalho justifica-se,
portanto, por dar visibilidade a esse instrumento que encontra ênfase muito mais nas práticas
informais. Assim, pretende-se a partir do estudo, verificar e ampliar as possibilidades
metodológicas para as práticas coletivas com ênfase nesse instrumento.
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A polifonia latente nas obras para piano Leaf e Erdenklavier de Luciano
Berio
Max Packer

UNICAMP – mxpacker@uol.com.br
Resumo: O objetivo do presente artigo é o estudo da articulação polifônica no contexto específico
de duas miniaturas para piano solo - Leaf (1990) e Erdenklavier (1969) - do compositor Luciano
Berio. Com base nos contrastes presentes entre as duas peças no tocante aos recursos técnicos e
também aos materiais musicais envolvidos, pretende-se descrever algumas diferentes estratégias
composicionais que se conectam a um princípio comum: a elaboração discursiva da ressonância do
piano, a partir da qual se desenrola o jogo polifônico.
Palavras-chave: Luciano Berio, polifonia latente, análise musical, música do séc. XX, piano.
The hidden polyphony in Luciano Berio’s piano works Leaf and Erdenklavier
Abstract: The objective of this article is to study the hidden polyphony in the specific context of
two miniatures for solo piano - Leaf (1990) and Erdenklavier (1969) - of the composer Luciano
Berio (1925-2003). Based on the contrasts observed when confronting both pieces regarding to
technical resources and also musical materials, we intend to describe some different composicional
procedures that are connected by a common principle: a polyphonic texture generated from the
dicoursive elaboration of the piano resonance.
Keywords: Luciano Berio, hidden polyphony, musical analysis, twentieth-century music, piano.

As obras Leaf (1990) e Erdenklavier (1969) fazem parte de um conjunto de seis
peças curtas para piano solo, compostas em diversos períodos - de 1965 a 1990 -, intitulado 6
Encores 1. Estas peças se caracterizam por uma extrema concisão de elementos e, como o
próprio título sugere, pela referencia a materiais musicais diversos 2: desde materiais oriundos
da tradição tonal, como em Wasserklavier (1965), ou então modal, caso de Erdenklavier, mas
também de elementos recorrentes na linguagem composicional do próprio Luciano Berio,
como o vocabulário harmônico e gestual trabalhado em Leaf.
Apesar de terem sido compostas com uma distância de vinte e um anos, as obras
Leaf e Erdenklavier desenvolvem uma mesma ideia composicional, a saber, a criação de uma
polifonia a partir da constituição de um plano de fundo ressonante que se desenrola em
reciprocidade ao discurso das teclas. O interesse deste artigo é mostrar como Berio trabalha
este mesmo princípio a partir da manipulação de materiais e técnicas instrumentais
completamente distintas, e até contrastantes.
A idéia de uma interação recíproca entre a ressonância do piano e a articulação
das teclas, reporta diretamente à obra para piano solo mais emblemática de Berio, a Sequenza
IV (1965), na qual, segundo o próprio compositor, a elaboração e o controle da ressonância
“devem criar uma espécie de sombra sonora ao discurso do teclado” (BERIO, 1979, in:
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STOIANOVA, 1985, p. 407). Apesar da maior extensão e da densidade discursiva desta obra,
é possível identificar uma retomada de vários de seus elementos na escrita dos breves e quase
anedóticos Encores, entre eles: a separação de planos através de contrastes de dinâmica, a
oposição entre verticalidade (blocos) e horizontalidade (linhas), a presença de acordes em
staccato que ativam a ressonância, o uso do pedal tonal, a oposição entre acordes cromáticos e
diatônicos, etc. A diferença é que, na Sequenza IV, estes elementos interagem todos num
mesmo fluxo sonoro, cuja instabilidade transforma globalmente a textura (GUIGUE, 2011,
p. 237), enquanto nas miniaturas, a concisão no tratamento deste elementos, num contexto
textural praticamente estável, resulta numa condensação da forma.

1. Leaf (1990)

O pedal tonal - ou sostenuto - é acionado no início da peça e mantém um único
acorde liberado durante todo o tempo. Este acorde posiciona-se no centro da tessitura, de
modo a delimitar a região na qual a ressonância será trabalhada 3. A partir da presença destas
notas liberadas pelos martelos do piano, inicia-se uma textura de acordes em staccato nos
quais há sempre alguma nota (ou conjunto de notas) em comum com o ‘acorde ressonante’. A
presença de notas liberadas no centro do teclado permite que os outros acordes circulem por
esta região ativando sempre uma parte destas notas, enquanto as outras notas dos acordes, que
não estão liberadas, não ressoam e compõem somente a sonoridade dos ataques.

Figura 1: início de Leaf, c. 1-13.

É importante notar que, se na Sequenza IV os acordes em staccato eram
caracterizados por uma constante variação de dinâmica 4, em Leaf há apenas uma dinâmica
fixa (pp) para os ataques em staccato (excetuando o c. 35, próximo do final de peça, em que
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ocorre um decrescendo de ataques iniciado em ƒƒ). A escolha por delimitar o âmbito de
registro das notas ressoantes e por fixar a intensidade dos ataques garante uma maior
homogeneidade da ressonância ativada pelos mesmos. Além disso, no contexto da notável
economia de elementos que obra dispõe, a invariabilidade destes dois parâmetros da
ressonância - tessitura e intensidade - contribui com uma ênfase sobre a dimensão harmônica
do discurso.
O percurso harmônico da ressonância é caracterizado pela recorrência de algumas
sonoridades, isto é, pela repetição de algumas notas (ou grupo de notas) escolhidas pelo
compositor dentre as várias combinações possíveis entre as notas do acorde ressonante 5.
Como estas combinações aparecem no interior de diferentes tipos de acordes, a percepção
harmônica é sempre distinta (cf. BROWER DOLL, 2006, p. 62). Na maioria das vezes,
quando as notas que ressoam são recorrentes, a sonoridade dos ataques muda, pois há dois
planos harmônicos movendo-se simultaneamente: 1) as notas liberadas pelo pedal, que
ressoam em combinações mais ou menos recorrentes; 2) a montagem dos acordes em
staccato, os quais colorem diferentemente os ataques no teclado. A figura a seguir exemplifica
alguns agrupamentos recorrentes na ressonância e os diferentes acordes em que elas
aparecem:

Figura 2: As notas brancas são as ressonantes; as notas pretas as restantes dos acordes em staccato; os números
indicam a quantidade de vezes que cada agrupamento aparece na totalidade da obra.

O intervalo Dó-Fá é a combinação mais recorrente da peça, sendo articulada nove
vezes no total (como mostra a indicação - 9x - da Figura 2). Porém, cada aparição ocorre no
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interior de um dos quatro acordes mostrados na Fig. 2a, o que resulta numa mudança de
colorido a cada vez que este intervalo é ativado. O mesmo procedimento é aplicado para todas
as sonoridades recorrentes na ressonância. Assim, a combinação Lá-Dó#-Ré aparece cinco
vezes, variando entre os três acordes mostrados na Fig. 2b. A partir disto, é possível deduzir a
interação entre um plano da ressonância - que se move através da recorrência de parcelas
escolhidas do acorde ressonante - e um plano do teclado - se movendo através de um ‘móbile’
com diferentes tipos de acordes que gravitam ao redor da região liberada pelo pedal. Cada
ataque anima simultaneamente os dois níveis: 1) um jogo rítmico e tímbrico de staccatos com
diferentes colorações que se alternam - acordes cromáticos ou diatônicos; 2) um fundo
ressonante

contínuo

com

suas

próprias

reiterações

harmônicas

sendo

reativado

constantemente pelos ataques do teclado.

Figura 3: Leaf. Notas ressonantes no trecho dos c. 21-27.

A Fig. 3 mostra as notas que ressoam a partir dos ataques no trecho logo acima.
Desta maneira, é possível observar os dois planos harmônicos em simultaneidade, cada um
com suas própria recorrências e alternâncias. No nível da ressonância, vale observar, por
exemplo, a alternância entre Dó e Dó#, bem como a recorrência de alguns intervalos como
Dó#-Ré e Dó-Fá. No nível das teclas, pode-se notar a alternância entre três tipos de acordes:
tétrades diatônicas invertidas, acordes por quartas e acordes cromáticos.
Em suma, cada acorde atacado dinamiza diferentes camadas do discurso,
resultando num jogo polifônico no qual a elaboração de uma reciprocidade entre os diferentes
níveis permite articulá-los simultaneamente através de uma única ação instrumental.

2. Erdenklavier (1969)
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Composta no mesmo ano da obra Sequenza VII, para oboé solo, Erdenklavier
desenvolve de modo peculiar uma idéia composicional que caracteriza a escrita de Berio para
instrumentos solistas, a saber: a articulação de polifonias - reais ou latentes - a partir de
discursos essencialmente monofônicos 6. A diferença, aqui, é que trata-se de uma peça para
piano, instrumento já polifônico por excelência. Diante disto, Berio abre mão da dimensão
polifônica tradicional do instrumento a fim de explorar uma polifonia que esteja implícita
sobre uma única linha melódica.

Figura 4: Início de Erdenklavier.

Como se observa na Figura 4, a melodia é modal: inicia em pentatônica e, em
seguida, estabelece o modo eólio ao redor de Dó. Esta simplicidade se estende ao nível da
articulação polifônica da melodia: as notas grandes devem ser executadas fortíssimo, as
pequenas pianíssimo: plano de frente, plano de fundo. Se em Leaf, a dinâmica estática (pp)
era importante para o equilíbrio do fundo ressonante, em Erdenklavier, a alternância entre
duas dinâmicas já estratifica o discurso do teclado em dois planos, frente e fundo.
A partir desta monodia já ‘duplicada’, um outro recurso simples de notação faz
surgir mais uma camada: as notas circuladas devem ser mantidas presas - isto é, com as teclas
abaixadas - até que as mesma reapareçam e sejam rearticuladas. Eis um terceiro plano
arrancado da monodia: a ressonância.
O recurso do círculo ao redor das notas não funciona apenas para facilitar a
execução do intérprete mas serve, também, como um indicador de estratégia composicional.
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Tal notação sugere que a escolha das notas sustentadas consiste numa etapa secundária (o que
não significa necessariamente posterior) à elaboração da linha melódica, pois tal recurso
permite que sejam escolhidas para a ressonância tanto notas ƒƒ quanto pp. Atuando sobre os
dois planos de intensidade, tais escolhas acarretam no acréscimo de uma nova camada de
durações que atua sob os valores rítmicos estabelecidos na escrita da linha melódica. Por
exemplo, se uma nota com valor de fusa é circulada, sua duração se estende e reflete no plano
da ressonância - o que não retira seu valor de fusa para articulação do discurso melódico. Em
suma, o acréscimo dos círculos sobre algumas notas da monodia emite uma nova camada,
mais sutil, que atravessa e envolve as duas camadas de intensidade.
No âmbito harmônico, o plano de frente (ƒƒ) apenas articula as notas do modo,
deixando a cargo do plano de fundo (pp) uma maior agilidade melódica a partir da qual as
algumas poucas alterações cromáticas aparecem. Esta diferença de comportamento melódico
entre os planos também contribui com a sensação polifônica.
Uma outra característica desta monodia é ausência de oitavações, isto é: cada nota
é tratada como um ponto fixo da tessitura 7. Com isso, cria-se um espaço bastante delimitado,
no qual a fluência do jogo melódico faz lembrar um móbile acionado pelo vento. A diferença
é que, neste móbile, há um controle preciso dos acidentes - as alterações no modo - a partir do
qual se escapa a um tempo estático e se instaura uma sutil direcionalidade 8.
Além de manutenção das notas presas, a sustentação da ressonância conta com
ainda com um último recurso: a articulação regular e constante do pedal (da direita, ‘sustain’)
que, segundo uma indicação na partitura, não deve ser coordenada com o teclado. Esta
articulação faz com que a ressonância seja constantemente filtrada, ficando retidas apenas as
notas escolhidas, presas pelos dedos do pianista.
3. Considerações finais
Pode parecer redundante falar de camadas quando se trata de escrita pianística.
Contudo, os recursos que estas duas peças se utilizam para gerar suas simultaneidades
contrastam com os recursos tradicionais da escrita para este instrumento. Não se trata de uma
interação entre melodias, tampouco entre melodia e acompanhamento. A partir de recursos
essencialmente pianísticos, articula-se a simultaneidade de diferentes planos sonoros que
atuam em reciprocidade. Ao invés do acréscimo e da sobreposição elementos, a polifonia
nasce, aqui, da articulação de gestos extremamente concisos. Segundo Didier Guigue, a
ressonância, “essa camada subjacente, funciona como um espectro, em todos os sentidos do

272

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

termo, como a manifestação de uma memória acústica, tanto mais pelo fato de não ser
produzida a partir de nenhum elemento novo. Com efeito, alguns acordes ou notas isoladas
que aparecem na superfície são ‘capturados’ e como que ‘congelados’ na duração em forma
de ressonância, enquanto o discurso principal prossegue” (GUIGUE, 2011, p. 260-261).
Notas presas, pedal tonal. Rastros de uma linha, rastros de blocos. A
horizontalidade de um contínuo ressonante escapando da verticalidade de acordes secos
(Leaf). O acúmulo ressonante de notas que vão sendo capturadas de uma linha melódica
(Erdenklavier). Cada gesto preciso funcionando como uma intersecção entre o horizontal e o
vertical, animando a interação entre os diversos planos da composição que se desdobram em
reciprocidade.
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Notas

1

As outras peças que compõe o ciclo são: Wasserklavier (1965), Luftklavier (1985), Feuerklavier (1989) e Brin
(1990).
2
A palavra “encore”, em inglês, significa “repetir a performance ao final do concerto”, e também pode ser usada
em forma de exclamação pelo público, como um pedido de “bis”. Em francês, “encore” significa “ainda”, “de
novo”, “outra vez”.
3
Escolha por liberar um acorde na região central da tessitura também se deve a alguns fatores acústicos,
relacionados à homogeneidade da sonoridade e da sustentação da ressonância neste registro. Sobre estes fatores,
cf. Didier Guigue, em Estética da Sonoridade (2011), p. 246-247, em sua análise da Sequenza IV : “O baixo
poder de sustentação do som [no registro agudo] não permitiria um efeito eficaz na duração, enquanto as
freqüências parciais das notas mais graves do piano, muito ricas e potentes, mascarariam a percepção das
estruturas harmônicas e da polifonia sonora almejada”.
4
Cf. início da Sequenza IV (c. 1-21).
5
Vale notar que, das 30 combinações de três notas possíveis entre as sete notas do acorde ressonante, apenas 8
aparecem na peça; das 21 combinações de duas notas, Berio escolhe apenas 9. Tal fator indica que a escolha do
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acorde liberado não é suficiente para definir a sonoridade da ressonância (seria suficiente se as notas liberadas
fossem sendo atacas em combinações randômicas). A partir do acorde de base, o compositor escolhe as
combinações que lhe interessam e encadeia o percurso da ressonância a partir da alternância entre essas
sonoridades.
6
Em entrevista à Rossana Dalmonte, Berio diz: “(...) Todas as Sequenze para instrumentos solo têm em comum
a intenção de precisar e desenvolver melodicamente um discurso essencialmente harmônico e sugerir,
especialmente quando se trata de instrumentos monódicos, uma audição de tipo polifônico. (...) Ou seja, eu
queria alcançar uma forma de audição tão fortemente condicionante que pudesse constantemente sugerir uma
polifonia latente e implícita. O ideal, portanto, eram as melodias “polifônicas” de Bach.(...)” (Cf. BERIO, 1988,
pp. 83-84).
7
É interessante notar que na Sequenza VII, para o oboé solo, composta no mesmo ano, o estabelecimento das
alturas como pontos fixos no espaço da tessitura é a base do discurso melódico da peça, bem como da simulação
de um espaço polifônico a partir da presença de um som contínuo estático. Sobre esta peça, Silvio Ferraz em
“Diferença e Repetição: A polifonia simulada na Sequenza VII para oboé de Luciano Berio”. São Paulo. In:
Cadernos de Estudo: Análise Musical, No. 1, 1989.
8
Pode-se notar, como exemplo, que as duas primeiras alterações do modo são melodicamente direcionais: Si e
Fá#, sensíveis da fundamental e da quinta do modo, respectivamente.
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A produção científica focalizada na flauta doce: um mapeamento de
publicações brasileiras
Paula Andrade Callegari

Universidade Federal de Uberlândia – paula_callegari@yahoo.com.br
Resumo: A comunicação apresenta resultados parciais de uma pesquisa que propõe a criação de
um Banco de Dados sobre a produção científica brasileira cujo objeto de estudo é a flauta doce.
Até o momento, contamos com 84 itens que foram levantados em anais dos encontros nacionais da
Abem, na Revista da Abem e diretamente com os autores. Os resultados indicam um significativo
aumento de publicações sobre a flauta doce, com ênfase em questões teóricas e práticas do ensino
e aprendizagem do instrumento, ou concernentes às práticas interpretativas.
Palavras-chave: Flauta Doce, publicações brasileiras, Educação Musical, Musicologia,
Performance.
Scientific production focusing on the Recorder: a mapping of Brazilian publications
Abstract: The communication presents partial results of a research that proposes the creation of a
database on the Brazilian scientific production whose object of study is the recorder. So far, we
have 84 items that raised in proceedings of Abem’s national meetings, in Journal of Abem and
directly with the authors. The results indicate a significant increase in publications about the
recorder, with emphasis on theoretical and practical issues of the recorder’s teaching and learning,
or concerning the interpretative practices.
Keywords: Recorder, Brazilian publications, Music Education, Musicology, Performance.

1. Introdução
A presente comunicação apresenta resultados parciais de uma pesquisa que
objetiva acompanhar a produção científica brasileira que tem como foco a flauta doce. Para
isso, apresenta resultados do primeiro ano de desenvolvimento da pesquisa “Banco de Dados:
a flauta doce em publicações brasileiras da área de música” que surgiu em 2010 a partir da
dificuldade de encontrar bibliografias de embasamento teórico para as diversas disciplinas
vinculadas à flauta doce que compõem a grade curricular do Curso de Música (Licenciatura e
Bacharelado) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), bem como para fundamentar os
Trabalhos de Conclusão de Curso dos discentes.
Essa busca por bibliografias permitiu constatar que, ao lado da vasta literatura em
língua estrangeira, estão surgindo diversos e importantes trabalhos produzidos no Brasil
acerca da flauta doce. Essa produção é recente e está esparsa, e consiste de trabalhos
apresentados em eventos, artigos publicados em revistas acadêmicas e pesquisas acadêmicas
disponíveis em bibliotecas digitais de universidades brasileiras. Assim, o material que se
conhece está publicado em anais de congressos e periódicos da área de música ou pode ser
encontrado em páginas eletrônicas das Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras.
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Este cenário nos impõe a necessidade de agrupar, conhecer, analisar e
compreender essa produção. Além disso, o tratamento metodológico de mapeamento é
fundamental para conhecer as pesquisas e trabalhos que têm sido desenvolvidos no Brasil
sobre a flauta doce, para compreender as principais temáticas explicitadas pelos autores, bem
como apontar focos temáticos ainda não contemplados. Neste sentido, o projeto de pesquisa
de que trata esta comunicação, possui os seguintes objetivos gerais:
− Criar um banco de dados com material publicado no Brasil, a partir do ano 2000, em
formato impresso ou digital, cujo objeto de estudo seja a flauta doce; e
− Facilitar o acesso dos leitores ao material publicado no Brasil sobre a flauta doce.
De forma específica, a pesquisa visa:
− Conhecer o universo de publicações sobre a flauta doce dentro do período proposto;
− Pesquisar nos sites de IES brasileiras, monografias, dissertações e teses de pós-graduação
da área de música que se dedicam à flauta doce;
− Buscar material referente à flauta doce em revistas acadêmicas e anais de congressos;
− Reunir, selecionar e organizar os trabalhos para análise;
− Produzir uma bibliografia comentada sobre o material encontrado;
− Proceder à organização do banco de dados, alimentando-o com as informações obtidas na
pesquisa;
− Disponibilizar o banco de dados na internet, para o acesso gratuito ao público.
Acredita-se que a criação deste banco de dados contribuirá para uma compreensão
mais ampla sobre a produção intelectual brasileira relativa à flauta doce. Além disso, sua
disponibilização será uma importante ferramenta para profissionais e pesquisadores, para
subsidiar o ensino da flauta doce em diversos níveis, bem como para fundamentar o
desenvolvimento de projetos de extensão e futuras pesquisas científicas em nível de
graduação e pós-graduação na área de música, em geral, e da flauta doce, em particular.
Inicialmente, será apresentado o delineamento metodológico da pesquisa, com
aspectos gerais sobre o trabalho de mapeamento da produção. Em seguida, traz resultados
parciais da pesquisa, com considerações e análises acerca do material que foi categorizado na
perspectiva da Educação Musical. Esta categoria é destacada nesta comunicação por ser a
mais numerosa e significativa até o momento. Por fim, são tecidas algumas considerações
finais e apresentadas as referências bibliográficas.

2. Metodologia
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A pesquisa será desenvolvida por meio de métodos qualitativos e segue os
procedimentos da investigação bibliográfica e documental, isto é, “desenvolvida a partir de
material já elaborado” (GIL, 1996, p. 48). Neste sentido, ela consistirá de leituras das
publicações brasileiras acerca da flauta doce, para análise e organização do material no banco
de dados.
Ela pode ser definida como estado da arte, a partir do que é explicado por Ferreira
(2002, p. 257):
Nos últimos quinze anos, no Brasil e em outros países, tem se produzido um
conjunto significativo de pesquisas conhecidas pela denominação “estado da arte”
ou “estado do conhecimento”. Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem
trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica
em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e
dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de
que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado,
teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de
congressos e de seminários.

Em síntese, este é um tipo de pesquisa bibliográfica que mapeia e discute
determinada produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento (FERNANDES;
INÁCIO; ZORZETTI; et all, 2007).
A produção acadêmica considerada em pesquisas do tipo estado da arte inclui
teses, dissertações, publicações em periódicos e trabalhos em anais de congressos para
investigar determinado tema e as principais fontes para esta pesquisa, portanto, são os
catálogos de universidades, institutos, faculdades e associações (FERNANDES; INÁCIO;
ZORZETTI; et all, 2007, p. 3). Portanto, para o banco de dados serão consideradas as fontes e
os tipos de produção acadêmica citados acima, que tenham a flauta doce como objeto de
estudo.

2.1. Mapeamento da produção
O mapeamento da produção foi realizado em sete anais dos encontros nacionais
da Associação Brasileira de Educação Musical (Abem), no período de 2004 a 2010 e nos 25
números da Revista da Abem, publicados entre 1992 e 2011. Paralelamente a este
levantamento, tivemos acesso a pesquisas acadêmicas, a partir do contato com os autores e
outros flautistas.
Neste primeiro ano de realização da pesquisa, foram mapeados 84 textos,
divididos da seguinte forma: 73 trabalhos 1 encontrados nos anais dos Encontros Nacionais da
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Abem e dois artigos na Revista da Abem. Além disso, tivemos acesso a uma tese de
doutorado, seis dissertações de mestrado e três monografias de graduação que focalizam a
flauta doce.
O material mapeado foi analisado de forma qualitativa, a partir da definição de
categorias que permitissem considerar a variedade com que a flauta doce foi abordada pelos
autores. Assim, a produção mapeada até o momento foi dividida em três grandes categorias,
definidas de acordo com as sub-áreas de Educação Musical, Musicologia e Performance.
Desde o seu início, em março de 2011, a pesquisa tem dado suporte para as
disciplinas oferecidas pelo Curso de Música da UFU e para a realização de trabalhos de
conclusão de curso dos discentes. No ano de 2011, foram oferecidas as disciplinas
Metodologia do Ensino e Aprendizagem do Instrumento e Literatura do Instrumento, ambas
obrigatórias tanto para a Licenciatura como para o Bacharelado em Flauta Doce. Além disso,
foram realizadas duas monografias de conclusão de curso que abordaram aspectos de ensino e
aprendizagem da flauta doce. Desse modo, as disciplinas e pesquisas desenvolvidas ao longo
do ano justificaram a realização do levantamento inicialmente nas publicações da Abem e ao
mesmo tempo elas retroalimentaram esta pesquisa, uma vez que quatro discentes envolvidas
nessas disciplinas e pesquisas colaboraram com a realização do levantamento e manipulação
deste material.

3. A produção científica: flauta doce e Educação Musical
Até o momento, a maior parte do mapeamento foi realizada em publicações da
área de educação musical, mais especificamente, da Abem. Se por um lado encontramos
apenas dois artigos publicados ao longo dos 19 anos de existência da Revista da Abem, por
outro, observamos um grande número de trabalhos que são apresentados nos encontros
nacionais da Associação. Nota-se também, que nos últimos anos, houve um crescimento do
número de pesquisas acadêmicas relativas à flauta doce.
Os dois artigos publicados pela Revista da Abem são recentes (Weiland, 2007 e
Cuervo, 2009) 2 e apresentam uma síntese das pesquisas desenvolvidas pelas autoras em nível
de mestrado. Os trabalhos encontrados nos anais dos encontros nacionais possuem temáticas
muito diversas e incluem resultados parciais ou recortes de pesquisas acadêmicas, mas
principalmente, relatos de experiências no ensino e aprendizagem musical que focalizam a
flauta doce. Neste material também encontramos dois trabalhos que dizem respeito a projetos
artístico-culturais que visam à divulgação de repertório brasileiro para a flauta doce. Além
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disso, existem relatos que citam a flauta doce como um instrumento utilizado nas ações
educativas, mas ela não se configura como o foco principal do trabalho.
A categoria Educação Musical conta, até o momento, com 78 textos, que incluem
três dissertações, os dois artigos publicados na Revista da Abem e 73 trabalhos publicados
nos anais dos encontros nacionais da Abem. Nesta categoria, são consideradas as produções
em que a flauta doce aparece relacionada com processos de ensino e aprendizagem musical.
Dentre esta produção, a maior quantidade de publicações, 12 trabalhos e um
artigo, diz respeito à realização de trabalhos com a flauta doce no âmbito de projetos de
inclusão social. Nesta temática, o trabalho desenvolvido é predominantemente de caráter
coletivo. Os autores trazem questões relativas à escolha do repertório, apresentam iniciativas
bem-sucedidas neste contexto, a exemplo da formação de grupos de flautas, e refletem sobre
questões como as funções do projeto para a comunidade participante, o desenvolvimento
musical dos alunos e as contribuições advindas da adoção de um referencial teórico que
oriente a elaboração das atividades.
Outra temática relevante nesta categoria, com 11 trabalhos mapeados, é o
desenvolvimento de ações com a flauta doce no âmbito das escolas regulares. Aqui também
prevalecem os trabalhos coletivos e a maior parte dos textos apresenta relatos de experiências.
A tônica dos trabalhos desta temática é a relação entre o desenvolvimento de atividades de
musicalização e o processo de ensino-aprendizagem de um instrumento musical.
Dentro desta categoria, houve seis publicações dedicadas a trabalhos com flauta
doce voltados para professores não-especialistas e outras seis relativas a trabalhos realizados
em escolas específicas de música. Nessas temáticas, os autores refletem sobre o perfil dos
instrumentistas, discutem o ensino de flauta doce em um curso de licenciatura e apresentam
relatos de experiência na realização de um encontro de flauta doce.
Alguns trabalhos dizem respeito ao uso da flauta doce em projetos de estágio,
como, por exemplo, Kalff e Beineke (2004). Outros trabalhos relatam experiências de
trabalhos com a flauta doce desenvolvidos em projetos de extensão universitária, como, por
exemplo, Vieira e Ferreira (2010) e Gaulke e Maraschin (2010). Deve-se destacar que um dos
trabalhos (Diniz; Morato, 2005) relata uma experiência que é, ao mesmo tempo, um projeto
de estágio e de extensão. Na seqüência, encontramos os trabalhos de Bueno (2008) e Bueno e
Jayme (2010) que focalizam projetos voltados para a terceira idade.
Por fim, nesta categoria, o mapeamento também inclui 37 trabalhos publicados
nos anais dos encontros da Abem em que o termo flauta doce é citado, mas o instrumento
aparece apenas como um recurso disponível para a realização das atividades, ou seja, ela não
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se configura como o foco da proposta. Desta forma, esses trabalhos são contabilizados nesta
categoria da pesquisa, mas eles não estarão presentes no Banco de Dados, já que este prevê a
inclusão, apenas, de trabalhos em que a flauta doce seja o objeto de estudo.

4. Considerações finais
Esta comunicação apresentou resultados parciais de uma pesquisa em andamento
que visa à criação de um Banco de Dados sobre a flauta doce a partir do mapeamento de
publicações brasileiras da área de música. Este texto concentrou-se no material que foi
categorizado no âmbito da Educação Musical, já que ela concentra 78 textos dentre os 84
mapeados no primeiro ano de realização da pesquisa. Em síntese, pode-se dizer que os
trabalhos classificados nesta categoria evidenciam um grande volume de trabalhos dedicados
à flauta doce no âmbito da educação musical e apontam para a relevância e diversidade das
ações e contextos.
O restante do material está dividido em outras duas categorias: Musicologia e
Performance. A primeira possui sete publicações que se debruçam sobre temáticas relativas à
tratadística da flauta doce dos séculos XVI ao XVIII, pesquisas que dizem respeito ao
repertório histórico e contemporâneo do instrumento, contextualizando a flauta doce na obra
de um compositor específico e produções que se referem a questões históricas do instrumento.
Os três trabalhos que relacionam a flauta doce e a performance são relativos a projetos de
divulgação do repertório brasileiro do instrumento.
Para o ano de 2012, está prevista a disponibilização gratuita e on-line do Banco de
Dados. Além disso, a pesquisa dará prosseguimento ao levantamento e análise do material
encontrado, ampliando o mapeamento para os anais dos encontros nacionais da Abem
publicados entre 2000 e 2003 e em 2011 e iniciando o mapeamento nas publicações da
Anppom.
A criação do Banco de Dados, mesmo sendo uma pesquisa em andamento, já tem
apresentado resultados positivos, uma vez que tem subsidiado diversas disciplinas e pesquisas
acadêmicas no Curso de Música da UFU. Embora as fontes a serem pesquisadas ainda sejam
numerosas, já é possível ter uma noção do conhecimento produzido em pesquisas e
experiências debatidas sobre a flauta doce no campo da Educação Musical. Esse mapeamento,
além de identificar as temáticas mais emergentes nestas produções, também permite apontar
alguns focos que carecem de produções e que poderão gerar futuras pesquisas, como, por
exemplo: o perfil do profissional que ensina flauta doce nas ações relatadas; as habilidades
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técnico-instrumentais e conhecimentos específicos do instrumento que são trabalhados nessas
experiências; a inserção da música e das técnicas contemporâneas da flauta doce nas práticas
educativas; discussões acerca do ensino e aprendizagem da flauta doce nas licenciaturas em
instrumento e nos bacharelados; e o ensino e aprendizagem da flauta doce no âmbito da
Performance Historicamente Informada, dentre outros.
Acredita-se que o Banco de Dados pode contribuir para uma compreensão mais
ampla sobre a produção brasileira relativa à flauta doce e que ele será uma importante
ferramenta para profissionais e pesquisadores, dando sustentabilidade para o desenvolvimento
de trabalhos diversos e futuras pesquisas científicas. Finalmente, espera-se contribuir para a
divulgação e democratização da produção intelectual brasileira referente à flauta doce e para o
amadurecimento da produção científica brasileira sobre este instrumento.
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Resumo: O estudo apresenta uma síntese do conhecimento sobre o uso e funções da rabeca no
folguedo popular Cavalo Marinho, na cidade de Bayeux, estado da Paraíba, com comentários
sobre possíveis antecessores, aspectos históricos e etnográficos.
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The rabeca and its musica in the Cavalo Marinho
Abstract: The study presents a synthesis of the knowledge about the rabeca (Brazilian fiddle) in
the popular Brazilian musical drama Cavalo Marinho, at Bayeux, state of Paraíba, with comments
on its possible predecessors, historical and ethnographic aspects.
Keywords: rabeca, cavalo-marinho, Ethnomusicology

1. A rabeca no Brasil
O presente artigo apresenta uma síntese da dissertação de mestrado A Rabeca no
Cavalo Marinho de Bayeux (um estudo de caso), apresentada a Universidade Federal do Rio
de Janeiro. O trabalho, concluído em 1998 e publicado em 2000 pela Editora Universitária da
UFPB, apresenta um estudo sobre o papel da rabeca no folguedo popular cavalo marinho, na
cidade de Bayeux, estado da Paraíba.
A rabeca ou rebeca no Brasil na minha observação 1 é um instrumento musical com
reminiscências da rabeca medieval 2, vindo da Europa (Portugal) provavelmente durante os
primórdios da colonização, passando por transformações em novos contextos de atuação. É
um instrumento de cordas friccionadas com arco semelhante ao violino na sua forma, mas
com técnicas de construção diferenciadas, apresentando inúmeras modificações nas diversas
regiões em que é utilizada, tanto em sua estrutura (forma, dimensões, número de cordas,
afinação, etc.), como na técnica de execução, alterando também o seu uso e função dentro de
cada contexto social e cultural em que o instrumento se manifesta. Com base nas informações
descritas sobre o uso da rabeca no Brasil, decidiu-se fazer um estudo de caso através de
pesquisa de campo junto a um músico rabequeiro integrante do cavalo marinho de Bayeux,
um tipo de espetáculo popular coletivo repleto de simbologias, cuja beleza está intimamente
ligada ao entendimento da essência da cultura rural paraibana.

2. Considerações sobre a abordagem
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Para a realização do referido estudo foi escolhido um método utilizado nas
ciências sociais, mais precisamente na antropologia, que é a etnografia, por não haver uma
teoria musical escrita sobre a forma de fazer música na comunidade do cavalo carinho de
Bayeux, tendo como modelo o roteiro de etnografia musical aplicado por Bruno Nettl ao
estudo da música da sociedade Blackfoot baseado no enfoque antropológico de Alan Merriam
dividindo o estudo da música em três processos: comportamento (eventos musicais,
composição, ensino e transmissão da música); som (análise do repertório e estilo da música);
conceito (conceito que a sociedade em questão tem em relação à música, o papel da música na
sociedade em questão, terminologias utilizadas, avaliação da música em geral e da
performance em particular, valores culturais e musicais) (NETTL, 1989; MERRIAM, 1964).
A pesquisa de campo foi realizada no ano de 1997 na cidade de Bayeux (PB).
3. O cavalo marinho de Bayeux
O cavalo marinho (com suas manifestações afins como o bumba-meu-boi, boi de reis,
boi-bumbá, boi surubi e outros), também chamado de “Brincadeira” pelos seus praticantes, é
um tipo de espetáculo popular coletivo muito praticado no Brasil, envolvendo poesia, drama,
música e dança; com elementos sagrados, profanos e realização de crítica social.
O cavalo marinho de Bayeux é apresentado na forma de partes independentes numa
seqüência de danças com coreografia própria e episódios dramáticos. É apresentado em geral
ao ar livre, com o público em pé formando uma roda em torno dos brincantes, com a
realização de saudações ao público através de versos declamados (chamados loas). Há
também a presença de personagens humanos, animais e mitológicos. O comando é sempre
feito através de um líder com denominações diversas como mestre, capitão, “dono da
fazenda,” cavalo marinho 3 ou amo.
Mestre Gasosa 4 contou que antigamente quando morava na zona do Brejo, os
integrantes do grupo de boi 5 de reis faziam ensaios do espetáculo durante os meses que
antecediam o período colheita na agricultura. Por volta do dia de São João (24 de junho),
faziam o ensaio geral em frente a uma Igreja Católica, onde rezavam e cantavam ajoelhados.
No outro dia começavam a longa viagem percorrendo toda a Paraíba para apresentar a
“Brincadeira”. Em dezembro o grupo voltava a zona do Brejo. “Brincavam” o natal em
Serraria (PB), o ano novo em Solânea (PB) e o dia de reis, último dia da brincadeira em
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Bananeiras (PB), finalizando a temporada com uma grande festa em torno de uma fogueira
onde o “boi” (da brincadeira) era queimado.

4. A rabeca no cavalo marinho de Bayeux
No cavalo marinho de Bayeux, a rabeca é o instrumento musical mais importante do
grupo. Artur Ermínio da Silva (já falecido), rabequeiro do grupo e meu informante principal
acerca do uso da rabeca no cavalo marinho. Ele nasceu no município de Sapé (PB) no ano de
1925. Ele trabalhou em engenho de rapadura, na roça e foi gari da Prefeitura. Aprendeu a ler
um pouco, mas nunca estudou música em escola formal.
Artur aprendeu a construir rabecas ainda criança, observando instrumentos prontos e
“inventando” o seu, junto com seu irmão Zezinho, que é marceneiro e também toca e constrói
“violinos” (instrumento provavelmente feito com uma técnica de construção já mais próxima
à do violino comum) e rabecas:
Quando eu comecei a tocar, a rabeca já existia.. Eu num tinha não, aí inventei uma
de cuia de cabaço. Botei o braço de madeira e as corda de linha de carreté (carretel
de costura). Tinha também o aico. Eu era criança! Aí meu irmão inventou de fazer
uma também, e comecemo a treinar né? Naquele tempo tinha uns tocador de rabeca,
aí a gente ia pra lá, ficava olhando eles tocar, a afinação...Eu aprendi comigo
mesmo, com meu juízo!!”(ARTUR. In: NÓBREGA, 1998:15).

Contou que já adulto construiu seu próprio instrumento, e utilizou diferentes madeiras
levando em conta sua qualidade de resistência e capacidade de transmissão sonora. As
madeiras consideradas de boa qualidade são: “cardeiro”, “cedro”, “imburana”,
“cajarana”, “mulungu”,

“pinho”,

“jitaí” (madeira muito resistente utilizada apenas para fazer o

cavalete, a alma e as cravelhas) e o “jenipapo” (ideal para fazer as costilhas do instrumento
por ser uma madeira compacta e muito flexível).
Para melhorar a qualidade sonora da rabeca, Antônio da Rabeca (rabequeiro amigo de
Artur), contou que os tocadores mais antigos utilizavam o recurso de colocar um “maracá de
cascavé” (chocalho da cobra cascavel), dentro da caixa de ressonância da rabeca.
A vara do arco de Artur apresenta uma vara aproximadamente reta, ao longo da qual
são retesados fios de nylon, colados na extremidade superior da vara e no talão (parte
inferior), onde possui uma pestana não ajustável, portanto seu polegar pressiona a crina para
regular sua tensão, contrastando com o arco de violino moderno que apresenta uma estrutura
de vara côncava e o talão móvel dando condição a emprego de grande tensão nas crinas,
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resultando numa maior precisão sonora. A rabeca já apresenta uma menor capacidade de
tensão da crina, portanto percebemos um certo “atraso” na realização do ataque, um dos
resultados sonoros que nos leva a perceber este instrumento com mais recursos para
representar o universo rural que o violino.
A rabeca é o instrumento de mais difícil execução do cavalo marinho. É considerada
ainda mais difícil que a sanfona e a viola. Para tocá-la, segundo Mestre Gasosa é necessário
ter o “dom”, como explica:
“Pra um instrumento assim,num é todo mundo que dar, é raro!!! Se a pessoa nasceu
pra aquilo, se o dom dele é pra música, ele aprende. Quem não tem, pode ifregá vuco,
vuco, vuco, ifregando as corda no aico, aí cadê música vim? É o dom minha fia, que a
pessoa tem pra ser música...O dom quem dar é Deus. Ele é o Supremo do Mundo
porque tudo que ele marca é certo” (GASOSA. In: NÓBREGA, 2000: p.81).

Artur é considerado o Mestre do Toque (mestre dos instrumentistas), ele assume a
liderança na hora de “fazer o baião” (hora da dança). O instrumento sofre constantemente
comparações com a sonoridade mais clara e brilhante do violino; e mais ainda com a sanfona,
instrumento ideal para a dança, por causa do seu grande volume sonoro, e por ser um
instrumento harmônico. Um bom rabequeiro, segundo eles, faz com que o som da rabeca se
assemelhe ao da sanfona, tocando em um número maior de cordas simultaneamente. Mestre
Gasosa dizia que o bom rabequeiro faz com que o instrumento “fale” ou “chore”, e também
leva as pessoas a dançarem. Também tem que ter bom ouvido, “escala” (ritmo), boa memória
para decorar as peças e capacidade de improvisação (NÓBREGA, 1998).
Artur utiliza apenas os 2\3 superiores de seu arco. A região próxima ao talão não é
utilizada. Usa arcadas longas (2/3 da parte superior) para sublinhar as melodias cantadas
chamada por eles de “cantos” (recitativos), e arcadas curtas (na região central superior) para
tocar as chamadas “danças”( parte das canções que são dançadas contrastando assim com os
“cantos” ou recitativos) . Nas “danças” ou nos “cantos” (recitativos) Artur utiliza em geral
uma arcada por sílaba.
Artur acentua determinadas notas com a mão direita (com o arco), ou seja, dá maior
intensidade ao início de algumas notas, com rápida queda de volume de som. Como a rabeca
era tocada ao ar livre, sendo solista na hora da dança, a presença dos sons acentuados tornouse fundamental para que ajudasse a todos os brincantes a marcar o ritmo da dança e não errar
o passo. Artur utiliza acentos dando um pequeno apoio ao início dos tempos fortes dos ritmos
binários e uma ênfase às síncopes.
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O instrumento de Artur possui forma e dimensões parecidas com as de uma viola
pequena (pertencente família do violino). Os integrantes do cavalo marinho fazem a distinção
entre os dois instrumentos pelo “feitio” (técnica de construção) e pelo som mais “grosso”
(grave) da rabeca. Artur explica que “o violino é mais bonito, mais desenhado, tem mais som,
e é feito com madeira apropriada, enquanto a rabeca pode ser construída com qualquer
madeira’’. O violino com sua sonoridade mais intensa, clara e brilhante, é muito valorizado
por eles, como explica Dona Helena (esposa de Gasosa): “Tem rabeca tão boa que parece até
violino!” (depoimentos diversos à autora, 1997). As quatro cordas metálicas da rabeca são
afinadas em quintas, mas a afinação não é padronizada, podendo variar de acordo com o
desejo do executante, porém sempre é mais grave que o violino. Artur sempre usa uma
afinação parecida com a da viola (família do violino), um semitom ou um tom acima, em
torno de SI4,MI4,LA3,RE3.
A terminologia utilizada por Artur para se referir às diferentes partes da rabeca, a
aproximam do corpo humano:
“Coipo” - Caixa de ressonância; “Cintura” - parte angulosa da caixa; “Aima” pequena haste cilíndrica de madeira, semelhante a um lápis, encaixada entre o tampo (parte
superior) e o fundo do instrumento, ligando as duas partes; Cavalete - pequena peça de
madeira que transmite as vibrações das cordas à caixa sonora. Apresenta a sua parte superior
plana, deixando as cordas aproximadamente no mesmo plano; “Boca” - orifícios em forma de
“f ; “Imbigo” - situado na parte inferior da rabeca; Braço - parte superior da rabeca que se
prolonga sobre o tampo onde está colada a “língua”; “Língua” - peça sobre a qual se esticam
as cordas que vêm do suporte em direção às cravelhas, depois de passar pelo cavalete;
Cravelhas - encaixadas de forma transversal ao braço do instrumento. O rabequeiro afina o
instrumento girando as cravelhas para trás e para frente a fim de retesar ou afrouxar as cordas;
“Cabeça” - parte superior do braço, acima do “dente” ou pestana, onde são encaixadas as
cravelhas; “Dente” - pequeno pedaço de osso retangular colocado de forma perpendicular ao
braço, abaixo da voluta, onde as cordas passam através de pequenos sulcos; etc.
5. As músicas
As músicas do cavalo marinho de Bayeux, com práticas antifonais e responsoriais, têm
ligação forte com formas poético-musicais nordestinas como a cantoria 6 e o coco 7. As
canções apresentam escalas de cinco sons, seis sons e sete sons (como escalas com o sétimo
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grau abaixado e o quarto grau aumentado 8, escalas no modo mixolídio e outras). As músicas
do cavalo marinho também apresentam o uso de escalas com o terceiro grau “neutro” 9.
Na apresentação do cavalo marinho a rabeca dá um clima harmônico às peças tocando
em duas ou mais cordas simultaneamente. O uso de cordas digitadas e cordas soltas (sem
digitação) gera um efeito diferenciado, pelo contraste entre as sonoridades mais veladas (das
cordas digitadas) e das mais penetrantes (das cordas soltas). As cordas soltas também
estabelecem intervalos harmônicos (não somente pela execução do intervalo em si) por meio
de efeito pedal resultante de sua reverberação, enriquecendo a performance, dando a
impressão de “musica de sanfona”, como eles mesmos explicam, instrumento ideal para
danças, mas nem sempre acessível por ser um instrumento caro.
Artur não realiza os acordes em função de uma tonalidade (como na harmonia
tradicional), mas em função de uma determinada sonoridade. A rabeca sublinha a linha do
canto

10

com contornos melódicos descendentes, notas repetidas e faz variações rítmicas com

acompanhamento de ostinatos sincopados (pandeiro e triângulo) com o seguinte padrão de
acentuação marcado pela “batida” do pandeiro: duas colcheias pontuadas, uma colcheia
simples; ou variações do mesmo. Carlos Sandroni observa que o padrão rítmico 3 + 3 + 2
pode ser encontrado na música brasileira de tradição oral, como por exemplo nas palmas que
acompanham o samba-de-roda baiano, o côco nordestino, o partido- alto carioca, nos gonguês
dos maracatus pernambucanos, em vários tipos de toques para divindades afro-brasileiras e
assim por diante (SANDRONI, 2001).

6. Considerações finais
Em estratos sociais mais afluentes no estado da Paraíba, o uso da rabeca é em
geral avaliado de forma negativa. As reclamações mais comuns eram relacionadas à
afinação e a sonoridade “áspera” do instrumento (depoimentos diversos à autora, 1997).
Neste Estado, nos casos em que é conhecida, a rabeca é discriminada negativamente
como; “Violino de matuto”; “Violino de feira”; “Possui som fanhoso e constipado”;
“Violino desafinado”; “Quem tem dinheiro toca violino, quem não tem toca rabeca”
(idem). Atribuições de valor ao virtuosismo, afinação temperada, complexidade na
realização musical, são observados dentro e fora da comunidade do cavalo marinho de
Bayeux. No entanto, as pessoas mais idosas vindas do interior do Estado lembram da
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rabeca com saudade: “Era maravilhoso, uma coisa linda!”; “Quando ele tocava era como
eletricidade, ilusão! A pessoa ficava fora de si, como que encantada!!!” (Ibidem).
Apesar de todas estas questões, a rabeca hoje ganhou os espaços urbanos, revelando
conhecimentos transmitidos através das gerações num processo de reelaboração e
reinterpretação, pondo em questão as noções de popular, erudito, velho, novo, massivo, cujas
delimitações perdem rigidez e clareza.
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1

Baseada em descrições do instrumento feitas por autores brasileiros, depoimentos pessoais à autora e fontes
iconográficas.
2
As rabecas no Brasil apresentam muitas vezes arcos com vara convexa com extremidade inferior da vara longa;
caixa de ressonância em forma de oito; arcos com orifícios em suas extremidades em que são amarrados os fios
da crina (fios do rabo do cavalo) em cada ponta; demarcação clara entre o braço e o corpo do instrumento; entre
outras observações.
3
O cavalo era um animal associado à classe dominante (FREIRE, 1951).
4
Mestre Gasosa (já falecido) era o líder máximo do cavalo marinho de Bayeux.
5
Espetáculo popular variante do cavalo marinho.
6
Forma poético-musical muito comum nos sertões nordestinos baseada no improviso, em que dois repentistas
realizam uma disputa poética. A ênfase é dada à poesia, sendo a música, de perfil modal, pouco variável e sem
acompanhamento instrumental durante o canto.
7
Cantiga para dançar na forma estrofe e refrão (solo e côro) com acompanhamento instrumental e em ritmo
binário com o seguinte padrão de acentuação: uma colcheia pontuada, uma semicolcheia, e duas colcheias
simples; ou variações do mesmo, marcadas pela “batida” do pandeiro.
8
Algumas melodias apresentam escalas com o sétimo grau abaixado e o quarto grau aumentado , aspectos
comuns a outros gêneros musicais brasileiros como o coco e a cantoria ( ARAÚJO, 1998).
9
Oscilando entre as terças maior e menor da escala temperada (ARAÚJO, 1998).
10
Os cantos do cavalo marinho de Bayeux apresentam linhas melódicas sincopadas um procedimento rítmico
sistemático intimamente ligado à música de tradição oral brasileira.
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Resumo: Este estudo teve como objetivo detectar e especificar o material referente às rabecas
inserido na obra de Mário de Andrade, através da pesquisa de fontes deste autor e de manuscritos
localizados no Instituto de Estudos Brasileiros. Os dados musicais obtidos nesta pesquisa se
apresentam como ponto de partida para a exploração do universo popular de tradição oral referente
às rabecas, ao mesmo tempo em que apontam para o desvelamento e desocultamento das rabecas
em Mário de Andrade e como exemplo de vozes musicais dotadas de identidade e potencialidade
musicais próprias.
Palavras-chave: Rabecas-brasileiras, Mário de Andrade, Prática Musical.
The Hidden Brazilian-Fiddle Inside Mário de Andrade’s Work
Abstract: This study looked for detecting and specifying the content about Brazilian-fiddle inside
Mário de Andrade’s work, through the research of printed sources and manuscripts of this author
situated at the Institute for Brazilian Studies (IEB), at the University of São Paulo (USP). The
musical data found in the research serve as a first step for the musician/researcher who wants to
explore the oral tradition universe of Brazilian-fiddles inside Mário de Andrade’s work, at the
same time it represents an example of musical voices with musical identity and potentiality in
itself.
Keywords: Brazilian-Fiddle, Mário de Andrade, Musical Practice.

1. Introdução
A investigação dos instrumentos musicais teve seu foco redirecionado a partir da
década de 1960. Os instrumentos e suas práticas assumiram um novo papel no âmbito de
compreensão da musicologia histórica e da etnomusicologia. Se por um lado, a primeira
reincorporou instrumentos musicais antigos, como o cravo e o violino barroco, conferindolhes um novo significado nas práticas interpretativas (HARNONCOURT, 1990; BUTT,
2002), a outra, numa esfera distinta, porém relacionada, passou a considerar os instrumentos e
suas práticas como elementos essenciais para o entendimento da linguagem musical e seus
contextos sócio-culturais (HOOD, 1960; BLACKING, 1973, 1995; BAILY, 1995).
Dentro deste quadro, as rabecas brasileiras vêm emergindo como detentoras de
identidade e potencialidade musical próprias, emancipando-se da imagem dominante do
violino.

Com isso, particular interesse tem sido direcionado a elas por parte dos

pesquisadores (VELOSO, 1994 apud NÓBREGA, 2000; MURPHY 1997; NÓBREGA, 2000;
GRAMANI, 2002; ALIVERTI et al., 2007; FIAMINGHI, 2009; FIAMINGHI & PIEDADE,
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2009; GRAMANI, 2009; MARTINS & LIMA, 2010). Tal acontecimento reflete o
estrangulamento da linguagem musical ocidental, que no período modernista se caracterizou
pela busca incessante pelo novo.
Mário de Andrade foi uma figura de extrema importância para o registro de
informações sobre a música de tradição oral brasileira. Apesar de constar pouca informação
acerca das rabecas em sua obra, estão presentes importantes conteúdos sobre contextos em
que elas eram utilizadas e os gêneros musicais que nelas eram executados.
2. Metodologia
2.1. Pesquisa Bibliográfica
Mário de Andrade (1893-1945) em Ensaio sobre a música brasileira procurou
despertar o gosto de artistas-leitores pela música e cultura populares brasileiras, com intenção
de que aderissem ao modernismo nacionalista, através da criação e divulgação de trabalhos
inspirados nesse movimento, e se engajassem na “construção de um projeto voltado para a
criação de uma Escola Nacional de Composição (CONTIER, 2010). O Ensaio convoca o
artista a viajar pelo interior do Brasil para descobrir as linguagens musicais nacionais
excluídas, algo que o próprio autor realizou em momentos diversos ao longo da década de
1920: Minas Gerais (1925); pelos Rios Amazonas, Madeira e pela Ilha de Marajó (1927) e
para o Nordeste (1928-1929).
As duas últimas foram definidas por Andrade como “viagens etnográficas” e se
encontram relatadas, em forma de diário, no livro O Turista Aprendiz (ANDRADE, 1976). De
maior interesse para este estudo, a viagem de 1928-1929 representou uma extensa e intensa
pesquisa sobre as manifestações culturais nordestinas, incluindo, naturalmente, as musicais.
Nela, o pesquisador coletou e registrou material nos estados de Pernambuco, Alagoas, Rio
Grande do Norte e Paraíba; de acordo com Telê P. A. Lopez, na introdução de O Turista
Aprendiz, o trabalho foi mais árduo no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Os registros seriam
reunidos numa obra, com o título Na Pancada do Ganzá, mas infelizmente o pesquisador não
viveu o suficiente para concretizá-la. Por outro lado, esses manuscritos foram herdados por
sua assistente e amiga próxima, Oneyda Alvarenga, responsável pela publicação de quase
todo o material, organizado em quatro obras: I - Danças Dramáticas do Brasil, II - Os Cocos,
III - As Melodias do Boi e outras peças e IV - Música de Feitiçaria no Brasil, como esclarece
a própria no início de Os Cocos (ANDRADE, 1984).
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O 3º tomo de Danças Dramáticas do Brasil (1959) (DDB) destacou-se pela
descrição de um rabequeiro, Vilemão da Trindade, além da apresentação de uma grande
quantidade de melodias fornecidas pelo mesmo, referentes ao auto Bumba-meu-Boi.
2.2. Consulta aos Manuscritos
O conhecimento da existência do material musical de rabeca em DDB motivou a
visita para consulta dos manuscritos originais, alocados no Fundo Pessoal Mário de Andrade,
parte integrante do Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), localizado nas
dependências da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo/SP, durante os dias 07 e 08 de
novembro de 2011.
Com base na pesquisa bibliográfica, foram selecionadas 5 caixas de manuscritos,
a partir dos títulos listados no catálogo Manuscritos de M.A (originais):
-Anotações Folclóricas, caixa 008 (MA-MMA-008);
-Melodias do Boi, caixa 014 (MA-MMA-013);
-Danças Dramáticas, caixa 050 (MA-MMA-038);
-Danças Dramáticas e Bumba Meu Boi, caixa 053 (MA-MMA-039) e
-Pesquisas Musicais Nordestinas, caixa 159 (MA-MMA-091).
3. Resultados
Das cinco caixas examinadas, as de número 053 e 159 foram as que apresentaram
material relevante, no que se refere à descrição da figura de Vilemão da Trindade e das
melodias fornecidas por este rabequeiro.
Na caixa 053 foram localizados todos os manuscritos com melodias, citados por
Oneyda Alvarenga como base para a elaboração da primeira parte do 3o tomo de DDB, como
exposto em sua “Explicação”, que abre o livro. Uma coletânea de quinze melodias (MAMMA-39-03-08), datada de 1926, chamada nas DDB de “manuscrito para Gallet”
(ANDRADE, 1959, pg. 15) destinada ao compositor Luciano Gallet, para a composição de
um Bumba-meu-Boi inspirado no Carnaval de Schumann ou nos Quadros de Uma Exposição
de Mussorgsky.
O manuscrito denominado “cópias definitivas” nas DDB (ANDRADE, 1959, pg.
15), contendo a versão revisada das melodias atribuídas a Vilemão da Trindade e João
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Sardinha como informantes e que foi publicado em DDB está registrado como MA-MMA-3979-98. As versões publicadas das letras, em papéis datilografados, estão arquivadas do
seguinte modo: “Coros de Abertura” (MA-MMA-39-99), “Gigante” (MA-MMA-39-112113), “Lamento do Mateus” (MA-MMA-39-131) e “Côco do Piauí” (MA-MMA-39-142).
Outra coletânea (MA-MMA-39-49-50), talvez a de maior relevância para o
presente estudo, denominada “manuscrito ‘Bumba-meu-Boi/Rio Grande do Norte’”
(ANDRADE, 1959, pg. 15), traz na parte central superior, abaixo do título “Bumba meu Boi –
Bom Jardim”, a notação “Willemen da Trindade – rabequista” e no canto esquerdo superior,
“João Sardinha/Violista, Cantador”. Neste manuscrito são encontradas 26 melodias das 28
atribuídas a eles em DDB, sob a seguinte numeração: I-1-a; II-1, 2; III-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
XXI-1, 2, 3; VI; XIV-2 (versão ruim), 3, 4; XVII-3; XIII-2; XVIII-2; XXII-2; XXX-5; XXXI4; XXXVI. A melodia “O Gigante” apresenta aqui uma versão rasurada, junto a qual uma
nota remetendo a outra versão, encontrada no arquivo MA-MMA-39-53, onde se encontram
as três melodias restantes: III-12; XXXII-2, 3; XIV-2 (versão boa). Do mesmo modo, o
“Baiano” III-7, com versão praticamente ilegível em MA-MMA-39-50, apresenta nota que
remete ao “Apêndice do Boi” (MA-MMA-39-54), onde se encontra a versão publicada. A
importância do documento MA-MMA-39-49-50 está no fato de trazer a versão manuscrita das
melodias, apresentando pequenas, mas interessantes, diferenças em relação à versão impressa
publicada. Na “Psicologia dos Cantadores” (ANDRADE, 1959, pg. 10-11; MA-MMA-91-6364), Mário de Andrade descreve Vilemão como “...enfeitador de melodias na rabeca.” Além
de pequenas diferenças referentes ao ritmo, entre as versões, a distinção mais interessante diz
respeito a esses “floreios” melódicos realizados por Vilemão. A melodia no 1 do manuscrito
MA-MMA-39-49, por exemplo, uma versão dos “Coros de Abertura” I-1-a, traz uma série de
apojaturas, glissandos e grupetos. Outra informação valiosa neste mesmo documento é a
indicação entre parênteses (no 2 bis), não publicada no livro, antes das melodias
correspondentes aos “Baianos” II-3, III-1, III-2 e III-3 publicados. Acreditamos, com base
nesta informação, que estas melodias devam ser executadas como uma espécie de variação do
“Baiano” II-1 (o no 2 no manuscrito MA-MMA-39-49-50).
Além da descrição original manuscrita da figura de Vilemão da Trindade (ver
item 4, abaixo), a caixa 159 forneceu citações do rabequeiro como informante de uma quantia
significante de Côcos. Mário de Andrade escreve “?” em frente ao nome de Vilemão como
informante do Côco no67, mas o afirma, claramente, como informante dos Cocos 68 a 74
(exceto 69) e também do intervalo 88 a 95 (MA-MMA-91-55). Infelizmente, durante a
primeira visita ao IEB, o tempo para o exame destes documentos não foi suficiente. A
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consulta futura dos manuscritos referentes a esses Côcos, no Fundo Pessoal Mário de
Andrade, poderá ampliar significantemente o número de melodias fornecidas pelo rabequeiro.
4. Discussão
4.1. A Rabeca Oculta na Obra de Mário de Andrade e o Eco de Vilemão da
Trindade
Em seu Dicionário Musical Brasileiro (ANDRADE, 1989), Mário de Andrade
resume o termo “rabeca” a sinônimo de violino popular, desconsiderando qualquer
informação a respeito da origem do instrumento, enquanto que na descrição do verbete
“violino”, o autor toma este instrumento como parâmetro para todos os outros similares
(FIAMINGHI, 2009). Ele não apresenta características da rabeca que permitam vislumbrá-la
como um instrumento de identidade própria, de maneira dissociada do violino. Isto não é
surpreendente, se olharmos para Mário de Andrade como um pesquisador típico do
Modernismo, movimento cujos seguidores utilizaram elementos da cultura popular,
intencionando o desenvolvimento de um idioma musical nacional passível de compreensão
por uma sociedade internacional culta (FIAMINGHI & PIEDADE, 2009). Deste modo, os
instrumentos tradicionais foram “naturalmente” excluídos, embora se tenha tentado
transportar sua linguagem para a orquestra: o foco se deu no ritmo, melodia e forma da
composição.
Por outro lado, Mário de Andrade nos deixou alguma informação preciosa sobre a
utilização da rabeca em manifestações populares como o Bumba-meu-Boi. Fiaminghi (2008)
destaca ainda duas referências significativas às rabecas, além daquela contida no Dicionário.
A primeira citação está em Os Cocos:
Estou lembrando duma noite na zona da mata, em Pernambuco. Depois dum
Bumba-meu-Boi de cinco horas, eu me aproximara dos instrumentistas pra tirar um
naco de conversa. Um deles trazia um violino, feito por ele mesmo, duma
sonoridade a um tempo tão esganiçada e mansa que nem sei! E o violinista era
compositor também. Compositor...descritivo! Não vê que compunha baianos e
varsas, feito os outros! Compunha peças características, descrevendo a vida de
engenho e sertão. E tocou pra mim escutar uma espécie de monstrengo sublime, que
intitulara “A Boiada”. Às vezes parava a execução pra me contar o que estava se
passando...no violino. Eram os bois saindo no campo; eram os vaqueiros ajuntando o
“comboio”; era o trote miudinho no estradão; o estouro; o aboio de vaqueiro
dominando os bichos assustados...Está claro que a peça era horrível de pobreza, má
execução, ingenuidade. Mas assim mesmo tinha frases aproveitáveis e invenções
descritivas engenhosas. E principalmente comovia. Quando se tem o coração bem
nascido, capaz de encarar com seriedade os “abusos” do povo, uma coisa dessas
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comove muito e a gente não esquece mais. Do fundo das imperfeições de tudo
quanto o povo faz, vem uma força, uma necessidade que, em arte, equivale ao que é
fé em religião. (ANDRADE, 1984: p. 388-89).

e a outra, no 3º tomo de Danças Dramáticas do Brasil:
Mulato escuro. Homem feito. Rabequista e cordeonista de profissão. Tocador de
bailaricos, tocador de “Boi”, ignorante de música teórica, intuição excelente,
reproduzindo imediatamente no instrumento dele o que a gente cantava ou
executava no piano. Ouvido excelente. Temperamento barroco, enfeitador das
melodias na rabeca. Alguma incerteza de execução que se tornava freqüentemente
fantasista. Coisa proveniente da própria musicalidade improvisatória do rabequista e
não de insuficiência. E por humildade e tímido, só depois de certo trabalho se
acamaradou mais comigo. Assim mesmo não dizia nunca que estava errado. Se
limitava a tocar de novo o documento pra que eu mesmo descobrisse os meus
enganos. Muito paciente. As peças dele foram tomadas com bastante dificuldade.
Vilemão as variava em extremo nos enfeites e era de ritmo bastante divagativo
embora bem batido nas danças. Quero dizer que nas peças coreográficas acentuava
bem metrônomicamente os tempos fortes. Nas outras peças, pelo fato mesmo de
estar sempre acompanhando cantores, duplicando no instrumento o canto alheio, não
tinha ritmo próprio, acostumado a servilmente seguir os outros. Isso lhe dava na
execução solista dessas melodias aquela hesitação de expectativa do acompanhador
à primeira vista. Mas com as reservas relativas a tudo isso, anotei com o máximo de
fidelidade possível as melodias que Vilemão tocava, em repetições numerosíssimas.
(ANDRADE, 1959: p. 11)

Aqui, podemos perceber um relato rico em detalhes da prática musical específica da rabeca, a
partir da execução de Vilemão da Trindade, em Bom-Jardim, RN, 1929. Ao contrário do
primeiro relato, onde a prática musical de seu informante não é enfocada, neste último ele a
descreve indiretamente através do perfil de sua função musical no Bumba-meu-Boi:
acompanhamento das melodias cantadas em uníssono, marcação rítmica das danças,
improvisação melódica. Por outro lado, Mário não forneceu referências técnicas sobre a
rabeca de Vilemão: número de cordas, afinação, maneira de segurar o instrumento, utilização
do arco, cordas duplas etc. Anotou cuidadosamente as melodias (como ele mesmo afirma),
mas nada sobre a rabeca. Muitos aspectos são deixados de lado, como se a música anotada
tivesse vida própria, independente da linguagem de cada instrumento (FIAMINGHI, 2008).
As 28 melodias do Bumba-meu-Boi fornecidas por Vilemão da Trindade podem
ser classificadas em duas categorias, segundo a descrição da figura do rabequeiro, por Mário
de Andrade: I) cantadas, onde a rabeca apresenta função de acompanhamento, dobrando as
melodias: “Côro de Abertura”, “O Gigante”, “Manuel da Lapa”, “Lamento do Mateus” e
“João Gurujuba”; II) danças, onde o instrumento é responsável por estabelecer e manter o
ritmo, durante as coreografias. Neste caso, a grande maioria dos exemplos (21) aparece sob o
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título de “Baiano” além da “Valsa do Boi”. Uma das partituras representa as duas categorias:
“Côco do Piauí, com seu Baiano”.
O compositor Guerra-Peixe nos fala, em “Variações sobre o Baião” (1955), que os
termos “baião” e “baiano” são utilizados de modo indiferente na literatura. De acordo com
ele, no Nordeste, “baião” é empregado, entre outros, para se referir a interlúdio entre os
cantos (Maranhão e Recife/PE), música instrumental, onde inúmeras variações são realizadas
sobre um pequeno tema (bandas de pífano) e dança (Vitória da Conquista/BA). Já Câmara
Cascudo define “baiano” como dança viva, que possibilita improvisações e habilidades com
os pés e velocidades de movimentos de corpo (apud de Pádua, 2010). Ao analisar as melodias
fornecidas por Vilemão, certifica-se que o termo “baiano” apresenta as características
salientadas por Guerra-Peixe, referentes, entretanto, a “baião”: interlúdio, música instrumental
e dança. Isto vem confirmar a utilização pouco criteriosa e confusa dos dois termos.
5. Considerações Finais
O conteúdo musical referente às rabecas detectado na obra de Mário de Andrade,
apresenta-se como um ponto de partida para a exploração do universo popular de tradição oral
referente a estes instrumentos, apontando-os como exemplo de vozes musicais dotadas de
identidade e potencialidade próprias. Acredita-se, no entanto, que a riqueza deste material
será mais claramente demonstrada através da experiência fenomenológica, o que permitirá a
identificação dos possíveis padrões acústicos mocionais (BAILY, 1995) ligados a esses
instrumentos.
As rabecas brasileiras são instrumentos bastante diversificados quanto à construção, ao
arco, o número de cordas e a afinação (GRAMANI, 2002). A exploração da não-padronização
das rabecas permite a descoberta de uma ampla diversidade de possibilidades musicais que,
do contrário, seriam ocultadas pela hegemonia de um padrão único.
No registro das melodias fornecidas por Vilemão, Mário de Andrade utilizou a
notação musical convencional em partituras, que sugere uma execução regrada pela fórmula
de compasso. Sandroni (2001) argumenta sobre a impraticabilidade de se analisar a música
popular a partir das partituras; o ideal seria o estudo do resultado fonográfico da performance
musical. Porém, na ausência deste para o material da presente pesquisa, a prática musical com
a finalidade de revelar padrões acústicos mocionais, segundo o paradigma do tresillo
(SANDRONI, 2001) parece uma alternativa razoável. A dança de maior abundância no
Bumba-meu-Boi, o baiano, possivelmente soará mais característica pela execução de seu
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ritmo segundo este paradigma, onde a concepção do compasso é substituída pela de ritmos
aditivos (fig. 1).

a.

b.
Figura 1: Representações pautadas do ritmo dos baianos: a) notação tradicional, com base na
fórmula de compasso; b) notação de ritmos aditivos.

A experimentação do conteúdo musical das rabecas apresentado neste estudo,
segundo as concepções supracitadas de padrões acústicos mocionais e de ritmos adicionais, é
o tema de outro trabalho que vem sendo desenvolvido paralelamente ao presente estudo, onde
as hipóteses aqui levantadas serão exploradas em maior extensão.
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Resumo: Este artigo apresenta concepções de como a reflexão sobre a ação docente pode interferir
no planejamento das aulas de música de professores da educação básica. Constatação que se deu a
partir do encontro de duas educadoras musicais que atuam na educação básica no curso
“Construindo a base de conhecimentos para a docência no ensino fundamental: uma proposta de
formação à distância de professores de música” UFSCar. A presença da pesquisa no cotidiano
escolar aponta para o fortalecimento da construção do conhecimento em música bem como o
aprimoramento da docência, promovendo a busca pelo aperfeiçoamento da qualidade do ensino.
Palavras-chave: Planejamento, Reflexão docente, Formação de Professores de Música.
The reflection and construction planning in the teaching music
Abstract: This paper presents ideas on how to reflect on the teaching can influence the planning of
music lessons for basic education teachers. Finding that occurred from the meeting of two music
teachers who work in basic education in the course “Building the knowledge base for teaching in
elementary schools: a proposal for distance training of music teachers” UFSCar. The present of the
research in everyday school life points to strengthen the construction of knowledge in music as
well as the improvement of teaching, striving for the improvement of educational quality.
Keywords: Planning, teaching reflection, teacher of music.

1. Introdução
Vemos em nossos dias um número crescente de discussões acerca da formação de
professores para a educação básica, especialmente na área da música, após a aprovação da lei
11.769/08. A formação continuada é uma alternativa para a atualização de conhecimentos
para professores. Atualmente a internet e as novas tecnologias têm auxiliado neste processo
de formação continuada do professor com cursos à distância. Tem beneficiado a troca de
informações entre profissionais de uma mesma área e intensificado a comunicação e acesso a
eventos e materiais didáticos de todo país. Nesta perspectiva, o curso “Construindo a base de
conhecimentos para a docência no ensino fundamental: uma proposta de formação a distância
de professores de música” oportunizado pela UFSCar- Universidade Federal de São CarlosSP, veio propor a interação de vários professores de música que atuam na educação básica,
em diversos lugares do Brasil para que através da troca de experiências dentro de um
ambiente virtual, mediado pela professora responsável pelo curso, refletissem sobre varias
questões pertinentes à problemática do docente de música dentro de escolas regulares. O
curso, de maneira colaborativa e significativa, problematizou diversas situações escolares.
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No presente artigo iremos expor a visão sobre planejamento escolar obtida através
da interação e reflexão conjunta de duas educadoras que participaram do referido curso, e
teorizar à partir da prática.
2. A Educação à Distância e aprendizagem colaborativa.
A Educação à Distância (EaD) é vista por muitos autores como um dos grandes
desafios educacionais da modernidade, posto que os novos paradigmas de nossa sociedade
(contemporaneidade) exigem uma ‘transformação’ substancial no contexto de ensino e
aprendizagem.
Nas sociedades radicalmente modernas, as mudanças sociais ocorrem em ritmo
acelerado, sendo especialmente visíveis no espantoso avanço das tecnologias de
informação e comunicação (TIC), e provocando, senão mudanças profundas, pelo
menos desequilíbrios estruturais no campo da educação (BELLONI, 1999. p. 03)

Quando nos referimos a Educação à Distância salientamos o uso das tecnologias
de comunicação e os recursos didáticos sistematizados, sendo uma modalidade de ensino
muito rica, pois se dá através da colaboração de diversos agente que trabalham juntos para
construir o conhecimento. A colaboração e a interação são fundamentais para a construção de
aprendizagens significativas.
Segundo Maturana e Varela a interação se dá por meio do linguagear; o
conversar é um elemento fundamental nas relações de aprendizagem.
O conversar é um fluir na convivência, no entrelaçamento do linguagear e do
emocionar. (...) Por isso é que digo que tudo o que é humano se constitui pela
conversa, o fluxo de coordenações de coordenações de fazeres e emoções. Quando
alguém, por exemplo, aprende uma profissão, aprende em uma rede de conversações
(MATURANA; VARELA 2004 p. 54).

A colaboração e a interação entre alunos através de trocas de experiências e
vivências diversas proporcionam transformação e aprendizado por meio da convivência.
Hoje muito se fala sobre formação continuada de professores e vemos vários tipos
de capacitações em escolas buscando o aprimoramento profissional dos seus funcionários. O
curso “Construindo a base de conhecimentos para a docência no ensino fundamental: uma
proposta de formação a distância de professores de música”, faz parte desse leque de cursos
onde o professor pode ampliar a sua formação no âmbito virtual.
Foi nesse contexto de EaD colaborativa e com alunos de vivências diversificadas,
tendo suas ideias mediadas por uma professora responsável e dentro de um ambiente
democrático, que se deu o referido curso de formação de professores de música. O objetivo
era promover o desenvolvimento do profissional docente em música, utilizando mapeamento
e construção de conhecimentos básicos para a docência em educação musical em suas
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diferentes fases. Ferramentas como fóruns e chats em um ambiente virtual de aprendizagem
foram utilizados por professores de realidades e regiões diferentes, onde puderam
compartilhar suas experiências e refletir juntos sobre assuntos pertinentes às suas práticas na
escola regular. O curso propôs uma troca intensa de experiências entre os participantes.
Dentro do ambiente de aprendizagem à distancia pudemos discutir e refletir
conjuntamente sobre vários aspectos da nossa ação docente. Desse linguagear, dessa rede de
conversações, professores transformaram sua maneira de pensar e contribuíram para que
colegas tivessem um novo olhar para algumas situações.
O grande diferencial do curso foi que ele não propunha conteúdos prontos, com
fundamentação rígida e pré-concebida, ele foi construído pela reflexão e compartilhamento de
experiências entre os professores favorecendo assim, o perfil do professor indagador, que é
um professor que assume a sua própria realidade escolar como um objeto de pesquisa, como
objeto de reflexão, com objeto de análise.
Cada um trazia consigo uma imensa bagagem e no curso teve a oportunidade de
dividi-la com outros colegas. Paulo Freire aponta para a importância do ato de compartilhar
sobre a prática educacional, “argumenta a favor da necessidade da constituição de espaços
coletivos de formação, a fim de que se desenvolvam práticas de observação, registro, reflexão
e discussão permanentes.” (FREITAS, 2005 p.5).
O fato de o curso ser à distancia nos proporcionou um contado com contextos
múltiplos, pois tivemos a oportunidade de comunicar-se com pessoas de varias regiões do
país. Constatamos durante o curso que muitas convicções que tínhamos a cerca da prática
docente eram válidas somente em uma determinada realidade. Vimos que o contexto de cada
região, estado, escola, classe e alunos mudam toda a ação do professor.
Não existe uma verdade absoluta quando o assunto é educação. Cada sala de aula
é um universo próprio que tem que ser tratado a partir de suas particularidades. Neste sentido,
percebemos como o contexto educativo é relevante na construção do planejamento, nas
escolhas metodológicas e na permanente busca por soluções para situações-problema
específicas de cada sala de aula.
Entre as muitas temáticas abordadas estava a questão do planejamento docente e a
importância da reflexão do professor no ato de planejar. Nesse momento cada participante
expôs como planejava e também teve a oportunidade de planejar uma aula de acordo com a
realidade de sua escola. Verificamos através dessa atividade que a realidade de cada um
interferia de maneira significativa no planejamento docente. Foi possível observar que até
questões referentes à estrutura escolar interferiram no planejamento. Vale lembrar que o fato

301

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

de o curso ser a distância não influenciou uma mudança das concepções que tínhamos sobre
planejamento em si, apenas nos possibilitou repensá-lo partindo de intervenções apresentadas
e da interação com outros colegas, buscando a otimização do mesmo.
A reflexão sobre a ação de planejar em um curso EaD é que nos levou a teorizar a
partir da prática no presente artigo.
3. Planejamento escolar e a análise do processo educacional: a importância
da reflexão sobre a prática para planejar de acordo com a realidade de cada professor.
Faremos uma reflexão sobre dois aspectos importantes na nossa prática educativomusical. O primeiro ponto é o planejamento escolar e a relevância do mesmo na construção
do saber diário na escola e o segundo trata da importância da reflexão para o processo de
composição das práticas pedagógico-musicais.
As reflexões propostas no presente artigo foram fomentadas a partir de atividades
propostas no curso “Construindo a base de conhecimentos para a docência no ensino
fundamental: uma proposta de formação a distância de professores de música”. O fato de o
curso ser a distância aumentou a gama de realidades diferentes que tivemos contato; no
entanto as considerações presentes nesse artigo surgiram de maneira embrionária durante o
curso e foram desenvolvidas aqui, através do estudo e reflexão de autores da área da
educação.
3.1 Planejamento
Na educação encontramos uma gama de autores que discutem o que é o
planejamento e a qual a sua importância no processo educacional.
Segundo Padilha, “planejamento é processo de busca de equilíbrio entre meios e
fins, entre recursos e objetivos, visando ao melhor funcionamento de empresas, instituições,
setores de trabalho, organizações grupais e outras atividades humanas.” (PADILHA, 2001, p.
30).
Lück aponta que planejamento é o:
Processo de estruturação e organização da ação intencional, realizado mediante:
Análise de informações relevantes do presente e do passado, objetivando,
principalmente, o estabelecimento de necessidades a serem atendidas;
Estabelecimento de estados e situações futuros, desejados; Previsão de condições
necessárias ao estabelecimento desses estados e situações; Escolha e determinação
de uma linha de ação capaz de produzir os resultados desejados, de forma a
maximizar os meios e recursos disponíveis para alcançá-los (LUCK, 2002, p. 24).
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É importante ressaltar que a simples sistematização de esquemas ou roteiros para
mantermos o foco nos objetivos a cada novo conceito trabalhado em sala, é o que chamamos
de planejamento.
A ação de refletir permanentemente sobre o que deseja realizar e atingir em termos
educacionais chama-se planejamento. (...) Desse modo, conclui-se que o ato de
planejar é intencional e contribui à atuação profissional dos docentes nas escolas.
(MACHADO, 2010 p. 75).

O ato de planejar faz parte do cotidiano do docente seja das mais diversas áreas da
educação. Nele o educador é capaz de visualizar a sua ação como um todo estipulando metas
e objetivos a serem cumpridos. “Sem planejamento corremos o risco de termos ações
mecânicas e automáticas, pautadas na alienação e no ‘costume’, sem objetivos definidos,
tornando a prática educacional sem sentido e confusa.” (KLOSOUSKI; REALI, 2008 p.2).
O planejamento em si não garante o sucesso na aprendizagem musical. No
entanto, permite ao educador conhecer os caminhos que vai percorrer ao longo do processo
educativo. Tal fato não exclui “improvisações” ou mudanças repentinas necessárias ao bom
funcionamento de atividades em sala de aula, bem como da consolidação da aprendizagem.
Entendemos que planejar significa antes de tudo traçar o caminho para alcançar
novos conhecimentos, que deve ser flexível e condizente com objetivos e expectativas tanto
de professores como de alunos. Os caminhos do processo de aprendizagem e da educação
não têm resultados pré-definidos, portanto planejar é um processo dinâmico de adaptação,
sempre se moldando às necessidades dos alunos e da escola, norteando e adequando-se a cada
realidade educativa.
Nesse processo é de suma importância não excluir as experiências trazidas pelos
alunos para a sala de aula.
Incorporar as formas de expressão comuns ao grupo não é uma concessão
pedagógica, mas uma necessidade de levar em conta os discursos musicais dos
alunos, integrar músicas do convívio social ao cotidiano escolar e, ao mesmo tempo,
atravessá-las com expressões musicais diversificadas, oferecendo aos educandos
possibilidades de trocas culturais com outros estilos da música popular brasileira
(VIEIRA, 2011. p. 82).

Entendemos que planejar se torna mais significativo quando “o fazemos
considerando os alunos não como uma turma homogênea, mas a forma singular de apreender
de cada um” (KLOSOUSKI; REALI, 2008, p 6). Acreditamos que um bom planejamento
deve levar em consideração o contexto da escola, do estudante, suas vivências, experiências
sempre numa perspectiva de ampliação de repertórios e conhecimentos. De modo que “é
necessário propor situações em que os alunos possam mostrar os seus conhecimentos, suas
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hipóteses durante as atividades implementadas, para que assim forneçam pistas para a
continuidade do trabalho e para o planejamento das ações futuras (XAVIER, 2000, p. 117).
Para isso devemos compreender a reciprocidade de ações e relações entre ensinaraprender, pois “ensinar inexiste sem aprender e vice-versa” (FREIRE, 1996, p.26) e “quem
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (op. Cit., p.25), ou seja, a
reflexão e a pesquisa estão intrinsecamente ligadas e associadas com as questões do ensino
significativo.
3.2 Reflexão
Planejar de forma consciente envolve toda a esfera escolar, seu planejamento
global, sua organização, seus métodos, suas particularidades e vivências, sendo um elemento
integrador entre escola e ações sociais que acontecem diariamente. À reflexão sobre essas
questões e da prática docente são fundamentais para uma boa ação educativa junto à escola e
aos alunos.
Durante o curso da UFSCar vivenciamos a importância da reflexão sobre a prática
cotidiana dentro de uma escola. Aspectos que passam despercebidos durante o dia-a-dia do
profissional da educação ganham grande relevância quando compartilhados, visto com
distanciamento e observados por outros.
Paulo Freire aponta para a importância de documentar as ocorrências e vivencias
de uma sala de aula. O autor atenta para o fato de que escrever sobre a prática docente nos
leva a olhar de outro modo o ocorrido, levando à reflexão, à pesquisa e a melhor compreensão
e transformação da sua prática.
Precisamos exercitar nossa capacidade de observar registrando o que observamos.
Mas registrar não se esgota no puro ato de fixar com pormenores o observado tal
qual para nos se deu. Significa também arriscar-nos a fazer observações críticas e
avaliativas a que não devemos, contudo, emprestar ares de certeza (FREIRE, 1996 p.
68).

A realidade de uma escola é repleta de particularidades e cheia de surpresas e
desafios. Vemos na pesquisa importante ferramenta de reflexão, pois temos recolhido dados,
comparado resultados, partilhado experiências e percebendo o quanto a reflexão tem sido
fundamental para nossa formação como professoras de música. “Faz parte da natureza da
prática docente a indagação, a busca a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação
permanente, o professor se perceba e se assuma professor, como pesquisador.” (FREIRE,
1993 p.32). Somente a reflexão das práticas educativas permite alcançar objetivos de maneira
mais otimizada e sólida no cotidiano escolar.
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(...) educadores e educadoras, ao perceberem a fertilidade da reflexão teórica gestada
a partir da prática contextualizada, assumem sua própria atuação como espaço de
investigação e tencionam as possibilidades institucionais de desenvolvimento
profissional a fim de que possam atuar e serem reconhecidos como professores
pesquisadores. (FREITAS, 2005 p.8)

Na educação musical temos visto um crescente número de publicações em anais
de eventos, livros, e afins, que trazem os resultados de reflexões, pesquisas e relatos de
experiência que têm colaborado sistematicamente na formação de professores e estudantes de
música. O compartilhamento destes materiais nos mostra que a diversidade de metodologias
de ensino de música é grandiosa assim como a necessidade de se buscar mais alternativas para
um ensino de excelência.
A reflexão se faz cada vez mais necessária, pois viabiliza a pontuação de erros e
acertos no processo ensino-aprendizagem de música. A reflexão quando sistematizada, ou
seja, quando devidamente registrada, possibilita a partilha com o outro.
Considerações finais
A realidade escolar envolve vários procedimentos que vão, desde ministrar aulas,
a preencher diários de classe. Essas responsabilidades atribuídas a professores de diversas
áreas muitas vezes não estão presentes na vida profissional do professor de música
principalmente quando este desenvolve seu trabalho em escolas especializadas. Porém,
quando falamos de planejamento, estamos tratando de uma ferramenta poderosa dentro do
processo ensino-aprendizagem, seja na educação musical dentro de escolas regulares, ou em
escolas especializadas, ou até mesmo em aulas particulares. No presente artigo observamos
que, ao planejar, refletimos sobre a situação atual dos nossos alunos e propomos ações futuras
segundo os objetivos que pretendemos alcançar. Concordamos com Daniela Machado quando
afirma que:
Os professores precisam constantemente proporcionar aos seus alunos vivências que
os desenvolvam musicalmente. Para tanto, ao longo de suas atuações na escola, os
docentes precisam muito mais do que conhecer os conteúdos que deseja ensinar ou
dominar um ou mais métodos de ensino de música (...) Por isso, aos docentes, a
avaliação dos alunos e de seu próprio desempenho e o ato de planejar podem ser
considerados fundamentais ao sucesso de sua proposta educativa (MACHADO,
2010, p. 75).

O ato de planejar e a reflexão que o envolve quando compartilhado com o outros
enriquece ainda mais esse processo, pois nos distancia da nossa própria atuação, fazendo-nos
ver claramente a situação vivenciada. O curso nos oportunizou viver esta experiência onde de
modo colaborativo propôs a professores que atuam em contextos distintos, a otimização do
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planejamento escolar, apresentando ações a partir das próprias experiências para assim
contribuir com a busca pela melhoria da qualidade do ensino musical de outros docentes.
Percebemos que ações fundamentadas na reflexão e no planejamento consciente
resultam em processos educacionais produtivos, significativos e positivos.
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Resumo: Fundamentada em material coletado no acervo da Bibliothèque Nationale de France –
BNF o presente artigo, segmento de pesquisa de Pós-Doutorado com o apoio da FAPESP,
pretende fazer uma reflexão sobre a criação da Societé Nationale de Musique - SNM. Fundada em
25 de fevereiro de 1871, em meio a um conflito que despertaria uma nova consciência e
determinação a nação francesa, a Guerra Franco-Prussiana, um grupo de músicos fundou a Societé
Nationale de Musique. O objetivo principal desta sociedade musical seria divulgar e apoiar os
compositores franceses mas também promover a criação de uma música dotada de uma identidade
nacional e sobretudo liberta de todo tipo de influencia vinda da tradição germânica.
Palavras-chave: musicologia, sociedade musical, estatutos, nacionalismo, música francesa.
The Societé Nationale de Musique - SNM, an historical approach
Abstract: Based on the material collected in the Bibliothèque Nationale de France – BNF, this
article, part of a post-doctoral research sponsored by FAPESP, aims to reflect on the foundation of
the Société Nationale de Musique - SNM. On the 25th of February of 1871, in the middle of a
conflict, the Franco-Prussian War, that would lead to a new awareness and determination of the
French nation, a group of musicians founded the Societe Nationale de Musique. The main goal of
this musical society was to promote and support the French composers but also encourage the
creation of a music endowed with a particular national identity and free from all sorts of influences
from the German tradition.
Keywords: musicology, musical society, statutes, nationalism, French music.

A criação da Societé Nationale de Musique teve uma relação direta com o
contexto histórico da segunda metade do século XIX. Pode-se dizer que o sentimento da
revanche após a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana fez com que um grupo de
compositores unissem suas forças e lutassem pelo fortalecimento da música francesa,
praticamente inexistente durante o século XIX, dominado pelos compositores germânicos.
O conflito que marcou a Europa entre 19 de julho de 1870 e 10 de maio de 1871,
teve como protagonistas a França e o então Reino da Prússia. A guerra Franco-Prussiana
determinou o final de um longo processo para a unificação alemã, e os franceses seriam
marcados pela vitória das tropas prussianas na “Batalha de Sedan” (01/09/1870). Com esta
Batalha marcou-se também o fim do Segundo Império Francês, com a queda do então
Imperador Napoleão III, e o início da Terceira República Francesa assumida pela burguesia.
De acordo com a fonte de Jean Gallois, muitos músicos franceses arriscaram suas
vidas durante o período do conflito, segundo ele Gabriel Fauré, Henri Duparc, Jules Massenet,
Vincent d’Indy, Arthur Coquard, Georges Bizet e Camille Saint-Saëns participaram
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ativamente como membros da Guarda Nacional. Gallois escreve: “Todos esses homens foram
traumatizados pela guerra, mais ainda, humilhados pela derrota. Nasce neles um sentimento
de revolta, de impotência, que grita por vingança” (GALLOIS, 2004: p. 131).
A derrota de Sedan porém não coloca fim ao conflito e a guerra contra a Prussia
prosseguiria. Com a queda de Napoleão III, a França passou a ser dirigida por um governo
provisório que, entre monarquistas e republicanos, organizava-se no sentido de definir seus
novos dirigentes. Os prussianos continuavam avançando sobre o território francês, e o povo
parisiense, percebendo que o governo, em um momento delicado de transição, pouco fazia
para impedir a ocupação da capital, levantou barricadas fechando a cidade. O movimento
seria ignorado pelo então governo provisório que em 28 de janeiro de 1871 assina um
armistício concordando com a rendição.
Com o sentimento de terem sido traídos pelo governo, o povo parisiense coloca
abertamente seu descontentamento e em março de 1871, com a participação dos
trabalhadores, organiza a “Comuna de Paris”, um governo revolucionário de tendências
socialistas.
Na prática porém, apesar de sua organização, a Comuna – que durou apenas dois
meses – muito pouco pôde fazer, pois, uma vez pressionada, só lhe restava combater. Assim,
em maio de 1871 o governo, que se encontrava instalado em Versalhes, toma a cidade,
torturando e executando milhares de trabalhadores, sem qualquer comprovação de que fossem
de fato atuantes da Comuna. De acordo com a fonte “História Moderna e Contemporânea” de
Alceu Pazzinatto 20.000 pessoas foram fuziladas, 38.000 presos e 13.000 deportados. O autor
escreve que, “muito embora os trabalhadores enfraquecessem suas posições com essa derrota,
a Comuna tornou-se um símbolo para o proletariado francês e internacional. Ela demonstrou a
capacidade de coesão e organização dos operários, anunciando a importância que essa classe
social assumiria nas décadas seguintes” (PAZZINATTO, 1999: p. 167).
Assim, em 10 de maio de 1871, por meio do Tratado de Frankfurt, o governo
francês assina por sua derrota pondo fim a guerra entre a França e a Prússia. O documento
previa a passagem das ricas províncias da Alsácia e Lorena para o então Império Alemão,
além de ser obrigada a pagar uma pesada indenização em ouro.
O governo alemão, ciente de que eram cada vez mais amplos os setores que se
movimentavam no sentido do revanchismo, decidiu isolar política e diplomaticamente sua
rival, contraindo acordos com todos os eventuais aliados de Paris. Apesar de isolada, a
Terceira República Francesa conseguiu um importante desenvolvimento e buscou algumas
alianças. Em 1894 assina acordo com a Rússia, união que permitiu importante intercâmbio
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cultural entre os dois países, e a “Tríplice Entente”, em 1907, com a Inglaterra e a Rússia.
Logo, a Terceira República francesa renasceria do desastre de 1871 e teria de superar
inúmeros obstáculos antes de sua consolidação, que aconteceria somente por volta de 1900.
Nesse sentido, desde a guerra Franco-Prussiana de 1871, toda uma nação iria
cultivar forte sentimento de vingança em relação aos alemães, e o revanchismo influenciaria
todo o universo político e cultural até a declaração da Primeira Guerra Mundial.
Foram munidos desse sentimento que um grupo de músicos, dentre os quais ativos
durante o conflito (mencionados anteriormente), uniram suas forças na criação da Societé
Nationale de Musique – SNM, a qual o objetivo principal seria o de promover a música e os
compositores contemporâneos franceses, além de lutarem pela criação de uma música dotada
de uma identidade nacional.
Camille Saint-Saëns, um dos fundadores da Sociedade Nacional de Música, relata
em artigo publicado pelo jornal Le Voltaire em 27 de novembro de 1880 sobre a dificuldade
encontrada pelos compositores franceses em divulgar seus trabalhos. Ele escreve:
Não faz muito tempo, quinze anos talvez, um compositor francês que tivesse a
audácia de se aventurar sobre o terreno da música instrumental não tinha outro meio
de fazer executar suas obras a não ser realizando ele mesmo um concerto,
convidando seus amigos e a crítica. Quanto ao público, ao verdadeiro público, não
adiantava sonhar; o nome de um compositor francês e vivo, impresso sobre um
cartaz tinha a propriedade de colocar todos em fuga.

Anteriormente a criação da Societé Nationale existiram algumas sociedades de
música de câmara, porém dedicadas essencialmente a execução da música germânica. Como
exemplo a “Sociedade de Quartetos” dos irmãos Dancla, ativa de 1838 a 1870, da “Sociedade
Alard e Franchomme” entre 1847 e 1870, os Concertos populares de música de câmara
organizados entre 1860 e 1870 pelos membros da “Orquestra Lamoureux”. De acordo com as
datas de funcionamento das sociedades mencionadas, a guerra de 1870, parece também ter
colocado fim as atividades desses agrupamentos, permitindo que a Societé Nationale de
Musique - SNM pudesse ser criada e se desenvolvesse sem grandes concorrentes.
No referencial trabalho L’Avant Garde musicale à Paris de 1871 a 1939, Michel
Duchesneau enfatiza:
A SN nasceu da necessidade dos compositores franceses de terem a disposição uma
associação que os permitissem se manifestar em condições propícias. O clima
nacionalista no qual o meio artístico parisiense se encontra no dia seguinte da
derrota de Sedan (1o de setembro de 1870), seguido da tomada de Paris pelas tropas
prussianas entre setembro de 1870 e março de 1971, oferece a ocasião a
compositores como Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, César Franck e Henri
Duparc, de fundar uma sociedade em que os objetivos nada mais tem a ver com os
das sociedades de música de câmara então existentes, que difundiam apenas as obras
de Haydn, Mozart e Beethoven. (DUCHESNEAU, 1997: p. 15)
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A Bibliothèque Nationale de France – BNF, possui grande parte da documentação
deixada pela Societé Nationale de Musique - SNM. Em ocasião de pesquisa de campo foi
possível analisar o acervo em questão que contém os diferentes Estatutos – modificados em
função das exigências e necessidades colocadas durante as assembleias anuais -, atas das
reuniões dos comitês e assembleias, programas dos concertos, livro caixa organizado pelo
tesoureiro, documentos referentes as subvenções recebidas pelo estado, circulares explicativas
distribuídas durante os concertos e livro com a relação das principais obras criadas (as
primeiras audições). O estudo dessa documentação comprova a seriedade com a qual os
membros do comitê defendiam os objetivos da associação.
O primeiro estatuto redigido pela SNM contém já em sua página de rosto o brasão
ilustrado por uma lira entrecortada por dois machados cruzados circundada pela divisa ARS
GALLICA. Esta lira está inserida no interior de uma estrela de Davi estilizada que por sua vez
está circundada pelo nome SOCIETÉ NATIONALE DE MUSIQUE. Este brasão permanecerá
imutável durante todos os anos de funcionamento da sociedade e impresso em toda
documentação gerada pela associação.
O documento encontrado na BNF referente ao primeiro estatuto da SN, está
catalogado sob o código Rés. F. 994 (D) e tem como título em sua página de rosto Extrait des
Status (Resumo dos Estatutos). O documento é manuscrito e organizado em dez páginas,
contento as informações mais relevantes como endereço da Sede Social, da Administração,
dos locais de inscrição, membros do Comitê de administração e seus endereços, além dos
artigos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 12 (os artigos 6, 8 e 10 não constam nos Extrait des Status). O
primeiro comitê administrativo foi formado por Romain Bussine – presidente, Camille SaintSaëns – vice-presidente, Alexis de Castillon – secretário, Jules Garcin – segundo secretário e
Lenepveu – tesoureiro. César Franck, Théodore Dubois, Ernest Guiraud, Henri Fissot, LouisAlbert Bourgault-Ducoudray, Gabriel Fauré e Édouard Lalo figuram igualmente como
membros do primeiro comitê da Societé Nationale de Musique, porém sem uma função
específica. Curiosamente não encontramos nenhuma figura feminina integrante do comitê,
pois de acordo com o artigo 2 “Serão dadas às damas, por meio de privilégio concedido, a
possibilidade de se tornarem Societárias Ativas, Adjuntas e Honorárias, mas elas não poderão,
em nenhum caso, fazer parte do Comitê”. Assim, apesar da nobre missão a qual se propõe a
SN, a associação abre suas portas tendo como critérios de admissão dois elementos de
exclusão: os compositores estrangeiros e a figura feminina.
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Algumas considerações sobre o texto desse primeiro estatuto elaborado pelo
primeiro comitê administrativo da Sociedade Nacional. Três artigos tiveram especial atenção
e foram cuidadosamente desenvolvidos.
O artigo 2, que explica sobre a organização e a composição da sociedade, assim
como o enquadramento de acordo com as diferentes categorias de societários, ressaltando
sobre a importância ocupada pelos Membros Ativos, formados pelos compositores,
professores e intérpretes. É ainda nesse artigo, que de maneira explicita, será dada às “damas”
a possibilidade de participar da sociedade, porém “por meio de privilégio concedido” mas
“em nenhum caso, fazer parte do comitê”. Importante lembrar que nesse período a
participação da mulher na sociedade era ainda extremamente limitada na maioria dos países
europeus. O direito de voto, por exemplo, só foi adquirido na França no ano de 1946.
O artigo 3, referente a cotização, vem a ser o mais desenvolvido e além de definir
as condições e o valor da anuidade paga pelos membros ativos e adjuntos evidencia sobre a
função delegada aos Membros Honorários de uma maior contribuição financeira.
No artigo 9, onde são expostos os deveres dos societários ativos e adjuntos, é
possível verificar o nível de seriedade exigido para que os membros pudessem garantir seu
status dentro do grupo e o funcionamento de acordo com o regulamento da sociedade. Esse
rigor pode ser comprovado por meio da análise das inúmeras atas das reuniões semanais do
comitê e dos relatórios das assembleias anuais.
Chama a atenção porém, uma espécie de contradição entre o cuidado na
elaboração dos artigos mencionados e a forma breve com a qual foi tratado artigo 1, referente
aos objetivos e composição da Sociedade. O objetivo principal, e que levou o grupo de
compositores a elaboração da SN, foi a criação de uma sociedade dedicada única e
exclusivamente a divulgação da música francesa contemporânea, sendo que para isso o
compositor deveria estar vinculado a sociedade e ter nacionalidade francesa. Nesse sentido, o
artigo 1 apenas coloca:
Artigo 1
Uma Sociedade foi fundada sob o nome de: Sociedade Nacional de Música.
Ela tem por objetivo a vulgarização de todas as obras sérias, editadas ou não, de
compositores franceses. Sendo assim, os sócios se comprometem empenhar todas as
forças no âmbito de suas especialidades, ao estudo e a audição das obras que serão
chamados a interpretar. (BNF - Rés. F. 994 (D).

Visto o cenário descrito, em que os movimentos nacionalista e revanchista eram
iniciados com grande fervor, questiono aqui a brevidade com o qual foi tratado o objetivo
principal e pelo qual teria sido criada a Societé Nationale de Musique. Importante lembrar que
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a redação do documento em questão foi realizada entre os acontecimentos da Comuna e o
desfecho da Guerra Franco-Prussiana. Possivelmente o receio de uma retaliação por parte dos
inimigos vitoriosos, visto o violento final do conflito, levariam os idealizadores do Estatuto a
serem precavidos na redação do artigo em questão.
Durante período de pesquisas foi dedicada atenção especial a um minucioso
estudo da imprensa especializada da época estudada, ou seja cobrindo os anos de 1871 a 1919,
e alguns artigos posteriores que referiam-se aos acontecimentos dos anos mencionados.
Conforme foi possível verificar, a imprensa interessou-se seriamente pelo surgimento e
funcionamento de todas as sociedades aqui investigadas, constituindo uma fonte de pesquisa
de primordial importância. Essa extensa produção da imprensa veio assim comprovar e
documentar sobre a função e a contribuição deixada por essas associações não só a música
francesa, mas a toda sociedade musical europeia do início do século XX. Foram assim
coletados inúmeros artigos e críticas de concertos, selecionados a partir de revistas e jornais
da época entre as quais a Revue et Gazette Musicale, La Revue Musical, Le Ménestrel, Le
Guide musical, Le Mercure de France, Le Courrier Musical, Comoedia e o jornal Le Temps.
Uma primeira referência da então criada Societé National foi encontrada na
página 378 do número 49 da Revue et Gazzette Musicale, datada de 31/12/1871. Uma
pequena nota anuncia a criação da associação e os compositores já executados. O autor, que
não assina a nota em questão, escreve:
Uma Sociedade nacional de música, que acaba de se formar, tem por objetivo a
união dos compositores franceses e a execução de suas obras. Nós podemos apenas
aplaudir seus esforços, os quais o resultado será um novo impulso dado à produção
artística, uma via aberta ao progresso. Três audições já foram dadas em 25 de
novembro [equívoco do autor, o primeiro concerto aconteceu em 17 de novembro],
9 e 23 de dezembro; as obras dos senhores G. Pfeiffer, Massenet, Fissot, Guiraud,
Saint-Saens, Bizet, César Franck, de Castillon, Bourgault-Ducoudray, Th. Dubois,
foram executadas.

Assim, no dia 17 de novembro de 1871 acontecia nos salões da Maison Playel o
primeiro concerto da Societé Nationale de Musique. O primeiro programa foi formado pelo
Trio em Sib, op.1, n. 2 de César Franck; Deux Mélodies, para soprano e piano de Théodore
Dubois; Cinq Pièces pour piano dans Le style ancien, para piano solo de Alexis de Castillon;
L’Improvisation, para tenor e piano e Marche Héroique, para dois pianos de Camille SaintSaëns. A parte o Trio de Franck todas as obras foram apresentadas em primeira audição.
Segue o programa do primeiro Concerto da Societé Nationale de Musique, no qual
encontramos o brasão descrito anteriormente.
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Exemplo 1: Primeiro Programa da Societé Nationale de Musique, 18/11/1871 – BNF – Rés 2483 (1).

A música de câmara teve um espaço privilegiado na programação da Societé
Nationale de Musique. É possível observar que a seleção do comitê de leitura, das obras
apresentadas, zelava por uma diversificação quanto aos gêneros e as formações instrumentais.
Nesse sentido, por meio da análise da programação da SNM, encontramos um grande número
de obras para quartetos de corda, formação de cordas com piano (trios, quartetos e quintetos),
sonatas e peças para violino ou violoncelo e piano, mas também um número significativo de
melodias para voz e piano e também de peças para piano a duas e a quatro mãos. A produção
sinfônica (somente a partir de 1873) - destacando-se, entre outros, a 1a audição do Prélude a
l’après midi d’un faune (23/12/1894) de Claude Debussy - e para coro teve também uma
participação marcante. Uma produção mais diversificada, porém em número menor, para
conjuntos de sopro, órgão, harpa e harmonium também fizeram parte da programação da
Societé Nationale.
A organização da programação dos concertos da Sociedade Nacional previa uma
média de 8 a 12 concertos por temporada, que tinha seu início entre os meses de novembro e
dezembro tendo seu último evento entre os meses de abril e maio. Para cada temporada uma
média de dois concertos eram dedicados aos concertos com orquestra. De junho a outubro não
acontecia nenhuma programação e o comitê retornava ao trabalho de organização da próxima
temporada entre os meses de outubro e novembro. A maioria do concertos aconteciam na
Maison Pleyel, que colocava suas salas de concerto a disposição da sociedade.
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Considerações Finais
O presente artigo, segmento de pesquisa de Pós-Doutorado sediada no
Departamento de Música da ECA/USP, com o apoio da FAPESP, pretendeu, por meio da
análise de documentos de posse da Bibliothèque Nationale de France – BNF e de uma
bibliografia específica, fazer uma reflexão sobre o histórico e as ideologias que motivaram a
criação da Societé Nationale de Musique - SNM. Os sentimentos nacionalista e de revanche
seriam a causa de união de um grupo de compositores franceses que, com a derrota na Guerra
Franco-Prussiana (1871), se uniria na fundação de uma associação com o objetivo divulgar e
apoiar, mas também promover a criação de uma música dotada de uma identidade nacional e
sobretudo liberta da influencia vinda da tradição germânica. Fundada em 25 de fevereiro de
1871, em meio a um conflito que despertaria uma nova consciência e determinação a nação
francesa, esse grupo de músicos fundou a SNM. Para os compositores franceses do final do
século XIX a existência dessa associação representou a possibilidade de existirem e poderem
assim executar suas composições, uma vez que as associações musicais existentes divulgavam
apenas “os nomes resplandecentes de Beethoven, Mozart, Haydn e Mendelssohn” (SaintSaëns, 1880). Um estudo da programação de concertos da SNM comprova a importância
dessa associação, que apresentou em primeira audição obras significativas de compositores
como Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Claude Debussy e Maurice Ravel. A certeza de
terem suas obras executadas significava para esses músicos uma motivação de trabalho, fato
que nos leva acreditar que muitas das obras apresentadas pela Nacionale não existiriam se
esta não tivesse sido criada. Evidencia-se ainda que a SNM teve o mérito de realizar o que aos
olhos da comunidade musical da época parecia impossível, apresentar, com grande êxito, uma
programação inteiramente dedicada à música francesa, modificando com isso a atitude dos
compositores, intérpretes, do público e da crítica em relação a esta.
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Resumo: Este artigo aborda as conceituações mais comuns para o termo “solfa”, atualmente em
desuso no campo das práticas e pesquisas musicais. Baseando-se principalmente em estudos sobre
cultura popular, iniciados com a análise do Romanceiro de Alcaçus, coletânea de exemplares da
cultura norte-rio-grandense, e analisando textos literários e musicais de várias épocas, o estudo
aponta a diversidade de utilizações da palavra, desde as conotações técnicas, ligadas à prática
musical, até o uso poético que fizeram pensadores e historiadores do passado.
Palavras-chave: Solfa, Música brasileira, Linguagem musical, Musicologia, Cultura popular.
The “Solfa”
Abstract: This article approaches the most common conceptualizations for the term “solfa”,
currently in disuse in the fields of musical research and practice. It is mainly based on studies on
popular culture, beginning with the analysis of the book Romanceiro of Alcaçus, a collect of
exemplars of the culture of Rio Grande do Norte state in Brazil, and analyzing literary and musical
texts of various sources. The study points the diversity in the uses of the word, from the
connotations about technical use of the term, within the practice of music, to the poetical use that
had made scholars and historians of the past.
Keywords: Solfa, Brazilian music, Musical language, Musicology, Folk-lore.

Para que possam servir como material de conhecimento, os fatos folclóricos têm
de ser pesquisados, o que implica em coleta e registro, entre outras coisas. Como essa coleta
trata de fenômenos ligados à tradição de um povo, em determinadas circunstâncias e em
determinados lugares, o ato de coletar dados apresenta problemas específicos com que o
pesquisador desse tipo de tradição tem que lidar. A espontaneidade do fato em si, ou seja, a
garantia de sua realização plena, segundo todo o conjunto de elementos que o motiva
naturalmente, é o que permite a coleta satisfatória do fenômeno em todas as suas
características. Em termos de fenômenos lítero-musicais, como é o caso do romance de
tradição ibérica, por exemplo, vencida a etapa de coleta, o registro se completa com a grafia
da música, quando os parâmetros mais comuns da linguagem musical (alturas e ritmo) podem
ser codificados, para posterior acréscimo das análises dos outros detalhes da expressão do
intérprete. É dessa grafia musical que este estudo trata. Seu ponto de partida foi um trabalho
realizado entre as décadas de 80 e 90 do século XX pelo pesquisador Deífilo Gurgel,
enfocando os romances de tradição ibérica, preservados em um pequeno povoado próximo a
Natal, capital do Rio Grande do Norte, chamado Alcaçus. Deífilo Gurgel chamou as melodias
grafadas de “solfas”.
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A denominação “solfa”, tal como aparece no estudo dos romances de Alcaçus,
apresentado por Deífilo Gurgel em 1992, não tem uma conotação precisa. Ela foi utilizada
como um nome genérico para variadas formas de solmização na Inglaterra, a partir do século
XVI 1 e transformou-se em uma espécie de denominação genérica, no senso comum, para a
grafia da música, que permite ao músico educado cantar, ou solfejar o que está escrito. Isso
ajudou a estabelecer uma relação artificial de cognatos entre “solfa”, utilizado primeiramente
para designar formas específicas de ler e cantar, e “solfejo”, que representa o exercício
sistemático e progressivo de ler o que está escrito musicalmente, visando o incremento da
habilidade musical neste sentido. Tanto que, no dicionário Aurélio, “solfa” é descrito como
“Música escrita; solfejo; Arte de solfejar”. Deífilo Gurgel, em seu “Romanceiro de Alcaçus”
usa o termo referindo-se ao fato de que os cantos recolhidos estão grafados, ou seja, “em
solfa”. Mas o termo aparece comumente nos escritos antigos sobre cultura musical, e é
especialmente abundante nos estudos portugueses sobre cultura, notadamente nos que versam
sobre literatura. Em estudos em língua inglesa, desvios de tradução são encontrados quando o
termo é interpretado pela raiz etimológica, fundamentada na junção das sílabas Sol e Fá,
como aconteceu na tradução que Paul Murphy fez do tratado Reglas generales de acompañar,
de José da Torre, que substitui solfas, no espanhol, por sol-fa’s 2 na tradução para o inglês. O
título do original espanhol é claro em sua designação para solfa. Traduzido seria: “regras
gerais para acompanhamento no órgão, cravo e harpa, por saber somente como cantar a parte,
ou o baixo no canto figurado”, ou seja, preconiza o uso real das sílabas Dó, Ré, Mi, etc. na
obtenção da técnica apurada de acompanhamento, baseando-se no canto das notas pelos
nomes. Esse desvio é dificilmente admissível porque a palavra “solfa” designa realmente, e
mesmo em língua inglesa e grafada desta maneira, a utilização efetiva das sílabas para a
entoação, diferentemente da utilização de letras (C = Dó, etc.), bastante empregada em países
de tradição anglo-saxônica. Solfa é, então, um meio alternativo para ler escalas,
principalmente quando se trata de práticas musicais destes países. O dicionário digital
WordWeb nos diz: “solfa designa um sistema de solmização 3 que usa as sílabas Dó Ré Mi Fá
Sol Lá Ti”.
De fato, o processo de solfa não emprega as mesmas sílabas em toda parte. Apesar
de a sílaba Si ter sido substituída por “Ti” em vários países 4, o “Si” ainda é utilizado em
algumas partes, como na América do Sul, por exemplo. Da mesma forma, a técnica de
denominação geral das notas para o canto pode ser feita em duas variantes, a do Dó fixo
(utilizada, entre outros países, na França, Espanha, Portugal, Itália, Romênia, Rússia, China,
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América do Sul e Japão) e a do Dó móvel (comum nos Estados Unidos, Reino Unido e
Alemanha) 5.
Como acontece com qualquer termo genérico, a palavra “solfa” sofre pequenas e
sutis modificações de uso na literatura. A designação geral, como técnica de empregar as sete
sílabas para cantar, é reforçada em vários estudos. A Grande Enciclopédia Portuguesa e
Brasileira fala nas notas nomeadas como “figuras de solfa” 6. Em um romance que consta do
Romanceiro do Archipelago da Madeira, de 1880, a palavra “solfa” é utilizada num contexto
que realça sua condição de “saber cantar”, como conotação de valor cultural adquirido pelo
domínio da técnica. São estas as palavras, em sua grafia original:
“No mosteiro de meus sonhos
‘Star freira é meu prazer;
E, para intrar prendada,
Solfas quizera saber” 7
Essa conotação de valor cultural promovido pelo domínio da “solfa” é também
exemplificado em estudos envolvendo outras culturas musicais, como é o caso do The story of
Indian Music: its growth and synthesis. Nele, o autor, O. Gosvami, ao descrever processos de
canto indianos, esclarece: “Ao invés de meramente cantar as solfas, eles estão simplesmente
vocalizando em vogais: a i u. Somente o vocalizar destas notas expressa o sentimento da
Raga”. (GOSVAMI, 1978:155) 8.
O uso do termo solfa como sendo sinônimo de “grafia” (no sentido de grafia das
notas de uma melodia) é tão comum em escritos dos séculos XVIII, XIX e início do século
XX que a menção detalhada das fontes se torna proibitiva para a dimensão deste artigo, dada a
enorme quantidade de referências. Chamam a atenção, contudo, alguns estudos folclóricos de
língua portuguesa, já que nosso ponto de partida é o romance tradicional. Câmara Cascudo
emprega várias vezes o termo “solfa” como “grafia” no Dicionário do Folclore Brasileiro.
Também o fazem Guilherme Santos Neves, em seu estudo Presença do Romanceiro
Peninsular na Tradição Oral do Brasil e Sílvio Romero nos Cantos Populares do Brasil,
escrito em 1883:
(...) Assim perdemos quase duzentas solfas, uma boa percentagem do séc. XVIII. Se
podemos, com alguma imaginação, deduzir o ritmo, pensar nos possíveis dois por
quatro comuns, jamais saberemos o desenho melódico que enfeitava esses amores
defuntos (...)” (ROMERO, 1954: 388).

Em terras potiguares (ainda que numa publicação do Rio de Janeiro), o
pesquisador Cláudio Galvão, ao analisar a coleta de material folclórico feita pelo compositor
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Oswaldo de Souza em diversas partes do Brasil, usa também a palavra “solfa” não como
técnica ou habilidade, mas para mencionar o efeito da transformação dos exemplares de
tradição oral recolhidos. Ele afirma que “bem poucos escapam às seduções modificadoras das
solfas coletadas” (GALVÃO, 1988: 91).
Há um uso comum também da palavra solfa como sinônimo genérico de
“partitura”. Encontram-se em alguns estudos portugueses referências a “solfas por cima da
meza (sic)” (Cartas curiosas escriptas de Roma e de Vienna pelo abbade Antonio da Costa) 9,
ou às “últimas solfas vindas da Itália” (Depois do terremoto: subsídios para a história dos
bairros ocidentais de Lisboa) 10, ou ainda a “solfas de theatro” ou “solfas de Igreja”
(Summario da Bibliotheca Luzitana)11. O texto de O Rio de Janeiro Setecentista: a vida e a
construção da cidade da invasão francesa até a chegada da Corte, de Nireu Oliveira
Cavalcanti, em vários momentos, refere-se a partituras pela denominação genérica de
“solfas”, como quando cita o contrato de arrendamento da “Ópera dos Vivos” a Salvador
Cossino, em 1754, que diz que “(...) findo o tempo deste arrendamento entregará ele rendeiro
a ele arrendatário todos os trastes de vestuários, solfas e óperas que estiverem em ser e tudo
mais que de novo fizer, tanto de solfas, como de vestidos para representar a dita ópera (...)”
(CAVALCANTI, 2004:173) 12. Esta conotação do termo é reafirmada no livro em diversas
passagens a seguir. Na página 180, o autor informa que o compositor Niccolò Jommelli
(1714-1774) recebia ordenado fixo para enviar solfas a Portugal. Mais adiante (pg. 183), o
texto menciona a suposta existência, no Rio de Janeiro dos 1700’s, “de um ensino regular, de
instrumentos variados, de uma bibliografia especializada e de importações ininterruptas de
solfas importantes”. Na página seguinte a conotação é explicitada: “Assim se organizava um
mercado correlato à música. Quando não era para consertar ou vender um instrumento, era
para alugá-lo. Alugavam-se desde solfas (partituras) até instrumentos mais pesados, como o
órgão”. O inventário post-mortem de Salvador José de Almeida e Faria (morto em 1759), que
foi mestre do padre José Maurício Nunes Garcia, é também citado no livro e chama a atenção
pelo acervo de músicas que incluía “cerca de duzentas solfas” 13. A própria biografia de José
Maurício Nunes Garcia, de autoria de Cleofe Person de Mattos relaciona, entre seus bens:
“13 cadernos de solfa de três ladainhas de cantochão do tempo e alguns ‘bailos’ e
‘encomentos’ para defuntos
Cinco papéis ditos de solfa que constam de cantatas e ‘minuetos’
Seis cadernos de papel riscado para solfas
29 cadernos de solfa para missa (...)” (MATTOS,1997: 211).
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É com o sentido de “música”, de “som”, que a palavra solfa ganha sua
dimensão mais poética, pelo amplo poder de significação que o termo imprime aos textos dos
vários estudos em que aparece nesta conotação mais genérica e ambígua. Frei Antônio das
Chagas (1631-1682), frade franciscano português, que esteve no Brasil até 1656, era poeta
(seu nome secular era Antônio da Fonseca Soares). Aparece nos Textos Literários, séculos
XVII e XVIII, de Beatriz Mendes Paula e Maria Ema Tarracha, inclusive como autor de um
curto romance, chamado “Romance de uma freira indo às Caldas”. É dele o soneto Ao cavalo
do Conde do Sabugal, que fazia grandes curvetas, em que “solfa” designa o caráter melódico
da música, utilizado como metáfora (juntamente com vários outros termos da música) em dois
dos versos do soneto:
Galhardo bruto, teu bizarro alento
Música é nova com que aos olhos cantas,
Pois, na harmonia de cadências tantas,
É clave o freio, é solfa o movimento.
Ao compasso da rédea, ao instrumento
Do chão que tocas, quando a vista encantas,
Já baixas grave, e agudo já levantas,
Onde o pisar é som e o andar concento.
Cantam teus pés e teu meneio pronto,
Nas fugas, não, nas cláusulas medido,
Mil consonâncias forma em cada ponto.
Pois em solfas airosas suspendido,
Ergues em cada quadro um contraponto,
Fazes em cada passo um sustenido. 14
A Macarronea latino-portugueza, de 1816, uma antologia de poesias
portuguesas, contém um “Freio Métrico para os novatos de Coimbra”, de Antonio Rodrigues
Flores (disfarçado como Jezon Tinouco Vieira Xantho) que diz: “Muitos são os que têm
eternizados os seus nomes com a suavidade das suas solfas; entre estes se conta hum
Amphião, o qual chegou a attrahir as pedras, com que edificou os muros de Thebas (...)”
(MALHÃO e REBÊLO, 1816: 215).
Mais para o nosso tempo, já no século XX, temos Josué Montello e o
Anedotário Geral da Academia Brasileira, de 1980, em que a passagem “ofendendo com as
suas solfas os ouvidos do vigário”, na página 393, faz esse tipo de uso poético da palavra
solfa 15. O mesmo se dá com Autran Dourado, em Lucas Procópio, romance que escreveu em
1984, na altura da página 140: “Embora a mucama não conhecesse nada de música, incapaz
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de distinguir solfas sagradas de solfas profanas (...)” 16, e em Os sinos da agonia, de 1974, na
menos poética “Não tinham ainda ouvido falar de orquestras e solfas de cravos e harpas
cromáticas, flautas e violas (...)” 17. Chegando mais para o nordeste, vemos Ariano Suassuna
nos ensinando como encenar sua A Pena e a Lei, de 1959: “(...) os cantos devem ser pelo
menos baseados nas ‘solfas’ dos cantadores nordestinos (...)” 18. Mesmo Câmara Cascudo,
acostumado a usar “solfa” na acepção de “grafia” faz um uso extremamente poético do termo
na História da Cidade do Natal, quando se refere às “solfas de Heronides de França”,
querendo falar não de exemplares grafados, mas de modinhas e canções populares 19. Ele faz
exatamente o mesmo na Flor de romances trágicos, quando cita “Eduardo Medeiros (Natal),
compositor de solfas populares” 20.
Esta riqueza de significados da palavra solfa confere ao termo uma singular
idéia de completude que amplia seu valor poético a mais do que simplesmente saber de
música pelo que existe de anotado em sua grafia característica. Vista como técnica, a solfa é
um conhecimento que tem valor de cultura e distingue quem a domina. Conotativamente, seja
como “grafia”, “partitura” ou “música em geral”, tem um poder de comunicação que poucas
palavras da terminologia musical conseguem ter, se estiverem em nível semelhante de
ambiguidade poética, construído num uso diverso por séculos. Essa rica dimensão poética de
uma palavra tão simples é, provavelmente, o motivo de seu uso tão freqüente e preferencial
em textos literários mais antigos, mesmo quando palavras mais técnicas e precisas poderiam
substituí-la normalmente desde tempos mais remotos. De qualquer modo, ambígua ou não, a
solfa representa, em suma, a perpetuação do fato musical pela notação, em pauta, dos
materiais coletados.
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Resumo: Max Reger (1873-1916), reconhecido admirador de J.S. Bach, combina em suas
composições, elementos da harmonia do final do século XIX com técnicas contrapontísticas do
mestre alemão. Este estudo, com referencial teórico em Frisch e Brinkmann, discute as técnicas de
composição empregadas por Reger na Suíte Op. 131c nº1, como também traça um paralelo entre
esta obra e movimentos das suítes para violoncelo solo de J.S. Bach. A partir destas premissas, o
trabalho se propõe a subsidiar o intérprete em suas decisões interpretativas.
Palavras-chave:Max Reger, J.S. Bach, Suíte, Práticas Interpretativas.
Max Reger´s Suite No. 1 for cello solo and the Suites for Unaccompanied Cello by J.S. Bach: dependence
relations and language identity
Abstract: Max Reger, a great admirer of J.S. Bach, combines in his compositions, harmonic
elements from the end of the XIX century with contrapuntal techniques taken from the German
master. The present work, which takes Frish and Brinkmann as theoretic references, discusses the
compositional techniques employed by Reger in the Suite Op. 131c nº1 for cello solo. It also
draws a parallel between this particular composition and movements from J. S. Bach’s cello suites.
Thus, this study intends to present theoretical support to interpretative decisions.
Keywords: Max Reger, J.S. Bach, Suite, Performance.

1. Introdução
A obra de Max Reger (1873-1916) representa, em muitos aspectos, a continuidade
da tradição musical alemã, visto que o desenvolvimento de sua estética e linguagem musical
foi notadamente influenciado por J.S. Bach e J. Brahms. Autor de vasta produção, toda
elaborada no intervalo de 26 anos, Reger conseguiu combinar elementos da harmonia do final
do século XIX – os quais beiram sua própria dissolução – com técnicas contrapontísticas de
J.S. Bach. Segundo GRIM (1988, p.5, tradução nossa), “o aspecto contrapontístico da música
de Reger é característica particularmente reconhecível. Provavelmente, nenhum outro
compositor alemão do romantismo tardio foi influenciado pela música de Bach como o foi
Reger”. Por outro lado, faz-se necessário assinalar que, apesar das composições de Reger
serem inovadoras no aspecto tonal, estas não transpõem as fronteiras da tonalidade. Neste
sentido, BRINKMANN (2004, p.637, tradução nossa) afirma que “apesar de estar trilhando o
seu próprio caminho cromático, parafraseando as suas próprias palavras ‘fielmente em direção
à esquerda’ ele nunca quis ultrapassar a fronteira para dentro do novo território da
atonalidade”. Sendo assim, constata-se que suas obras seguem a corrente composicional
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moderna e inovadora daquela época. Porém, a música de Reger é estruturada de tal maneira a
preservar os ensinamentos dos mestres do passado, uma vez que “é ele quem constrói uma
linguagem modernista, detendo e, ao mesmo tempo, relativizando os princípios musicais do
passado” (FRISH, 2004, p. 742, tradução nossa). Assim, as Suítes para violoncelo solo Op.
131c se constituem em exemplos de como Max Reger emprega elementos da escrita
“bachiana” nas suas composições e, ao mesmo tempo, consegue se distanciar do mestre para
realizar algo genuinamente seu.
2. Primeiro Movimento: PRÄLUDIUM
Max Reger inicia o Op.131c nº1 com um Präludim que, similar aos Prelúdios de
Bach nas suítes para violoncelo solo, parte do mesmo pressuposto, com a função de
movimento de abertura que antecede uma coletânea de danças ou mesmo sequência de
movimentos.Por definição, o Prelúdio é considerado um movimento originalmente de caráter
improvisatório, escrito em um estilo livre. Segundo LEDBETTER e FERGUNSON:
O motivo de se escrever a improvisação era geralmente para prover modelos para
estudantes. Essa prática, normalmente visando um aspecto particular da técnica
instrumental se dava de maneira instrutiva, e permaneceu parte importante do
prelúdio. Uma vez que improvisação pode abranger um leque de maneiras, estilos e
técnicas, o termo foi, posteriormente, aplicado a uma variedade de protótipos
formais e a peças de gênero indeterminado (LEDBETTER e FERGUNSON, acesso
em 25 de março de 2011).

Até certo ponto, pode-se idealizar que Reger concebe este Prelúdio como se fora
uma improvisação a partir de gestos das Suítes de Bach, sob uma nova roupagem harmônica.
Por outro lado, Max Reger estabelece uma forma bastante clara para o Prelúdio em questão, já
que está estruturado na forma ABA’, distanciando-se, assim, do modelo de Bach. Observa-se,
então, uma primeira seção A, compreendida entre os c.1-28; seção B que se inicia a partir do
último tempo do c. 28 até o c. 51 e, por fim, a partir do c. 52, verifica-se o retorno da seção A
– aqui chamada de A’. No entanto, a partir do c. 63 temos uma combinação de cordas duplas,
material que aparece na seção B, e também da textura em semicolcheias predominantes na
seção A. A seção A cadencia em Mi Menor (vi), ou seja, a relativa menor de Sol Maior. Por
outro lado, a seção B é intensamente cromática. Nota-se que a partir do c.44, Reger, ao
empregar cromatismo e arpejos diminutos, encaminha o Prelúdio para a tonalidade de Sol
Maior, ou seja, o retorno de A’. Claramente, no c. 52 verifica-se o retorno do desenho inicial
do Prelúdio que se estende até o c. 62.
Logo no inicio nota-se que o desenho rítmico do tema do Präludium, construído a
partir de semicolcheias contínuas, como também alguns dos contornos melódicos, são
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claramente inspirados no Prelúdio da Suíte nº1 BWV 1007. De certa forma, ao empregar
elementos do Prelúdio de Bach, aliados aos seus próprios gestos, notadamente resultantes de
sua linguagem harmônica, Reger expande os motivos bachianos, tendo como resultado frases
mais extensas.

Ex.1a - Suíte para violoncelo solo 131c Nº 1 – Präludium (c.1-4) – Max Reger

Ex.1b - Suíte para violoncelo solo BWV 1007 – Prelúdio (c.1-4) – J. S. Bach

Outra característica empregada por Bach no Prelúdio da Suíte nº 1 BWV 1007, e
explorado de maneira semelhante por Reger, consiste na estratégia de se escrever a linha
melódica alternando-se a uma nota pedal em corda solta, com a finalidade de se construir e
intensificar um ponto de tensão (Ré no c.12 e Sol no c.13 – portanto, uma relação de 5ª
descendente - Ex.3a). Comparando-se os dois Prelúdios, verifica-se que Bach emprega esse
artifício por oito compassos (c.31-38) ao conduzir o Prelúdio para seu final. Desta forma, a
linha melódica é desenhada sobre o pedal da corda solta – Lá (c.31-36), seguido pelo pedal de
Dominante – Ré (c.37-38). Bach também explora a mesma relação de 5ªdescendente nas notas
pedais, o que harmonicamente se constitui em um pedal de dominante (Ex.2b). Trata-se de
uma combinação de bariolage e brisure, duas técnicas de arco amplamente empregadas na
música do século XVIII, aqui resgatadas por Reger. Note que Reger utiliza esse gesto para se
distanciar da tonalidade de Ré Maior, enquanto Bach o utiliza como meio para se atingir o
final do Prelúdio e o acorde da tônica – Sol Maior.

Ex.2a - Suíte para violoncelo solo 131c Nº 1 – Präludium (c.12-17) – Max Reger
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Ex. 2b - Suíte para violoncelo solo BWV 1007 - Prelúdio (c.31-38) – J.S. Bach

Como profundo conhecedor da obra de Bach, Reger possivelmente baseou-se em
características não somente da primeira suíte, mas incorporou elementos e gestos musicais de
outras das seis suítes de Bach para compor sua obra para violoncelo solo. Sendo assim,
considera-se que há nítida influência do gesto de abertura do Prelúdio da Suíte nº 3 de Bach
(BWV 1009) sobre as inflexões presentes nos c.10-11 e c.61-62 da Suíte de Reger. Bach
inicia a Terceira Suíte com um gesto marcante, formado por uma escala descendente, seguido
por um arpejo na tônica, a fim de se estabelecer claramente a tonalidade (Ex.3a). Reger, por
outro lado, emprega uma variante deste mesmo gesto (Ex.3b), em dois momentos distintos do
Präludium, a fim de estabelecer a tonalidade da dominante, em momentos que precedem o
distanciamento da tonalidade, através do uso de uma série de sequências. Por fim, Reger
emprega este gesto uma última vez, na tonalidade da Tônica, a fim de concluir o movimento
em Sol Maior (Ex.3c).

Ex.3a - Suíte para violoncelo solo BWV 1009 – Prelúdio (c.1-2) – J.S. Bach

Ex.3b - Suíte para violoncelo solo 131c Nº 1 – Präludium (c.10-11) – Max Reger

Ex.3c - Suíte para violoncelo solo 131c Nº 1 - Präludium (c.82-83) – Max Reger

Por fim, nos cinco últimos compassos, Reger emparelha e confronta estes dois
gestos enfáticos e marcantes de Bach que, como afirmado, são provavelmente extraídos dos
Prelúdios das Suítes BWV 1007 e 1009, respectivamente. Tem-se então, inflexões formadas
pelo arpejo de Sol Maior oriundo da 1ª Suíte em justaposição ao gesto escalar descendente
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que culmina no arpejo característico do inicio, como também do final da Terceira Suíte. Esse
emparelhamento e confronto marcam os cinco compassos conclusivos do Präludium.

Ex.4 - Suíte para violoncelo solo 131c Nº 1 - Präludium (c.79-83) – Max Reger

3. Segundo Movimento: ADAGIO
O segundo movimento da Suíte Op. 131c nº1 é um Adágio em compasso ternário
simples e, em parte, escrito em múltiplas vozes. Esta textura, embora encontrada nos outros
movimentos, nos remete particularmente às Sarabandas das suítes de Bach. Nestas, notamos o
uso constante de múltiplas vozes com ênfase e apoio métrico no segundo tempo do compasso.
Essa maneira de escrita, de certa forma, torna o movimento complexo em seu aspecto técnico
e musical.

Ex.5a - Suíte para violoncelo solo 131c Nº 1 – Adagio (c.1-4) – Max Reger

Ex. 5b - Suíte para violoncelo solo BWV 1010 – Sarabanda (c.1-4) – J.S. Bach

Em Reger não encontramos a indicação de Sarabanda por extenso, uma vez que
ele nomina esse movimento de “Adagio”, aspecto que indica apenas caráter e andamento.
Ainda assim, é possível visualizar traços oriundos da Sarabanda, como também características
marcantes desta dança. As Sarabandas de Bach são consideradas como o movimento lento das
suítes e, portanto, dessa maneira interpretadas. De fato, a sarabanda, uma dança
originariamente rápida, ao longo do tempo torna-se dança lenta com “caráter completamente
distinto, mais calmo, sério e nobre” (ALVAREZ CAMPOS, 2010, p.32).
Ao observar a escrita de Reger, notamos uma estilização dos acentos típicos da
sarabanda, no segundo tempo do compasso, como também a presença de acordes que, na sua
grande maioria, desenvolvem-se em pequenos blocos. Esses compassos, escritos com a
indicação de dinâmica ff, são marcados pelo deslocamento, através da síncopa, do acento
característico das sarabandas.
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Ex.6 - Suíte para violoncelo solo 131c Nº 1 – Adagio (c.32-39) – Max Reger

Outros artifícios significativos são empregados por Reger no Adagio. Como no
Präludium, Reger, ao usar meios próprios, adapta o caráter geral da Sarabanda à sua própria
estética musical.
4. Terceiro Movimento: Fuge
A Suíte nº1 conclui com elaborada fuga, cuja indicação de andamento é Allegro.
Destaca-se que a própria obra de Max Reger atesta o fascínio que o mesmo sentia pela escrita
contrapontística da fuga. Como afirma GRIM (1988. p.5), “Fugas, cânones, e formas não
imitativas de contraponto são abundantes na obra de Reger, no entanto, o compositor não era
um imitador submisso das práticas contrapontísticas de Bach”.
Retornando ao modelo das Seis Suítes de Bach, ressalta-se que, por sua vez, a
Suíte BWV 1011 tem como primeiro movimento um Prelúdio na forma de abertura francesa,
composta por uma introdução lenta em compasso 4/4, seguido de uma fuga em 3/8. Segundo
GITTER (2009, p. 5, tradução nossa) “a primeira fuga para violoncelo solo que se conhece
está contida dentro do Prelúdio da Suíte No. 5 em Do menor, BWV.1011, de JS.Bach”.Na
realidade, no caso da Suíte Nº 5 de Bach, considera-se o trecho a partir do c.27 até o final
desse prelúdio uma “suposta ou pseudo fuga”, pois o mesmo tem o esquema tonal e estrutura
formal similar ao de uma fuga. Naturalmente, por ser escrita para um instrumento monofônico
a sustentação de diversas vozes simultaneamente torna-se quase impossível. GITTER (2009,
p.7) comenta:
Existem muitas razões para a rara aparição de fugas na literatura do violoncelo solo.
A primeira e mais óbvia razão é que o violoncelo é principalmente um instrumento
monofônico, apesar de que múltiplas linhas musicais podem ser sustentadas por
pequenos períodos de tempo por meio do uso de cordas duplas e transferência de
registro.

Porém, como atesta GITTER (2009, p.10) “ao endereçar a fuga como um gênero
para violoncelo solo, Johann Sebastian Bach (1685-1750) e Max Reger (1873-1916) usaram
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princípios formais similares resultando em diferentes peças musicais”. Pode-se visualizar
esses princípios formais na comparação entre os respectivos sujeitos (Ex: 7a, 7b).

Ex. 7a - Sujeito da Fuga da Suíte para violoncelo solo BWV 1011 – (c.27-42) – J.S. Bach

Ex.7b - Sujeito da Fuge da Suíte para violoncelo solo 131c Nº 1 - (c.1-4) – Max Reger

O esquema tonal de Bach é o tradicional: i-V-i-V, sendo que a tonalidade inicial
da fuga é Dó Menor. Curiosamente, a “Fuge” de Reger está escrita em compasso de 3/4 e na
tonalidade de Sol Maior, tendo também por esquema tonal I-V. Entretanto, Reger logo após
as entradas em Sol Maior (c.1) e em Ré Maior (c.5) inicia no as transposições com entradas
em Mi Maior (c.13) e em Si Maior (c.17). Todavia, ambas têm como resposta ao sujeito a
chamada “resposta real”. Entretanto, ao contrario de Bach, Reger realmente escreve
integralmente o contra-sujeito, o que resulta numa fuga para um instrumento melódico com o
uso constante de cordas duplas. O que, ao comparar,gera texturas distintas (ver Ex. 7a, 7b).
No que diz respeito a escolha de tempo, a fuga da Suíte de Bach é tocada em
andamento allegro. ALVAREZ CAMPOS (2010, p.117) comenta que “como segunda seção
da abertura francesa, a fuga é naturalmente mais rápida que a primeira seção – esta solene e
bastante introspectiva”. Por sua vez, Reger coloca como indicação de andamento o termo
“Allegro”. Da mesma maneira, a dificuldade técnica devido ao uso de múltiplas vozes é
patente nas duas fugas. A obra de Reger faz, certamente, uso de mais recursos técnicos que a
de Bach. No entanto, apesar das similaridades entre a Fuge de Reger e movimentos das Suítes
para Violoncelo Solo não é possível afirmar categoricamente que o compositor segue Bach
como modelo estrito.
5. Conclusão
A análise da Suíte Op. 131c nº1 de Reger, notadamente em comparação com as
Suítes de J. S. Bach leva a conclusão que Reger é um grande admirador do mestre do Barroco,
no entanto engajado na estética do romantismo alemão da virada dos séculos XIX-XX. Esse
fato certamente coloca Reger como precursor da corrente neoclássica do séc. XX. O
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interprete, portanto, deve ter em conta, efetivamente, os gestos barrocos inseridos na obra.
Estes, no entanto, devem ser interpretados dentro da estética na qual foi composta, ou seja,
com o senso do romantismo tardio remanescente em vários compositores do inicio do século
XX. Neste sentido, DIXON (2008, itálico nosso) afirma que:
Enquanto cada uma dessas obras são claramente distintas das de Bach, a clareza da
linha e a textura em cada uma aspiram ao ideal do alto barroco alemão. Nenhuma
dessas obras chega perto de desafiar a pré-eminência de Bach nesses gêneros, mas
elas oferecem o frescor de um olhar moderno para com a linguagem e as formas do
inicio do século dezoito, e sem a postura autoconsciente estilística de Stravinsky ou
de seus seguidores Parisienses.

Claramente Reger se inspira em Bach; porém escreve uma obra revestida de
linguagem individual, própria, e que revela sua posição diante da estética de sua época. Ao
mesmo tempo, representa a ousadia de se escrever para este meio – o violoncelo solo -, e
revisita o gênero Suíte após uma lacuna de quase 200 anos que separam as Suítes de Bach à
de Reger.
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Resumo: Este artigo analisou três produções cinematográficas de Glauber Rocha, Barravento
(1962), Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e Terra em Transe (1967). Para isso, foi preciso
comentar como se deu a produção cinematográfica dos anos 1960, contextualizando o período, as
correntes estéticas em voga e levantando dados que os representem, sendo os três filmes
escolhidos considerados pilares do Cinema Novo, principal movimento da época. A partir desse
material, pudemos estabelecer um bom retrato do que se foi feito e que é referência até os dias de
hoje, como as diversas maneiras de utilização da música no cinema, suas dificuldades e sua
ideologia.
Palavras-chave: Trilha Sonora, Música de Cinema no Brasil, Anos 1960, Glauber Rocha.
Film scoring on brazilian cinematography productions in the sixties: The exemple of Glauber Rocha
Abstract: This paper analyzed three cinematographic productions of Glauber Rocha, Barravento
(1962), Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) and Terra em Transe (1967). For this, we should
comment on how was the cinema of the 1960s, contextualizing the period, the aesthetic currents in
vogue and collecting data to represent them, been all the three films chosen considered pillars of
the Cinema Novo, the main movement of the time. From this material, we could establish a good
picture of what was done and that is a reference to the present day, as the various ways to use
music in film, its difficulties and its ideology.
Keywords: Film Scoring, Brazilian Film Music, Sixties, Glauber Rocha.

1. Introdução
1.1 – O cinema brasileiro na década de 1960
A década de 1960 foi marcada por uma grande efervescência cultural, com muitos
movimentos artísticos iniciando suas atividades concomitantemente. No plano musical estão
confluindo na música popular: a bossa nova, o samba jazz, o tropicalismo, a jovem guarda e
correntes de música instrumental e na música erudita, o movimento Música Viva. Já no
cinema, surgem o Cinema Novo e o Cinema Marginal. Em se tratando especialmente dos
movimentos voltados à linguagem cinematográfica, “(...) foram desenvolvidas diversas
iniciativas de regulamentação das atividades do cinema, algumas governamentais e outras de
profissionais diretamente relacionados ao campo artístico” (FINK; CALHADO, 2008). Sendo
a iniciativa mais representativa dessa época a criação da Embrafilme 1, fora a Embrafilme,
também podemos citar outras iniciativas, como a Difilm 2 e o Instituto Nacional de Cinema 3.
Dessa maneira, pode-se perceber que houve um favorecimento a toda essa agitação, que veio
tanto dos artistas quanto da movimentação social do período.
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Também é notável a postura estética da época, que desembocou no já comentado
Cinema Novo, tratado com mais rigor adiante. Com relação a esta afirmação, Fink e Calhado
comentam que o cinema brasileiro (...):
(...) refletiu isso adotando uma postura de engajamento político e uma estética
inovadora que, por seu caráter transformador, acompanhava o desejo da revolução
política. Influenciados pelo neo-realismo e pela nouvelle vague, os cineastas
brasileiros optaram por produzir filmes de baixo orçamento, com a utilização de
câmeras leves e sem o apoio de tripés, seguindo o postulado da “câmera na mão e
uma ideia na cabeça” (FINK; CALHADO. 2008).

Ainda sobre aspectos sociais Jean-Claude Bernardet ressalta que “(...) o cinema
brasileiro percorreu todo o caminho necessário para que enfim não possamos mais deixar de
nos examinarmos a nós próprios, de nos interrogarmos (...) sobre nossa responsabilidade
social e política” (2007: 65). Contudo, ainda segundo o próprio Bernardet, toda essa
canalização de energias para fazer o cinema uma “ferramenta revolucionária” não foi
alcançada da maneira esperada:
(...) Os filmes não conseguiram travar diálogo com o público almejado, isto é, com
os grupos sociais cujos problemas se focalizavam na tela. Se os filmes não
conseguiram esse diálogo é porque não apresentavam realmente o povo e seus
problemas, mas antes encarnações da situação social (...), e também porque os
filmes se dirigiam, de fato, aos dirigentes do país (BERNARDET, 2007: 65).

Contemporâneo ao movimento do Cinema Novo, nos anos 1960, também se
desenvolvia o chamado Cinema Marginal. Que trabalhou sobre influências de neoimpressionistas, modernistas especialmente a obra de Oswasld de Andrade e músicos
tropicalistas. A articulação fílmica também se deu de maneira divergente ao Cinema Novo,
com maior fragmentação narrativa (FINK; CALHADO, 2008).
1.2 – Cinema Novo e Cinema Marginal
Os principais nomes ligados ao Cinema Novo são Glauber Rocha, Carlos Diegues,
Joaquim Pedro de Andrade, Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra, dentre outros. Esse grupo
de diretores e roteiristas marcou um período com suas impressões estéticas, tanto das
temáticas abordadas quanto da produção em si (fotografia, movimentação de câmera, etc).
Glauber Rocha proferiu a famosa frase “uma ideia na cabeça e uma câmera na mão”, que
retrata bem o espírito desbravador dessa fase, a afirmação dialoga especialmente com a falta
de recursos técnicos que muitas vezes se enfrentava, que, contudo, eram perpassados pelo
discurso bem direcionado da “ideia na cabeça” dos diretores.
Um fato importante de se lembrar é que “na história do cinema tem sido
absolutamente comum que uma nova geração que começa a se estruturar, para se legitimar e
se tornar hegemônica, rompa com o grupo anterior” (MARTINELLI, 2002: 159). Isso
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aconteceu em diversos movimentos na Europa e no Brasil, com o Cinema Novo, não foi
diferente, ele se sobrepôs às produções da companhia Vera Cruz 4 de maneira fulminante,
rompendo com paradigmas estabelecidos e assumindo uma nova postura perante o espectador.
Um dos próprios participantes do movimento, Carlos Diegues, diz ser difícil de definir
o que foi o Cinema Novo, “isso prova a profundidade do movimento, a sua complexidade
criadora, a ausência de condições imobilizantes, academicizantes” (DIEGUES, 1999: 52). O
que conseguimos perceber é justamente isso, o grupo conseguiu fazer um cinema sem
amarras, como eles queriam que fosse. No excerto abaixo Diegues comenta, com um
sentimento misturado de orgulho e rancor, o que foi para ele o Cinema Novo.
(...) Isso seria mais uma razão pra acabar com essa conversa fiada de Cinema Novo.
Não tem mais sentido ficar falando de uma turma da esquina, quando não existe
mais esquina nenhuma. O Cinema Novo é um rótulo vazio que serviu para destacar
uma geração (da qual muito me orgulho de ter feito parte) que fundou o cinema
moderno (técnica de produção e linguagem) no Brasil. (DIEGUES, 1999: 27).

Outros cineastas produziram concomitantemente com o Cinema Novo, contudo sem
integrarem o movimento. Pessoas como Luiz Sérgio Person, Robero Santos e Walter Hugo
Khori têm em seus currículos alguns longas-metragens datados da década de 1960 que
apontam para um direcionamento particular. Na segunda metade dessa década também é
possível encontrar um novo grupo de cineastas, a eles foi dado o rótulo de Cinema Marginal.
Dentre os diretores que são enquadrados nesse movimento estão: Rogério Sganzerla, Júlio
Bressane, Ozualdo Candeias, dentre outros, tendo os dois primeiros fundado a produtora
Balair, que existiu por poucos anos. O Cinema Marginal (...)
(...) produziu filmes baratos numa sucessão notavelmente rápida, rejeitando um
cinema bem feito em favor de uma “tela suja” e de uma “estética do lixo”. (...) Os
filmes traziam marcas da opressão econômica, inscrevendo neles próprios – pelo
som rangente e inaudível e imagens granuladas – a própria precariedade da produção
(STAM apud GUERRINI, 2009: 29)

Com essa afirmação, de certa forma, podemos ver pontos de encontro entre o Cinema
Marginal e apenas a primeira fase do Cinema Novo, pois nos “filmes da última fase do
Cinema Novo, já se percebe maior preocupação com recursos financeiros e com o retorno da
bilheteria, (...) agora visto como conservador” (GUERRINI, 2009: 29)
1.3 – A música, os compositores, os diretores, os intérpretes e a estética
Primeiramente, gostaríamos de ressaltar os parâmetros propostos por Irineu Guerrini
Jr. em seu livro A música no cinema brasileiro: Os inovadores anos sessenta (2009), o autor
aponta para o fato de que, como já é sabido, o cinema da década se 1960 sofreu sérios
problemas orçamentários e isso refletiu diretamente na música desses filmes. Muitas vezes o
padrão sinfônico/orquestral foi deixado de lado para se realizar produções com poucos
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músicos, em certos casos, apenas um músico interpretou a trilha musical de todo o filme, ou
parte dele, como por exemplo Sérgio Ricardo em Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber
Rocha. De certa forma, esse problema de verba delineou todo um parâmetro estético, sendo
que posteriormente, em produções que teriam orçamento suficiente, seus diretores preferissem
adotar o padrão estabelecido. Ainda citando Guerrini, também é notável o intenso uso de
gravações já existentes nas trilhas dos filmes, “como a música erudita e sinfônica dos grandes
mestres – especialmente Villa-Lobos – jazz e canções populares” (2009: 32). Esse uso
também tende a reafirmar a falta de verba para a contratação de compositores que façam uma
trilha original para o filme. No que se refere aos estilos de trilha musical, Guerrini categoriza
a década de 1960 em quatro pontos referenciais:
•

Música erudita brasileira, com inclinação estética voltada para a música
contemporânea europeia da primeira metade do século XX. Entre os principais
compositores envolvidos estão: Ester Scliar, Marlos Nobre, Damiano Cozzela, Júlio
Medaglia, Guilherme Magalhães Vaz e especialmente o compositor Rogério Duprat.
Nota-se grande presença de nomes ligados ao movimento Música Viva, sendo que
alguns deles ainda flertam com a música popular.

•

Bossa Nova, MPB e Tropicalismo. Todos esses gêneros trilharam seus percursos, ou
parte deles, pela década de 1960. Logo, a concomitância temporal atuou como
facilitador para a confluência dessas duas linguagens.

•

Música dita folclórica. “Já havia o uso de temas folclóricos na produção anterior, (...)
mas este se aproveita de uma evolução tecnológica – gravadores portáteis e de boa
qualidade – para gravar música in loco e acentuar o caráter realista, documental”
(2009: 35).

•

Villa-Lobos. A música de Villa-Lobos é amplamente empregada como trilha musical
de diversos filmes da época, os exemplos mais famosos são os de Deus e o Diabo na
Terra do Sol e Terra em Transe, de Galuber Rocha; Menino de Engenho, de Walter
Lima Jr.; Os Herdeiros e A Grande Cidade, de Carlos Diegues e Macunaíma, de
Joaquim Pedro de Andrade.
Os principais compositores para cinema que atuaram na década de 1960 foram: Sérgio

Ricardo, Rogério Duprat, Guilherme Vaz, Moacir Santos, Remo Usai, dentre outros. Como já
é possível perceber na música de cinema dessa época, seus compositores e responsáveis pelas
trilhas também tem características bastante divergentes, tendo inclusive experiências
profissionais e formações acadêmicas díspares. A seguir, os três filmes escolhidos como
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objeto de análise desse artigo serão abordados de maneira analítica, de forma a termos uma
visão geral da música inserida nessas produções e suas conexões com a prática vigente.
2. Análise
Para este estudo, nosso principal intuito foi traçar um panorama geral da trilha sonora
nos anos 1960, em especial a do chamado Cinema Novo. Para isso, foram escolhidos três
obras cinematográficas: Barravento (1962), Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e Terra
em Transe (1967), todos de Glauber Rocha. Tentando representar assim boa parte do escopo
da década e seu diretor mais representativo em três pontos temporais: 1962, 1964 e 1967. O
fato de todos os filmes abordados serem de Glauber Rocha não é mera coincidência, diversos
outros nomes foram muito importantes, mas Glauber é, o mais representativo. Carlos Diegues,
cineasta que também fez parte do movimento ressalta “que Cinema Novo e Glauber Rocha
são a mesma coisa” (DIEGUES, 1999: 56).
•

Barravento (1962)

O enredo do filme se passa em uma vila de pescadores na Bahia, é notável a alusão
social que Glauber impregna no discurso narrativo, traduzindo para a pequena vila de
pescadores, metaforicamente, a vida social moderna.
Nos créditos do filme, a descrição musical é a seguinte: “Samba de roda e capoeira de
Washington Bruno (Canjiquinha), destacando D. Zezé, Adinorá, Arnon e Sabú com
cantores, dansarinos [sic] e instrumentistas – Um samba de Batatinha”. Como a informação
já adianta, a maior parte da trilha musical do filme abarca “Jogos de Capoeira” e “Sambas de
Roda” cantados em grupos, representando bem fielmente o povoado retratado. É interessante
relacionar esse aspecto documental da trilha com, inclusive, os diálogos e ações das
personagens. Bernardet diz que “a massa é constituída pelos pescadores e pelas mulheres que
se encarregam da macumba, que aparecem em planos praticamente documentários: (...) e nós
os vemos a fazer sossegadamente suas tarefas cotidianas na vida real (2007: 77-78).
Essa característica da música de Barravento é constante, mas nem sempre ela é
diegética, ou seja, está dentro da ação filmada. Muitas vezes, apesar de ela ser apresentada ao
espectador extra-diegeticamente, ela poderia muito bem estar presente dentro da cena e ser
produzida por suas personagens. Também consta nos créditos iniciais “uma canção de
Batatinha”, essa, é apresentada diegeticamente, cantada por Firmino (Antônio Pitanga) e se
chama “Diplomacia”.
•

Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964)

Sua trilha musical apresenta basicamente três tipos de solução bem distinguíveis entre
si. “Em Deus e o Diabo, a música do preâmbulo é também constituída de três “gêneros”
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musicais distintos: o erudito (...) é representado por Villa-Lobos, o secular pelo cantador e o
coletivo pela cantiga religiosa tradicional” (GUERRINI, 2001: 133).
São inseridos, de forma extra-diegética, trechos de composições de Heitor Villa-Lobos
(1887-1959), em geral esses trechos são orquestrais, apresentam densas texturas rítmicas e são
bastante dissonantes. Também são utilizados, extra-diegeticamente, algumas “Modas de
Viola”, no estilo dos cantadores de feira, com violão rasqueante. Elas são essencialmente
modais, com modos bem característicos do nordeste brasileiro e as letras dessas canções,
escritas pelo próprio Glauber Rocha e interpretadas por Sérgio Ricardo, são “a voz do
narrador”, que reforça ou antecipa o entendimento do que se passa no plano imagético. É
interessante notar que, segundo o próprio Sérgio, as composições sobre as letras de Glauber
foram feitas antes de ele ter acesso ao filme, apenas com o apoio de um roteiro. Por fim,
também são encontrados trechos de “cantorias” executadas diegeticamente, geralmente em
procissões religiosas.
Os três tipos de trilha comentados acima são os mais recorrentes no filme, mas uma
exceção é encontrada: a utilização de polifonias barrocas do compositor J. S. Bach ao órgão,
que remetem à religiosidade. Sendo utilizado em cenas que o lado espiritual de Manuel
(Geraldo Del Rey) e Sebastião (Lídio Silva) é mais exaltado.
•

Terra em Transe (1967)

A trilha musical desse longa-metragem é a que apresenta mais variedade, comparado
aos dois acima mencionados. Ela foi concebida por Sérgio Ricardo, que compôs a música
original do filme, contudo, também são utilizados trechos de composições de Carlos Gomes,
Villa-Lobos e Verdi, segundo os créditos finais. São ouvidas no filme diversas texturas e
acontecimentos musicais, assim como ruídos que constroem a paisagem sonora.
São utilizadas diversas “cantorias afro” com percussão e vozes, bem comuns em
filmes desse período. Também escutamos diversos solos de bateria, que geram muita tensão
junto com as sequencias. Os solos foram gravados pelo consagrado baterista Edson Machado,
que aparece em diversas cenas do filme, executando a música diegeticamente. Em
contraposição direta aos solos de bateria são ouvidas passagens com um pequeno grupo de
cordas friccionadas, gerando um ambiente sonoro bem sutil.
No comício, ouvimos uma linha de tuba com um caráter bastante caricato e irônico,
que prenuncia e desemboca em uma música executada por uma banda de fanfarra completa.
Essa banda poderia estar inserida na cena, por se tratar de um comício na rua, com o povo,
contudo, ela também é extra-diegética. Das poucas cenas com sons diegéticos no filme, a que
apresenta um quarteto jazzístico em clube é a mais recorrente. Trata-se do quarteto do
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baterista Edson Machado e eles aparecem três vezes, cada uma tocando um gênero diferente.
Na primeira ouvimos um som jazzístico que mescla uma harmonia do Bebop, porém com
uma interpretação mais próxima do Free Jazz, na segunda eles apresentam uma balada mais
tradicional, que dialoga com o Cool Jazz, e na última aparição podemos ouvi-los tocar um
R&B, gênero tradicional norte-americano e que se aproxima da forma do Blues.
Eventualmente uma voz solo se impõe como “a voz do narrador”, comentando a cena
de maneira semelhante às “modas de viola” utilizadas em Deus e o Diabo na Terra do Sol.
Em um determinado momento podemos ver um filme dentro do filme, nessa hora a trilha
musical muda drasticamente de caráter. Utilizando-se de formações orquestrais mais
“grandiosas”, fica claro aqui a referência às trilhas compostas na década anterior, onde essa
sonoridade é mais constante.
Outro momento em que a música é executada diegeticamente é quando
vemos/ouvimos uma escola de samba formada por um grupo com instrumentos de percussão
e vozes femininas. Após algum tempo ouvimos uma orquestra de cordas tocando a “Fuga”
das Bachianas Brasileiras n. 9 e em seguida as duas são sobrepostas, gerando imenso
contraste. Segundo Guerrini, a escola de samba representa o povo e a fuga a elite
(representados por três personagens da trama). É notável também no decorrer do filme a
utilização de ruídos, principalmente o som de tiros, quando não se vê nada relacionado na
tela. Tais ruídos foram acrescentados ao filme em uma segunda mixagem por Glauber,
atribuindo mais “aspereza” à trilha. Graham Bruce comenta esse aspecto “áspero” da trilha,
onde “(...) Rocha evita pontes musicais que formem transições delicadas de uma cena para
outra” (1982: 297, tradução do autor).
3. Conclusão
Junto com Brecht, Eisler, e o jovem Godard, Rocha é interessado na música como
um elemento vital em um filme, não como algo que simplesmente reproduz e reitera
o que a imagem nos conta (BRUCE, 1982: 291, tradução do autor).

Pode-se dizer que as produções de Glauber Rocha fazem um apanhado do que a
década de 1960 produziu, e é inegável que o cinema brasileiro desse período foi
extremamente importante, e isso se deve principalmente ao seu caráter de inovação. Fatores
técnicos, como a falta de infraestrutura, também acabaram impulsionando a verve criativa das
produções. Na música desses filmes não foi diferente, soluções criativas foram necessárias,
como por exemplo, a drástica redução nas formações instrumentais utilizadas por não haver
mais verba que suprisse uma grande orquestra. Também foram utilizadas muitas gravações já
existentes, isso se deu pois naquela época os direitos autorais ainda não tinham o peso de hoje
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em dia e esse recurso barateava as produções, além de se ter um enorme leque de sonoridades,
desde música popular brasileira, jazz e todas as vertentes da música dita erudita. No campo da
música erudita vale lembrar que talvez o compositor mais utilizado em trilhas musicais foi
Heitor Villa-Lobos, especialmente pelo caráter nacionalista de suas composições, que é
pertinente à estética dos roteiros. A música diegética também representa grande parte das
trilhas ouvidas, sendo elas, em grande parte, representativas de cultos, procissões e ritos
espirituais ou religiosos. Tudo isso contribuiu, ressaltando a ideologia por trás das lentes e
agregando uma nova significação às imagens.
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A Embrafilme foi criada por meio de um decreto de lei no ano de 1969 e tinha como objetivo financiar a
produção, em todas as suas etapas, do cinema brasileiro, a empresa foi extinta no ano de 1990.
2
A Difilm nasceu, em 1965, da sociedade de cinco empresas, das quais os principais diretores do Cinema Novo
eram proprietários (FINK; CALHADO. 2008).
3
O Instituto Nacional de Cinema (implantado em 1966), ou INC era um “órgão que incorporou o Instituto
Nacional de Cinema Educativo e cujos objetivos eram fiscalizar e normatizar assuntos referentes ao cinema
nacional” (FINK; CALHADO. 2008).
4
A companhia cinematográfica Vera Cruz foi, nos anos 1950, a mais importante produtora de filmes do Brasil.
Através dela foram lançados filmes como: Caiçara, de Adolfo Celi; O Cangaçeiro, de Lima Barreto e os
famosos filmes com o ator Mazzaroppi, dentre muitas outras produções.
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Resumo: O presente artigo é proveniente de pesquisa de mestrado em andamento que tem como
objetivo a utilização da improvisação livre e idiomática como estratégia de ensino nas aulas de
guitarra flamenca em grupo. Para tanto, pretende-se argumentar com base em conceitos
apresentados por educadores como, Hans-Joachim Koellreutter, Pierre Schaeffer, Violeta Gainza,
Chefa Alonso e Rogério Costa. A proposta que apresento visa unir experiências e possibilidade de
ganhos como a técnica instrumental e a interatividade nas aulas coletivas de guitarra flamenca.
Palavras-chave: educação musical, improvisação livre e idiomática, flamenco
Use of improvisation in education as strategy of flamenco guitar
Abstract: This article is from the master's research in progress that aims to use the idiomatic free
improvisation as a teaching strategy in flamenco group guitar lessons. To achieve this purpose, the
discussion is based on concepts presented by educators as Hans-Joachim Koellreutter, Pierre
Schaeffer, Violet Gainza, Chefa Alonso and Rogério Costa. The proposal presented intends to
gather up experiences and the possibility of gains such as the instrumental technique and
interactivity in flamenco group guitar lessons.
Keywords: music education, idiomatic and free improvisation, flamenco

1. Introdução
Esta pesquisa pretende averiguar se a livre improvisação e jogos de improvisação
com regras são recursos que transformam qualitativamente a prática da guitarra flamenca.
Para tanto, pretende-se colocar em prática, com um grupo de alunos, algumas estratégias
pedagógicas baseadas nos modelos e teorias de pesquisadores e educadores, tais como HansJoachim Koellreutter, Pierre Schaeffer, Violeta Gainza, Chefa Alonso e Rogério Costa, com
vias a avaliar os resultados obtidos com o grupo que vivenciou tais propostas.
Meu primeiro contato com a livre improvisação se deu por meio de um grupo de
música experimental em 2001, do qual fiz parte. Posteriormente, como aluno especial na
disciplina “Os territórios da livre improvisação: pensamento e ação musical em tempo real”,
ministrada pelo Prof. Dr. Rogério Costa oferecida no curso de pós-graduação na ECA-USP
em 2005 e refeita como aluno regularmente matriculado no curso de Mestrado em
Musicologia, na ECA-USP em 2011. Também desde 2011, venho participando do grupo de
livre improvisação da Orquestra Errante, sob orientação do Prof. Dr Rogério Costa. Ainda no
mestrado, o tema improvisação foi desenvolvido, à parte de outros conteúdos, na disciplina
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“O jogo da improvisação na proposta pedagógica de Hans-Joachim Koellreutter”, ministrada
pela Prof. Dra. Teca Alencar de Brito.
2. Prática da livre improvisação e jogos de improvisação com finalidades
pedagógicas
Na performance da livre improvisação cria-se uma conversa entre os participantes.
A interação entre os músicos está centrada na escuta entre os fluxos sonoros emitidos e
modulados pelos músicos. (COSTA, 2009, p. 86).
Acreditamos que a prática da improvisação livre em música contribui de muitas
formas positivas na formação dos alunos. Possibilita, por exemplo, a formação de um estilo
próprio de tocar, expressividade, flexibilidade, adaptabilidade, aprender através da prática,
resolver problemas durante a execução e fornece um ambiente propício para o diálogo. Por
meio da livre improvisação se estabelecem relações mais próximas entre os músicos uma vez
que existe uma escuta atenta ao material sonoro produzido pelos integrantes e estas relações
estão baseadas na igualdade, porque não existe um músico que irá conduzir. Nesse sentido,
cria-se um sentimento de confiança em si mesmo e nos colegas.
De acordo com Alonso, (2008, p. 57) outro ponto importante é a exploração
sonora que os participantes fazem de seus instrumentos, que podem ser tocados de formas não
convencionais. Os sons produzidos não necessariamente precisam estar dentro das formas
usuais de um instrumento, um violonista não precisa tirar sons apenas das cordas do violão,
podendo, por exemplo, usar o tampo do instrumento para realizar sons percussivos ou outras
possibilidades inventivas (que, inclusive, são frequentes nas improvisações entre ciganos
andaluzes).
Em um sistema a princípio sem referentes como a livre improvisação, uma das
formas para se estabelecer o diálogo, ou seja, a interação entre os músicos é através de uma
escuta “atenta”, voltada para os eventos sonoros que são produzidos. Neste sentido é
importante buscar com os participantes uma atitude de escuta baseada nas propostas pelo
compositor francês e criador da música concreta Pierre Schaeffer (1910-1995): uma escuta
voltada para o som em si (SCHAEFFER, 1993).
Os jogos improvisatórios, de acordo com Gainza (1983) contribuem para que o
aluno exercite seu ouvido, tenha uma relação pessoal com a música e seu instrumento,
aprimore a sensibilidade e seu sentido estético.
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O educador Koellreutter também utilizou a improvisação em seu trabalho. Foi
através de alguns princípios educacionais propostos por ele que encontramos importantes
referências para a prática de ensino. Entre elas, jogos de improvisação dirigidos para o
aprendizado de um determinado conteúdo musical que, ao mesmo tempo, abriam precedentes
para novas experiências e diálogos entre os participantes.
Koellreutter elaborou vários jogos de improvisação com a finalidade de dialogar,
debater com os alunos e desta forma introduzir conteúdos adequados. A criação estava
inserida em sua metodologia e a improvisação utilizada como uma importante ferramenta
pedagógica (BRITO, 2001, p.45).
3. Desenvolvimento do experimento musical
O experimento musical pretendeu colocar em prática uma proposta de ensino da
guitarra flamenca por meio da improvisação livre e idiomática, visando o desenvolvimento,
em um grupo de alunos, de uma forma própria de tocar; um maior conhecimento do
instrumento; a ampliação de possibilidades dentro da própria linguagem e a interação com
outros músicos.
O método utilizado nesta pesquisa é a pesquisa-ação na tentativa de comprovar
questões surgidas no delineamento do projeto e no decorrer da pesquisa bibliográfica. As
principais perguntas que nortearam o trabalho investigativo e que estiveram presentes ao
longo da realização do experimento foram: a improvisação livre pode ajudar os alunos a
adquirirem maior expressividade e criatividade para tocar flamenco e relacionar outros
elementos da linguagem musical? É possível transmitir conhecimentos da guitarra flamenca
através de jogos de improvisação?
Oportunamente, Koellreutter sinalizou sua posição favorável às práticas de
criação e improvisação no processo de ensino musical, salientando que deve ser um
procedimento bem preparado. O educador alemão ressalta também a ideia de que toda
improvisação no contexto da educação musical, além de buscar os interesses musicais, atende,
por exemplo, a objetivos voltados para o desenvolvimento da concentração, do trabalho em
equipe, da memória e do senso crítico, dentre outros aspectos humanos (BRITO, 2003, p.
151).
Na sequência, descreveremos a experiência didática, do diagnóstico inicial dos
conhecimentos musicais dos alunos, passando pela experiência das aulas, pelos fundamentos
técnicos do flamenco e as práticas improvisatórias.
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A turma era formada por 6 alunos entre 17 e 27 anos, moradores da região da zona
sul de São Paulo. Destes, 2 estudantes de ensino médio, 1 estudante universitário na área de
design, 1 técnico em análise clinicas, e 2 estudantes de música (curso de guitarra com
predominância dos gêneros de rock e blues) com pretensões profissionais nesta área. Todos
tinham conhecimento sobre acordes, cifras, alguns ritmos da música brasileira e rock.
Somente 2 alunos tinham alguma experiência prévia com a improvisação musical,
principalmente nos gêneros do blues e rock, utilizando escalas pentatônicas e/ou provenientes
dos modos gregos.
1º encontro- Realização de um diagnóstico sobre os conhecimentos prévios que os
alunos tinham sobre música, de forma geral, e especificamente sobre o flamenco seguido da
contextualização histórica do flamenco na Espanha, o flamenco globalizado e o flamenco no
Brasil. Acentuação do compasso de 12 tempos, tipos de palmas utilizadas no flamenco,
rasgueos e a prática da livre improvisação.
Antes de iniciarmos a prática da livre improvisação foi explicado ao grupo do que
se tratava tal procedimento com a recomendação de que utilizássemos nossos instrumentos
para realizarmos uma “conversa” musical. Para tanto, seria importante ouvir o que o outro
tinha para dizer e, desta forma, responder. Todos tocaram, e ainda que dois alunos tenham
ficado bastante tímidos, foi possível perceber que os outros entenderam a intenção de
“conversar” através dos instrumentos nesta primeira prática da livre improvisação. Também
foi possível averiguar que, como professor, servi de guia, pois diversas vezes os alunos
olhavam e imitavam a maneira como eu produzia o som, com exceção dos 2 alunos que eram
guitarristas de rock e que buscavam a própria maneira de tocar.
Desde o primeiro encontro adotei a prática de gravar as performances e colocar
para o grupo ouvir, fomentando novas discussões. Para Gainza (1988, p. 25), “improvisar e
logo escutar é uma experiência fundamental para todas as pessoas, porém mais especialmente
para aquelas que não podem valorar adequadamente suas próprias produções musicais”.
A utilização de gravações das práticas improvisatórias foi de grande valia para o
enriquecimento das conversas com o grupo; após as performances, sistematicamente
perguntava para o grupo como tinha sido a experiência, depois ouvíamos a gravação e
novamente conversávamos sobre a performance. Esta prática trazia um novo olhar sobre a
experiência, trazendo novas discussões sobre a atividade. Os alunos comentavam sobre as
sensações, as técnicas utilizadas, apreciavam a obra como um todo e realizavam uma autoavaliação.
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2º encontro – Apresentação de DVDs com o palo 1 de soleá 2 (com e sem dança),
para que os alunos tivessem conhecimento das várias formas de interpretação. Trabalhamos o
compasso típico deste ritmo (cadência andaluza), as possibilidades de aplicação do rasgueo no
ritmo, a harmonia no cante e falsetas 3 de soleá. Neste segundo encontro fizemos duas
performances de livre improvisação. Na primeira performance não houve nenhuma
recomendação, apenas começamos a tocar e novamente servi de guia para 3 alunos que
imitavam a forma como eu tocava. Na segunda performance houve a recomendação para
iniciarmos tocando suavemente e que a ideia seria um crescimento de intensidade e densidade
musical. Desta forma, poderíamos utilizar os rasgueos com o objetivo de encerrar uma seção
dentro da performance e que a performance seria reiniciada da mesma forma que o início até
o próximo encerramento. Por meio desta performance demos início ao conteúdo do arremate
(ou cierre) que é utilizado para encerrar uma seção ou finalizar uma música flamenca. Esta
prática teve como objetivos a interação entre os participantes e que os mesmos buscassem
uma forma própria de realizar estes arremates, uma das formas de improviso dentro da
linguagem do flamenco.
3º encontro - Assistimos novamente aos DVDs com a finalidade de mostrar como
é feito o acompanhamento do cante. Primeiro assistimos a parte do cante de um dos vídeos
batendo as palmas no compasso de soleá. Enquanto o vídeo estava sendo executado pedi que
observassem como era o acompanhamento rítmico do guitarrista. Na última parte desta
atividade passei para os alunos os acordes que estavam sendo usados para o acompanhamento
e tocamos junto com o vídeo. Ensinei alguma falsetas de soleá e fiz uma análise da escala que
estava sendo utilizada (modo frígio), foi necessário neste momento fazer uma explicação
sobre o campo harmônico. Mostrei como poderia ser realizada a escala do modo frígio no
braço do violão.
Posteriormente, fizemos duas performances de livre improvisação. Na primeira,
sem nenhuma recomendação, apenas começamos a tocar, averiguando que na maior parte da
performance não houve necessidade de um guia: os alunos exploraram mais as possibilidades
sonoras do instrumento, mas na maioria das vezes tocavam o tempo todo, desconsiderando o
silêncio. Ao final da performance, questionados se durante a improvisação tiveram a
preocupação de ouvir o som dos colegas, dois alunos responderam que durante a execução
estavam com atenção voltada para o próprio som que produziam, o que levou à realização de
uma segunda performance, mas desta vez com algumas recomendações. A performance
deveria seguir um roteiro, tendo início com dois alunos tocando juntos apenas notas longas e
em seguida entraria um segundo instrumento tocando entre os ataques das notas e assim
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sucessivamente até que todos pudessem participar; a seção seria encerrada por um arremate
realizado com rasgueos. A performance seria reiniciada com uma “conversa” improvisada no
modo frígio do tom de Dó Maior.

Na primeira seção desta prática verifiquei que os

participantes tinham que escutar o que o outro estava tocando para poder entrar na
performance. Na segunda parte a utilização do modo frígio foi um limitador, com exceção dos
2 alunos que já conheciam a escala através da utilização dos modos gregos no gênero do rock
os outros ficaram muito preocupados em acertar as notas da escala, e, desta forma,
interrompendo o fluxo da performance.
4º encontro – Contextualização do palo de Alegrias 4, explicação da região de
origem, análise de vídeos de Alegrias (instrumental, com guitarra, cante e dança), comparação
entre o palo de alegrias (tonal) e a soleá (modal), e alguns arremates utilizados no palo de
Alegrias.
Realizamos neste encontro duas práticas de improvisação. Na primeira seguimos o
seguinte roteiro: divisão dos alunos em 3 duplas e uma ordem para cada dupla começar a
tocar. A primeira dupla começaria a tocar e teria que parar gradativamente no momento que a
outra começasse e assim sucessivamente. A recomendação dada foi que poderiam explorar
mais os instrumentos, que não era preciso tocar na mesma região do braço do violão e que
poderiam produzir sons de outras formas, por exemplo, sons no tampo do violão, sons com as
cordas abafadas, dentre outras maneiras. A intenção desde jogo de improvisação foi colocálos na posição de intérpretes e apreciadores, reforçando a prática de interação.
Na segunda improvisação o roteiro foi diferente: depois de aprenderem uma
falseta de Alegrías e uma das formas de harmonização para acompanhá-la, todos os
participantes deveriam tocar a sequência harmônica para que um aluno de cada vez tocasse a
falseta. Em seguida, utilizando a mesma sequência harmônica, dois alunos de cada vez
improvisariam utilizando a escala do tom de Alegrías alternando com a falseta ensinada por
mim.
Na primeira performance do quarto encontro os alunos tocaram em outras regiões
do violão e exploraram diversos sons no instrumento. A segunda performance do dia teve a
intenção de usar a improvisação dentro da linguagem do flamenco e deixá-los mais
familiarizados com o ritmo e escalas do flamenco.
4. Considerações gerais da pesquisa em andamento
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Até o presente momento pudemos averiguar que a prática da livre improvisação
em minhas aulas trouxe benefícios para os alunos, dentre os quais: a interação entre os
participantes, pois é necessário estar disposto a conversar por meio dos instrumentos,
portanto, escutar o outro, o próprio som e a resultante sonora que é produzida pelo grupo.
Desta forma, nas performances envolvendo o flamenco esta prática auxiliou na conversa
musical.
Por meio dos jogos de improvisação foram inseridos conteúdos da linguagem do
flamenco, direcionando esta prática à técnica específica da guitarra flamenca, à possibilidade
de dialogar com outros conteúdos musicais e melhor se expressar através da linguagem
musical.
Teria sido melhor contar com mais tempo para aplicar os jogos de improvisação
direcionados para a linguagem do flamenco, pois constatamos que alguns jogos foram úteis
para inserir conteúdos que possibilitaram momentos de criação dos alunos.
Atualmente, a pesquisa está em fase de finalização do relato das propostas
realizadas em aula e de elaboração de um questionário para os alunos que terá por objetivos
averiguar de que forma entendem a música flamenca e a improvisação nesta linguagem, bem
como, se as práticas improvisatórias puderam auxiliar na técnica instrumental e na interação
com outros músicos.
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1

Palo – Ritmo flamenco caracterizado pela cadência harmônica e um compasso próprio, isto é, um ritmo bem
definido.
2

Soleá ou Soleares – ritmo flamenco proveniente do sul da Espanha da região de Andalucia.

3

Falseta é um interlúdio musical colocado entre os versus do cante ou na introdução dos palos, pode ser
composta ou improvisada. O músico tem uma liberdade no que se refere à harmonia e número de compassos.
4

Alegrias – palo flamenco da família dos ritmos de doze tempos, originário da região de Cádiz no sul da
Espanha.
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Resumo: Tomando por base elementos da teoria dos signos de Charles S. Peirce e o
conceito de tradição apresentado por Eric Hobsbawn, o presente texto apresenta uma
discussão sobre a tradição caipira (ou sertaneja) na qual a viola de 10 cordas (chamada, por
isso, de viola caipira) se insere. Este debate é suscitado pelo fato de que essa tradição vem
sofrendo certo questionamento desde a década de 1970 com o aparecimento de violeiros
cuja formação se deu fora do contexto cultural caipira.
Palavras-chave: viola caipira, tradição, contemporaneidade.
The 10 strings guitar and its significations: dialogues between tradition and contemporaneity
Abstract: Based on Peirce´s signs theory and on the concept of tradition presented by
Hobsbawn, this paper aims to produce a discussion about the folk tradition in which the ten
strings guitar (by this reason, so-called folk ten strings guitar) is inserted. This debate is
embodied by the fact of this tradition is suffering contemporary influences since 1970s,
with the rise of instrumentists whose formation is made outside of the folk cultural context.
Keywords: ten strings guitar, tradition, contemporaneity

Eu não nasci no sertão, sou caboclo da cidade
Não competi em rodeio, mas posso dizer de verdade
Quando passo a mão no Pinho
Doutor vai ver direitinho o que eu carrego na bagagem
Eu venho lá do asfalto pra fazer o meu destino
Aprendi a tocar viola desde eu pequenininho
Ouvindo Tião Carreiro, Almir Sater, Zé Mulato
Pena Branca e Xavantinho
(Caboclinho Bão – Renato Caetano)

Há muito, a viola caipira se encontra presente no contexto cultural
brasileiro. Esse cordofone, peça fundamental dos nossos fazeres musicais desde o
século XVI, foi gradualmente substituído pelo violão, principalmente nas cidades, a
partir de meados do século XIX (TABORDA, 2011, p. 33). Entretanto, sua importância
nos festejos do interior do país se manteve bastante forte desde então (TINHORÃO,
1998). A interiorização da viola caipira – primeiro como companheira dos colonos que
desbravavam o sertão brasileiro, depois pelas mãos dos tropeiros que levavam bois,
cavalos, mantimentos, histórias e canções por onde passavam – fez com que ela
adquirisse, com o tempo, uma importância ímpar para a cultura sertaneja, marcando
presença em praticamente todos os seus eventos, desde os festejos sagrados, como
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folias-de-reis, congados, danças de São Gonçalo, até danças populares como lundus,
maxixes e catiras. Rosa Nepomuceno descreve bem a importância da viola no contexto
do sertanejo antigo:
“E, nessa vida estradeira não podia faltar a violinha de arame, amarrada na
sela, embrulhada num pedaço de pano. Cantar era a única diversão e o
combustível moral na caminhada(...)Choravam as saudades e narravam
causos nas modas de viola e cururus feitos no lombo do animal ou ao pé do
fogo, à beira do caldeirão de feijão” (NEPOMUCENO, 1999, p. 82)

A fim de melhor entender as relações sócio-culturais em que se insere a
viola, optamos por aproveitar alguns conceitos desenvolvidos por Steven FELD (2005),
para quem a música possui vida fundamentalmente social, isto é, deve ser interpretada
como algo significativamente estruturado, produzido, executado e exibido por atores
histórica e socialmente situados. Nessas coordenadas, a música requer ser compreendida
não mais como uma entidade isolada, incapaz de gerar um significado para além de si
mesma, como desejava Igor Stravinsky, fundamentado em uma noção de arte abstrata e
socialmente autônoma no estilo da música erudita européia (TURINO, 2008). Essa
compreensão passa, necessariamente, por aspectos musicais e “extra-musicais” cujos
significados ocorrem na relação entre quem produz o som, o músico, e quem ouve e
recebe o som. Significado, aqui, deve ser entendido como a interpretação evocada em
alguém por ação de um objeto ou evento – neste caso, a música – em um determinado
momento (STRAUSS & QUEEN, 1997), aquele no qual ela ocorre, isto é, na
performance. Ainda de acordo com FELD (2005), torna-se importante compreender que
essa significação envolve uma gama extensa de influenciadores, entre eles a experiência
social, histórica e psicológica dos protagonistas desse acontecimento musical.
O conjunto de influenciadores e de relações citados por Feld para a
construção do significado musical parece se relacionar com a teoria dos signos de
Charles Peirce (cf. TURINO, 2008). Peirce define por signo algo que está no lugar de
outra coisa, de modo que o observador, ao percebê-lo, é remetido para algo que não está
dado plenamente diante dele. A noção de signo envolveria três dimensões: 1- o signo
propriamente dito, ou veículo; 2- o objeto, ou a idéia indicada por esse signo; e 3- o
efeito ou sentido que essa relação signo/objeto produz no observador. Ainda de acordo
com Peirce, existiriam três maneiras pelas quais o signo está relacionado com seu
objeto: como ícone, como índice e como símbolo.
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A relação icônica é aquela que pode ser compreendida mediante a
semelhança entre o signo e o objeto. No caso musical, ela seria fundamental para o
reconhecimento do estilo e é básica também para classificações identitárias dos diversos
grupos. Por exemplo, os fãs de heavy metal, os metaleiros, possuem uma forma de
comportamento e de vestimenta que os faz reconhecíveis como grupo; analogamente, os
caipiras também se identificam por semelhança quanto aos mesmos aspectos, embora
sejam consideravelmente diferentes dos anteriores.
O índice, por sua vez, aponta para a contigüidade entre signo e objeto, de tal
forma que a presença de um produz, automaticamente, o reconhecimento do outro.
Turino descreve isso como uma relação de co-ocorrência, de identificação, de conexão
direta, entre os elementos. As conexões feitas entre os signos (índices) e seus objetos
ocorrem por uma experiência simultânea dos mesmos. Transpondo a relação para a
música, Turino relata que:
Devido ao fato de pessoas comumente ouvirem estilos de música específicos
executados por indivíduos ou grupos sociais específicos, em regiões
específicas, a música serve, tipicamente, como um poderoso índice para esses
tipos de identidade. (TURINO, 2008, p. 8) Trad. do autor

A terceira maneira pela qual o signo pode se relacionar ao objeto é a
simbólica, que, de forma bem diferente do índice, é fruto de uma contiguidade
aprendida, instituída, codificada. Não por outro motivo, Peirce afirma que os símbolos
(no caso, palavras) dependem não somente da definição lingüística específica, mas
também da concordância social. Os símbolos (palavras) devem passar pelo crivo da
comunidade lingüística que as utiliza. Turino, ao comentar a definição de Peirce, afirma
que “palavras podem ser criadas e definidas por outras palavras, e nós podemos atribuir
um sentido específico a uma sorte de signos (=, +,<).” (TURINO, 2008, p. 10) As
notações musicais, tanto como as palavras, são um bom exemplo do modo como
operam os símbolos.
Ora, como lembrado acima, a viola caipira sempre esteve ao lado do
sertanejo, seja nas viagens, seja nos festejos. E suas canções, sempre tocadas na viola,
foram responsáveis por retratar muito da vida cotidiana do sertão. O resultado disso é
que, no decorrer dos anos, surgiu uma relação de profunda e mútua pertinência entre o
sertanejo e a viola caipira, de tal modo que o instrumento se tornou, para muitos, um
dos mais fortes, talvez o maior representante do mundo caipira. Pode-se dizer que foi
construída uma relação direta, de co-ocorrência entre a viola e a cultura caipira. Muitos
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violeiros falam que “a viola traz o sertão dentro do seu bojo!”. Tião Carreiro e
Pardinho gravaram uma canção chamada “Viola Cabocla”, de autoria de Pyraci e
Tonico, que descreve bem a importância da viola para a cultura caipira.
“Viola Cabocla não era lembrada... Veio pra cidade sem ser
convidada...Junto com os vaqueiros trazendo a boiada, o cheiro de mato e o
pó da estrada... Viola Cabocla é bem brasileira (...) do nosso sertão é a
mensageira...”

Nesse sentido, como a viola passou a se apresentar como uma “bandeira” da
cultura caipira, como um “pedaço” do sertão onde quer que fosse, pode-se, com certo
conforto, dizer que a viola se configurou em índice da cultura caipira, de acordo com as
definições de Peirce supracitadas. Esse caráter indicial da viola foi de tal maneira
intensificado que ela, antes denominada viola de arame, termina incorporando o mesmo
adjetivo “caipira” ao seu nome. Vários autores, além de artistas do meio violeiro,
relatam a força dessa construção da viola como um índice caipira. Sobre isso, Taubkin
descreve, em seu livro sobre violeiros de todo o Brasil, que...
“a viola tem um enfoque diferente. Percebi que era difícil desvincular o
instrumento do tocador, assim como separar sua música do universo onde ele
vive. E que talvez por isso a gente sinta que a viola tem o dom particular de
exprimir os sons do homem junto à natureza.” (TAUBKIN, 2008, p. 21).

A indiciação da viola com a cultura caipira foi de tal monta que acabou por
se criar uma tradição caipira em torno do instrumento. Não há mais como saber onde
termina a viola e onde começa o caipira, tamanha a força dessa tradição. Interessante
notar que durante os primeiros anos no Brasil, a viola esteve relacionada com as cidades
e não com o sertão. Tinhorão relata que “o que todos os exemplos de cantigas urbanas
entoadas a solo por aqueles inícios do século XVI revelam em comum era o
acompanhamento ao som de viola.” (TINHORÃO, 1998, p.27). Esse fato é confirmado
pelo mesmo autor quando descreve citações sobre a viola e a canção citadina nas
Denunciações de Pernambuco, datada de 1593. Até mesmo por volta do século XVIII, a
viola mantinha seu lugar bem distante dos sertões brasileiros. Pelo contrário, ela estava
mais presente nas salas das grandes casas onde se executavam modinhas e lundus bem
“ao gosto da gente das novas camadas médias das cidades” (Tinhorão, 1998, p.121).
Interessante notar que Domingos Caldas Barbosa, o primeiro compositor de modinhas
conhecido, e bastante famoso tanto na corte portuguesa quanto na colônia, era um
“tocador” de viola de arame. Só a partir do final do século XVIII e início do século XIX
que ela “tomou o rumo do sertão” para daí se tornar um de seus índices.
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É possível perceber claramente no meio violeiro atual, uma grande
preocupação de se manter a tradição caipira da viola. No entanto, pode-se dizer que esta
tradição caipira da viola se vincula ao que Eric Hobsbawn chama de tradição inventada,
descrita como “um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácitas ou
abertamente aceitas” que podem ser de natureza ritual ou simbólica e que têm por
objetivo “inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o
que

implica,

automaticamente,

uma

continuidade

em

relação

ao

passado”

(HOBSBAWM, 1997, p. 9), ainda que esse passado histórico tenha sido apropriado e
especialmente retrabalhado por essa tradição. Nota-se que a relação indicial da viola
com o mundo caipira, construída desde o século XVIII, fornece, de forma muito intensa,
uma grande quantidade de elementos para que, cada vez mais, a viola se torne
“tradicionalmente caipira”. Exemplos disso, inclusive do ponto de vista estético, são a
tendência a se tocar de chapéu e o uso recorrente de um linguajar que, da entonação ao
vocabulário, emula a “fala caipira”, a despeito do real contexto social do violeiro.
Além disso, um exame superficial das canções compostas para viola
demonstra que grande parte das composições dos violeiros contemporâneos repete o
mote das antigas canções, não importando a conjuntura sócio-cultural em que o
compositor se insere no momento atual, nem se ele realmente tem por origem o campo
ou a cidade. É bastante raro, mesmo hoje em dia, ouvir composições sobre assuntos que
não os já cantados anteriormente pelos violeiros do passado que, de fato, habitavam
num cenário que era pletórico de signos caipiras. Além disso, tradições e crenças ainda
permeiam muito intensamente o mundo da viola caipira. Um grande exemplo disso é
que o primeiro método sobre viola só foi escrito em 1959, supostamente, pela dupla
Tonico e Tinoco. Parece que só a partir da década de 90 do século passado, o ensino do
instrumento foi, pelo menos em parte, sistematizado com o aparecimento de métodos
como o do violeiro e professor Roberto Corrêa (NOGUEIRA, 2008, p. 167). Durante
muito tempo, só houve duas forma de se aprender viola, pelo menos, tradicionalmente e
ambas estão intimamente relacionadas com o viver do campo e suas crenças: ou se
faziam algumas das muitas “simpatias” que existem para que o “outro lado” passasse o
conhecimento (pacto com o diabo, segurar uma cobra-coral, etc); ou se tornava
necessário criar intimidade com algum “violeiro” mais velho para que este repassasse os
segredos da viola. Nesse sentido, Taubkin relata que “quem quisesse aprender a tocar
(viola) tinha que observar os tocadores, conviver com eles e criar intimidade com as
tradições que regem o universo da viola” (TAUBKIN, 2008, p.102).
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Nesse cenário tradicional, a viola é de uso exclusivo dos representantes do
sertão. Ela é – e deve permanecer – somente caipira. Em decorrência disso, suas
técnicas de execução e os estilos “permitidos” se restringem ao que foi elaborado no
passado, ainda que, nesse caso, não se vincule a um passado tão distante, como já
comentado. Em termos de técnica, a mão direita precisa usar a dedeira. Estilisticamente,
os ritmos da viola devem ser aqueles já catalogados e desde há muito executados:
guarânia, xamamé, cururu, rasqueado, entre outros da tradição caipira. Em termos de
linguagem musical, as harmonias devem se restringir a cadências simples, que
representariam a simplicidade do homem do campo. Qualquer desvio a essas regras é
praticamente considerado uma afronta à tradição da viola e, por isso, convém ser
evitado. Tocar na viola outros estilos que não os do sertão – como choro, samba ou rock
– é considerado quase como uma heresia. Curiosamente, um detalhe interessante e que
reforça essa característica de invenção da tradição da viola é que seu ritmo mais
conhecido, o Pagode de viola, foi criado na não longínqua década de 60, pelo violeiro
Tião Carreiro. Não obstante, é considerado um dos mais típicos do instrumento, tendo
se tornado uma necessidade técnica para os violeiros “tradicionais” de hoje em dia.
Entretanto, a viola caipira, e toda essa rede de significados que ela traz
consigo, vem passando por desafios interessantes. Uma boa parte dos que, hoje em dia,
têm se interessado em conhecer o instrumento, seja para simplesmente ouvi-lo, seja para
aprender a tocá-lo, são formados social e culturalmente em contextos bem distantes
daquele mundo caipira do qual a viola é um índice. Mesmo que uma parte deles tenha
tido contato com o instrumento através de uma relação por vezes familiar com a cultura
caipira, eles são nascidos e criados nas cidades grandes, bem longe do mundo cantado
pelos compositores caipiras tradicionais como João Pacífico e Tonico. Nepomuceno
(1999) e Santos (2005) os denominam de neo-caipiras, ou novos violeiros.
A letra da canção apresentada no início do trabalho descreve muito
claramente a modificação pela qual passa o mundo da viola nesse início de século XXI,
bem como a maneira pela qual os neo-caipiras se relacionam com os significados
tradicionais. Com raras exceções, a nova geração de violeiros, cujo início aponta para a
década de 1970, veio ao mundo em um hospital de cidade, e não pelas mãos de uma
parteira, e dificilmente deve ter saído de casa pra “apartar gado” ou “tirar o leite”.
Menos ainda, dormiu ao relento por trabalho durante uma comitiva pelas estradas do
sertão, mesmo que uma espécie de “nostalgia do que não se viveu” produza esse desejo.
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É justamente essa nostalgia do não vivido uma característica entre os que atuais cultores
da tradição caipira da viola.
Vive-se, então, um dilema no que tange aos significados da viola caipira: a
tradição vem sendo desafiada pelas atuais condições objetivas em que vivem as novas
gerações de violeiros. Nesse cenário, tornam-se cada vez mais comuns indagações
como: “por que a viola é usada somente para a música caipira?”. Ou, de outro modo:
“por que não tocar e compor outros estilos na viola?”
Além da mudança nas condições objetivas, outra razão para o surgimento
desses questionamentos passa por um aspecto importante da formação de uma tradição
musical, ao mesmo tempo em que é o agente provocador de mudanças nessa mesma
tradição: a “performance”. Elizete Santos relata que a moda caipira é denominada “de
raiz” e, por isso, mais fidedigna aos preceitos da cultura caipira, porque ela teria a
capacidade de “totalizar a vida do caipira no tempo e no espaço” (SANTOS, 2005, p.
22) – e somente aí ela teria esse poder. Percebe-se claramente que essa totalização pode
ser entendida como uma inserção da performance da música caipira em seu contexto
sertanejo passado. Ocorre necessariamente, então, a separação entre a música caipira de
raiz e a música caipira gravada em disco que equivaleria à diferenciação entre o rural e
o urbano e, por sua vez, entre o autêntico e o inautêntico (SANTOS, 2005, p. 23). Podese concluir que a performance da viola como era feita antigamente – em quermesses,
circos, festejos sagrados e/ou profanos – tornava-a índice do mundo caipira e a colocava
como grande, quase sagrado, representante de sua tradição.
Entretanto, ao compreender melhor o significado de performance, nota-se
claramente que é por seu intermédio que a tradição é colocada à prova. É precisamente
nesse sentido que Christopher Waterman afirma: “toda realização das normas musicais
em performance carrega o potencial para mudanças propositais ou inconscientes. Toda
encenação da tradição abre a tradição à transformação” (WATERMAN, 1990, p. 8).
Waterman deixa claro que todo momento em que a tradição é representada,
ela se abre a novas influências que têm potencial para modificá-la. Curiosamente,
Turino esclarece que os índices, por serem criados pela experiência do signo e do objeto
em conjunto podem sofrer modificações de acordo com o contexto e o tempo. Os
índices têm, então, uma característica de “bola-de-neve semântica” onde as associações
baseadas em índices antigos podem coexistir com novas conexões que vão sendo feitas
com o passar do tempo. Pode-se dizer, então, que o grande objetivo das tradições, a sua
invariabilidade, quando colocado em performance corre o risco de se inviabilizar.
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Muito há para se discutir sobre as influências da tradição e da
contemporaneidade nos elementos que constituem, hoje, o ato de “tocar viola”. O
caminho teórico para enfrentar o problema, contudo, pode ser delineado por meio dos
dois polos que dialeticamente se confrontam: tradição e performance. A primeira,
baseada na invariabilidade; a segunda, na transformação.
Precisamente essa dialética, de resto muito tributária das tensões culturais
características da pós-modernidade, está na raiz das elaborações de Hobsbawm acerca
da tradição que nortearam este texto e que, como conclusão, podem ser assim
sintetizadas:
É o contraste entre as constantes mudanças e inovações do mundo moderno e
a tentativa de estruturar de maneira imutável e invariável ao menos alguns
aspectos da vida social que torna “a invenção da tradição” um assunto tão
interessante para os estudiosos. (HOBSBAWN, 1997, p. 10).
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Resumo: Esta comunicação relata a vivência realizada com a companhia de dança Giz de Cena e
trata da incorporação de conteúdos de técnica vocal e linguagem musical em processos criativos. O
trabalho investiga como a improvisação e a interação entre linguagens podem constituir o
ambiente ideal para a apropriação criativa de novos conteúdos. As atividades foram desenvolvidas
a partir do conceitos de vocalidade de Paul Zumthor e de níveis da voz de Regina Machado e
baseadas nas concepções de educação musical de Schafer e Koellreutter.
Palavras-chave: performance, técnica vocal, dança, processos criativos.
The voice of the body and the body of the voice: experience with Giz de Cena dance company
Abstract: This paper reports the experience with Giz de Cena dance company and focuses on the
incorporation of vocal technique and musical language contents during the creative process. The
work investigates how improvisation and language interactions can constitute the ideal
environment for the creative appropriation of new contents. The activities were developed on the
concepts of vocality by Paul Zumthor, voice levels by Regina Machado and on music education
conceptions by Schafer and Koellreutter.
Keywords: performance; vocal technique; dance; creative process.

Este trabalho foi produzido a partir da experiência como orientadora musical da
Companhia Giz de Cena e investiga procedimentos de ensino de técnica vocal e linguagem
musical em processos criativos. A experiência descrita ocorreu ao longo do processo de
criação do espetáculo “Meio Dia Panela Vazia 1”, o terceiro do repertório do grupo 2.
A Companhia propõe uma pesquisa de linguagem buscando o diálogo da dança
com a música ao vivo, sempre orientada pela temática da brincadeira. Seu objetivo é produzir
espetáculos infantis onde dança e música aconteçam de forma integrada em brincadeiras
cantadas, trava línguas, etc. A brincadeira e a ação espontânea que lhe é inerente existem
como elemento básico e ponto de partida para as criações, bem como via de acesso para a
comunicação com o público infantil. A inspiração no universo da cultura popular possibilita o
encontro de brincadeiras tradicionais, danças brasileiras, canto e percussão, num corpo que
dança.
A característica principal da Giz de Cena está na heterogeneidade do seu elenco,
no que diz respeito às diferentes formações e experiências artísticas das intérpretes-criadoras,
baseadas nos universos da dança contemporânea, ballet clássico, danças brasileiras, circo,
música, palhaço... Do encontro destas diferentes linguagens se estabeleceu um modo de fazer
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e comunicar, uma linguagem cênica que busca a partir do corpo, a mistura de três elementos:
movimento – som – humor.
1. Objetivo
O objetivo do trabalho realizado com a companhia foi fornecer subsídio musical e
técnico-vocal para o elenco no sentido de contribuir com a pesquisa de interação de
linguagens desenvolvida pelo grupo, tendo como foco o processo criativo de um espetáculo e
a performance.
Na etapa de estruturação do trabalho tivemos encontros semanais exclusivamente
dedicados à prática vocal, com uma hora e meia de duração. Nessa etapa, ao longo de cinco
meses, as aulas estavam inseridas numa rotina de trabalho de 16 horas semanais, sendo 12
horas de trabalho técnico 3 que serviram de base para o aprofundamento da pesquisa de
linguagem cênica da Companhia, mais encontros semanais para exploração e levantamento de
material a partir das brincadeiras-tema da nova criação. Nos três meses finais, as aulas de voz
juntaram-se às de ritmo e se dirigiram especificamente às demandas do espetáculo criado, em
fase de finalização. Nessa etapa aprofundamo-nos nas questões da performance,
desenvolvendo exercícios para o detalhamento e aperfeiçoamento das cenas criadas.
2. Fundamentação teórica e metodológica
Como ponto de partida para a criação, o grupo buscou inspiração em brincadeiras
que exploravam o mistério, o suspense, o susto, o desafio, a coragem, o medo, a euforia. A
pesquisa corporal abordou as características da criança como sua aptidão à corporalidade, sua
flexibilidade, curiosidade, ousadia e suas possíveis transformações. Destacamos a curiosidade
e a coragem como palavras-chave na condução do trabalho musical, partindo da discussão
levantada por Schafer em seu livro O Ouvido Pensante. Schafer afirma que para desenvolver
o gosto 4 em música o mais importante é a curiosidade e a coragem: “Curiosidade para
procurar o novo e o escondido, coragem para desenvolver seus próprios gostos (...). Quem se
arrisca a ser ridicularizado pelos seus gostos individuais em música (e isso vai acontecer)
demonstra coragem.” (SCHAFER , 1991: 24)
Orientamos as aulas no sentido de estabelecer uma relação entre criação e
performance. Os conteúdos trabalhados em aula serviriam como material constitutivo do
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processo criativo a partir do momento em que fossem incorporados pelo grupo. A
incorporação só se mostrou possível com a prática.
Como músico prático, considero que uma pessoa só consiga aprender a respeito de
som produzindo som; a respeito de música, fazendo música. Todas as nossas
investigações sonoras devem ser testadas empiricamente, através dos sons
produzidos por nós mesmos e do exame desses resultados. (...) Os sons produzidos
podem ser sem refinamento, forma ou graça, mas eles são nossos. É feito um contato
real com o som musical e isso é mais vital para nós do que o mais perfeito e
completo programa de audição que se possa imaginar. As habilidades de
improvisação e criatividade (...) são redescobertas, e os alunos aprendem algo muito
mais prático sobre dimensões e formas dos objetos musicais (SCHAFER, 1991: 68).

A partir de dinâmicas de improvisação, apresentamos conteúdos e traçamos
caminhos para o trabalho, podendo avaliar como o grupo incorporava novos saberes e quais
as contribuições individuais e coletivas para o processo criativo. Referenciando Koellreutter,
para quem a improvisação é ferramenta fundamental quando se trabalha com criação, essas
dinâmicas constituíram o ambiente apropriado para que a relação entre performance e criação
pudesse se concretizar.
Sua prática permite vivenciar e conscientizar importantes questões musicais, que são
trabalhadas com aspectos como autodisciplina, tolerância, respeito, capacidade de
compartilhar, criar, refletir, etc. (...) por meio do trabalho de improvisação, abre-se
espaço para dialogar e debater com os alunos e, assim, introduzir os conteúdos
adequados (BRITO, 2001: 45)

No início do processo, eram notórios a ansiedade e o medo diante da
improvisação: a ansiedade se manifestava num movimento vocal quase ininterrupto e surdo; o
medo dificultava a escuta de si próprio e impedia a manifestação da voz no grupo. Para lidar
com eles, valorizamos o silêncio que antecede o som, o silêncio como “um recipiente dentro
do qual é colocado um evento musical (...) a característica mais cheia de possibilidades da
música” (SCHAFER, 1991: 71). Trabalhar o silêncio significa dar ao corpo o tempo de
vivenciar o processo de aprendizagem. Saber silenciar é não responder imediatamente a um
estímulo sonoro como um reflexo (condicionado). É poder fazer escolhas. É escutar o desejo
do outro. É oferecer ao corpo o tempo precioso de escutar seu próprio desejo de soar.
Nesse reino do significante em que o indivíduo pode ser escutado, o movimento do
corpo é, antes de tudo, aquele de onde provém a voz. (...) A escuta da voz inaugura a
relação com o outro: a voz, que nos faz reconhecer os outros (...), dá-nos a conhecer
sua maneira de ser, sua alegria ou sua tristeza, seu estado. (BARTHES, 1990: 224)

A apropriação da voz como um gesto foi outro princípio orientador do trabalho. A
voz é uma manifestação audível de um movimento corporal, é o ar que ao passar pela laringe
movimenta uma fina membrana, a glote, produzindo som. O gesto vocal é portanto mais um
movimento do corpo que dança: a voz contagia esse corpo e reage aos seus diversos gestos.
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Para elaborar as atividades partimos dos seguintes questionamentos: De que
maneira aquela voz emana do corpo? Qual o gesto do som, qual a sonoridade do gesto? Que
sensações, emoções, memórias, podem ser acessadas na pesquisa dessa voz? Como a voz se
relaciona com o espaço? Como a escuta percebe a voz no espaço e em relação com as outras
vozes? Como cada integrante incorpora e transmite elementos da linguagem através da voz?
O corpo não é somente esse agregado de membros gesticulando sob nossos olhos;
mais profundamente é a intensidade do gesto interior, subitamente manifestada na
plenitude da voz. É a nossa maneira de estar no mundo, nosso modo de existir no
tempo e no espaço.(ZUMTHOR, 2005: 165)

Essa apropriação foi explorada em três níveis, partindo da relação feita por Regina
Machado em sua dissertação de mestrado (2007), ao se referir aos níveis físico, técnico e
interpretativo da voz cantada 5, num paralelo com o estudo semiótico sobre o discurso. A
autora agrupa no nível físico os elementos da voz que considera naturais: extensão, tessitura,
timbre e registro. No nível técnico, o desenvolvimento de competências físicas através de
elaboração técnica: emissão e articulação rítmica. No nível interpretativo, a elaboração
intelectual e sensível do cantor: dicção e gestualidade vocal 6 (MACHADO, 2007: 53-4).
No trabalho com a Giz de Cena, a definição foi transposta para as atividades em
aula, gerando uma reflexão sobre a prática vocal em cada um desses níveis, suas
particularidades, seus pontos de intersecção. Conceitualmente, consideramos atividades de
nível físico as que reúnem conteúdos de fisiologia da voz, procurando despertar a atenção para
os movimentos corporais que a produzem; as atividades de nível técnico agregam conteúdos
de técnica vocal e elementos da linguagem musical; e no nível interpretativo a apropriação
desses conteúdos, estimulando a pesquisa pessoal e coletiva da vocalidade.
3. Descrição das atividades
Nível físico: a investigação objetivou o reconhecimento do gesto vocal cotidiano
(respirar e falar) e o desafio foi revelar seus condicionamentos, seus hábitos. Os conteúdos
elencados por Regina Machado ao se referir ao nível físico da voz, como timbre, extensão e
registro, serviram de parâmetros para o trabalho com a qualidade da escuta que se tem do som
da própria voz. “Corporalidade do falar, a voz situa-se na articulação entre o corpo e o
discurso, e é nesse intervalo que o movimento de vaivém da escuta pode realizar-se.”
(BARTHES, 1990: 225).
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Os exercícios aqui propostos buscaram atentar ao “intervalo entre o corpo e o
discurso, que não se limita nem à impressão exercida pela voz, nem à expressão do discurso”
(VASSE, apud BARTHES, 1990: 225). Despertar uma atenção aberta para a escuta implica
em deixar que ela se movimente, minimizando sua influência sobre a corporalidade da voz.
A voz emana de um corpo, não somente no sentido psico-fisiológico do termo, mas
igualmente no sentido (que, para mim, não é metafórico) em que falamos do “corpo
social”. Na voz estão presentes de modo real pulsões psíquicas, energias
fisiológicas, modulações da existência pessoal. (ZUMTHOR, 2005: 117)

O ponto de partida foi o contato íntimo com a respiração: procuramos percebê-la
sem interferir em seu fluxo. Valemo-nos do princípio da inibição, como tratada pela Técnica
de Alexander, “que representa o ato de recusar responder a um ou vários estímulos para ação
psicofísica” (CAMPOS, 2007:75): muitas vezes o estímulo de observar a respiração já
provoca alterações em seu movimento habitual. Conforme conseguimos inibir a reação de
fazer algo, podemos entrar em contato com seu ritmo natural, percebendo o caminho do ar em
cada corpo, a relação entre inspiração e expiração, os movimentos corporais envolvidos nesse
gesto.
Da respiração ao som, dando continuidade ao movimento do ar no corpo,
procuramos observar a maneira como a voz de cada intérprete-criadora se manifestava
individualmente e no coletivo. Trabalhamos com os fonemas em seu estado puro, antes de se
tornarem sílabas e palavras. Procuramos desenvolver a percepção corporal da voz, atentando
para movimentos sutis do corpo, que envolvem músculos internos e de difícil percepção.
Nível técnico: no que diz respeito à técnica vocal, vivenciamos a expansão da
pesquisa realizada no nível físico, trafegando em território fronteiriço. Aprofundamos o
trabalho com a respiração, objetivando controle consciente da saída de ar (que surte efeito
imediato na emissão e sustentação do som) para o corpo em repouso e em movimento.
Exploramos também as diversas regiões de ressonância do som, dirigindo a atenção para uma
percepção corporal e espacial da voz (a voz ressoando no corpo, projetada no espaço e em
diálogo com outras vozes). Com relação à tessitura, nos concentramos no centro médio de
cada voz, buscando minimizar as tensões existentes e garantir maior flexibilidade do som
nessa região. Pesquisamos a sonoridade da voz em seus sub-registros (peito, misto e cabeça),
dando atenção especial à qualidade timbrística e suas possibilidades expressivas.
Essa voz investigativa de suas possibilidades corporais deparou-se com a
linguagem musical a partir da prática. Nessa etapa, foram abordados conceitos como ruído,
silêncio, som, amplitude, melodia, ritmo, duração, dinâmica, harmonia e textura. Trabalhamos
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vocalizes em uníssono, vocalizes com harmonias vocais (em intervalos de terças
principalmente), pequenos cânones, exercícios de regência, entonação de notas nos
pentacórdios maior e menor, exercícios sobre cantos de trabalho e canções folclóricas com
forte acento rítmico (ligados ao coco e ao baião principalmente).
Nível interpretativo: todos os conteúdos elencados nas atividades dos níveis físico
e técnico foram experimentados em dinâmicas de improvisação, já adentrando o território do
nível interpretativo. Ao improvisar com os conteúdos propostos, pudemos perceber o que
realmente foi incorporado (no sentido preciso de passar pelo corpo, ser presentificado) ao
longo do processo. As dinâmicas de improvisação revelaram ao grupo como cada intérpretecriadora se relacionava com sua musicalidade, materializando-a em voz; como as vozes
naturalmente se relacionavam e se entrelaçavam na constituição de um timbre do grupo; o
quanto cada uma se flexibilizava ao se inserir no som coletivo; como cada uma se lançava no
desafio de manipular os conteúdos apresentados, muitas vezes pisando em solo pouco ou nada
conhecido; quais riscos se permitiam correr; como expunham suas ideias; quais os seus
desejos.
Evidentemente a questão do desejo está totalmente fundada na ideia de corpo. Por
isso é importante introduzir a discussão sobre a relação do corpo com o desejo e
trazer para o primeiro plano o intérprete, seu corpo e sua biografia musical. Tendo
em vista a natureza dinâmica do processo de improvisação, podemos afirmar o
quanto ele depende de um agenciamento do desejo e em que medida o desejo é a
condição necessária e quase suficiente para este tipo de prática. (...) É ele que torna
possível a conexão de componentes e linhas tão disparatadas e independentes (as
biografias musicais de cada participante). É ele que torna possível a produção.
(COSTA, 2008: 90)

As biografias musicais e corporais de cada integrante se manifestavam nas
dinâmicas ora expondo os limites pessoais, ora se aventurando no campo dos novos
conteúdos, ora deixando transbordar sua criatividade, transformando ou subvertendo a
proposta original do exercício, surpreendendo a si mesmo e ao grupo. Aproveitamos cada um
desses movimentos, escutando-os com cuidado para que o grupo pudesse incorporá-los ao
trabalho, utilizando-os como material para a criação coletiva. As dinâmicas intercalavam
momentos de polifonia, homofonia e solos, e muitas vezes a polifonia soava mais solitária do
que os solos: no conforto do som do grupo cada pessoa parecia poder mergulhar mais a fundo
em sua própria voz.
Nas improvisações, trabalhamos com diversos materiais temáticos e musicais.
Utilizamos sons vocálicos com notas longas, explorando conteúdos de técnica vocal (como o
som de cada vogal ressoa no corpo, como se relaciona com o timbre do conjunto); dinâmicas
utilizando os próprios nomes, evocando a memória auditiva do nome (como você se ouvia
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sendo chamado) e transformando-a em melodias (aqui, trabalhamos com os conceitos de
textura, contraponto e harmonia vocal); criação de arranjos para pequenas canções a partir da
improvisação (lidando com a memória auditiva e percepção harmônica); transformação de
motivos melódicos em ritmos produzidos pelo corpo e vice-versa; sonorização vocal de
movimentos; sequência minimal, contágio livre e tema e variações (dinâmicas recolhidas a
partir de experiência com Stenio Mendes). Acrescentamos ainda alguns temas levantados na
pesquisa de brincadeiras, movimentos e personagens realizada pelo grupo.
4. Resultados
A incorporação dos conteúdos trabalhados se manifestou em diversos momentos
do processo e no resultado final. Destacamos a composição “Brasa Mora” (Nô Stopa), uma
canção à cappella, que apresenta elementos de harmonia vocal e cânone em sua estrutura e as
canções “Pé na cabeça” (Gisele Penafieri) e “Dentro” (Lia Mandelsberg), que foram
compostas por duas bailarinas. “Brasa Mora” é apresentada numa cena em que as cinco
integrantes cantam e dançam no escuro, segurando lanternas feitas com velas e precedida de
uma improvisação vocal sobre ruídos de chuva e vento. “Pé na cabeça” remete ao universo
das brincadeiras e parlendas e é cantada em meio a uma cena em que o elenco pula corda.
“Dentro” é uma canção com forte acento rítmico, cantada à cappella pelo elenco enquanto
dança um coco, e incorporou ruídos, voz falada e improvisação no arranjo vocal.
5. Considerações Finais
A proposta didática que realizamos consistiu em estabelecer um elo entre
performance e criação, partindo da improvisação e da interação entre linguagens do canto e da
dança. Ao relacionar a prática vocal com o conceito de níveis da voz cantada, elencamos e
desenvolvemos exercícios que possibilitam o intérprete-criador aprofundar a pesquisa sobre a
voz desde sua corporalidade (nível físico) até a interação com a linguagem (níveis técnico e
interpretativo) e entre as linguagens. Pensando que o corpo que cria é o mesmo que
interpreta, cada gesto de cada corpo torna-se potencial substrato para criação.
Notamos que o trabalho com a escuta e atenção atenta em exercícios de nível
físico gera um estado de consciência e disponibilidade que permanece no grupo ao longo do
processo. Esse estado é estimulado também com as dinâmicas de improvisação já em
território de nível técnico e interpretativo. Acreditamos que na articulação entre os territórios
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de cada nível de atividades encontram-se os espaços para incorporação e acesso criativo aos
conteúdos propostos.
Esses procedimentos podem contribuir tanto para grupos em processos criativos
quanto em trabalhos com musicalização e outros processos de ensino e atividade artística.
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Resumo: Esta pesquisa teve como foco identificar o perfil dos alunos calouros do curso de Música
– Licenciatura da UFC – campus de Sobral em 2012.1. Para obter tais informações, recorreu-se a
um protocolo de pesquisa baseado na análise duas fontes: a) questionários realizados com 33
estudantes e b) depoimentos colhidos pelos docentes desde a primeira semana de aulas. Foi
concluído que há um grande movimento individual de superação de problemas para poder realizar
os seus estudos de maneira adequada e satisfatória.
Palavras-chave: Perfis de calouros, ensino de música no Ceará, ensino superior de música
“I think it was the destiny”: the profile of music undergraduate freshmen at UFC Sobral in 2012
Abstract: This research was aimed at identifying the profile of entering freshmen for the 2012.1
Music Education major at the Federal University of Ceará - Campus Sobral. In order to gather
such information, a research protocol has been applied based on the analysis of two sources: a)
questionnaires completed by 33 freshmen students and b) statements gathered by the teaching staff
since the first week of classes. The conclusion was that there is a great individual effort among the
students to overcome problems in order to achieve an adequate and satisfatory performance in
their studies.
Keywords: Freshmen profiles, music teaching in Ceará, undergraduate music teaching

Introdução
Na Universidade Federal do Ceará (UFC), a história dos cursos de música começa
na década de 1950 com as primeiras discussões sobre o tema. Nos anos 80 o debate se
aprofunda e, em 1996, funda-se um curso de extensão em formação musical (SILVA, 2009)
que, em 2003, deu as bases à elaboração de uma proposta de criação do, então, curso de
Educação Musical, atual curso de Música – Licenciatura do Campus de Fortaleza, aprovado
em 2005. Em 2009 cria-se o curso de Música no Campus Cariri. Para, em 2010, ser criado o
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curso de Música do Campus de Sobral mediante a Resolução nº 12/CONSUNI, de 27 de
maio.
A instauração do curso de Música do Campus da UFC em Sobral tem como
contexto a aprovação da lei 11.769/2008, assim como o programa do governo federal REUNI.
Diante desse cenário, músicos e estudantes de música de Sobral/CE, tendo à frente a Escola
de Música Maestro José Wilson Brasil, começam um movimento para a instalação de um
curso superior em Música na cidade. Esse culmina com o pedido feito diretamente ao então
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando de sua visita à Sobral em
setembro de 2009.
A primeira turma de estudantes ingressou em 2011 e a segunda em 2012, ambas
oferecendo quarenta vagas e entrada anual. O curso funciona no período noturno, sendo a
primeira licenciatura da referida unidade acadêmica.
Ainda que o interesse em graduar-se em música usualmente venha de pessoas com
conhecimento e treinamento musical prévio, o PPP do curso aborda conhecimentos
elementares, visando estudantes sem bagagem prático-teórica em música. Não há, portanto,
teste de habilidade específica como parte do processo seletivo. Pressupõe-se a iniciação
musical formal dos estudantes que adentrarem no curso, pois se entende que o acesso à
educação musical ainda é elitizado em nosso país (HENTSCHKE, 1993: 52).
Os docentes do curso pensam que é interessante que o discente, por ser professor
em formação, perceba, através da experiência, as peculiaridades do aprendizado de música,
seu ritmo de desenvolvimento e de seus colegas, fatores que estão diretamente relacionados à
prática profissional. Tardif e Lessard (2005) apontam para a docência como uma
indissolubilidade entre atividade, status e experiência. Os autores salientam que essa
experiência pode ocorrer tanto no momento do exercício da atividade docente quanto nos
momentos formativos, como é o caso dos cursos de música da UFC.
Uma dessas peculiaridades é evidenciada em uma das falas de um estudante, no
qual o mesmo diz que nunca teve experiência musical e atribui sua entrada no curso ao
destino.
Essa fala e a de outros estudantes originaram um debate informal entre os
docentes acerca da diversidade dos discentes, suas histórias de vida e motivações para estudar
música. Logo surgiu uma indagação primordial: quem é o nosso aluno recém ingresso no
curso? E outras a ela atreladas: qual a realidade do nosso aluno? O que o motivou a escolher o
curso de Música – Licenciatura em detrimento de outros?
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2. As experiências na área
Mateiro e Borghetti (2007) realizaram um estudo no qual pretendiam desvendar a
identidade, os conhecimentos musicais e a escolha profissional de um grupo de alunos recém
ingressos no curso de licenciatura da UDESC, no estado de Santa Catarina, no ano de 2005. A
realidade então descrita apontava para calouros que buscavam aprimorar seus conhecimentos
musicais e, consequentemente por estarem matriculados em um curso de licenciatura, serem
professores particulares de instrumento musical. O fato interessante é que, assim como ocorre
no curso de Música da UFC/Sobral, o curso da UDESC tem por pretensão formar
profissionais capazes de promover a “consolidação do conhecimento musical junto à rede
escolar, às instituições culturais e a grupos artísticos. Deverá, de modo geral, desenvolver as
competências musicais, pedagógicas, intelectuais, sociais e políticas inerentes à formação do
professor” (UDESC, 2007: 03).
Percebemos que há relação direta da realidade catarinense com a realidade
cearense, muito embora devamos salientar nossa especificidade, pois até o momento não
temos conhecimento de outra IES pública brasileira que, para ingresso no seu curso de música
presencial, abdique da prova de aptidão. Soma-se a essa característica o fato de que todas as
vagas para ingresso na UFC são realizadas através do SiSU 1 , o que promove uma grande
mobilidade por parte dos estudantes interessados, conforme afirma o Reitor da UFC (UFC,
2011).
3. Caminhos Metodológicos
Pela dificuldade de estabelecer uma investigação livre de variáveis e devido à
complexidade de tal fenômeno recorremos ao estudo de caso como estratégia de pesquisa
(YIN, 2005).
Seguindo as orientações de autores como Bruyne, Herman e Schoutheete (1974),
apesar dos estudos de caso serem frequentemente qualitativos na coleta e no tratamento dos
dados, estes podem estar apoiados em certas propriedades específicas e recorrer a métodos
quantitativos.

Por

isso,

para

buscar

respostas

que

subsidiem

nosso

estudo

e,

consequentemente, nossas práticas docentes e ações acadêmicas, realizamos um questionário
com, além de dados básicos de identificação como nome e data de nascimento, perguntas
abertas tratando sobre as opções do SiSU, local de origem e de moradia, contato prévio com a
música, razão da escolha do curso e do instrumento, bem como sucinta análise da sua
participação no curso. Solicitamos a todos que quisessem participar desse estudo que
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respondessem a esse questionário. Foram retornados 33 questionários preenchidos, o que
perfaz 82,5% dos discentes ingressantes. Adicionalmente, contamos com relatos dos alunos
colhidos durante as aulas pelos professores das práticas instrumentais e coral.
Após a tabulação desses dados, far-se-á análise à luz da metodologia qualitativa.
Apoiamo-nos na proposição de Bogdan & Biklen (2006) sobre as cinco características da
pesquisa qualitativa, a saber: 1) a fonte dos dados é o ambiente natural; 2) é descritiva; 3) é
focada mais no processo que no produto; 4) é indutiva; 5) é preocupada com o significado e
com a perspectiva que as pessoas dão à vida e todos os componentes desta.
4. Tabulação dos Dados
Dados básicos do grupo

Inicialmente fez-se o levantamento do gênero dos alunos. O grupo pesquisado
totaliza 33 estudantes, dos quais apenas oito são mulheres, ou seja, 24,25%.
O gráfico abaixo mostra que a faixa etária dos alunos é bastante diversificada, mas
sem diferenças significativas entre elas. O número de estudantes da categoria com menos de
20 anos se iguala ao número da categoria entre 20 e 24 anos, ambas com 27% cada. A
categoria com o número menor de estudantes é de 30 anos ou mais com 17% e a categoria
com maior representatividade é a de 25 a 29 anos, totalizando 30% dos estudantes.

Figura 1: origem geográfica

Quanto à origem geográfica, 48,5% dos estudantes (16) residem atualmente no
município de Sobral. Desses, 12,5% (2 estudantes ou 6% do total) moram em distritos mais
afastados, Aracatiaçú e Taperuaba, o que faz com que seu translado seja equivalente ao de
alunos que residem em outros municípios. O mapa abaixo nos mostra as cidades fora da sede
de onde vêm esses estudantes.
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Figura 2: Faixa etária

Dos estudantes oriundos de outras cidades 51,5% (17 estudantes) residem em
outros municípios. Desses, os mais distantes do Campus se encontram em Camocim e os mais
próximos em Forquilha, cerca de 100 km e 15 km, de distância, respectivamente, do centro de
Sobral.
Do interesse à chegada na Universidade

Figura 3: formas de conhecimento do curso

Em se tratando da forma que cada discente tomou conhecimento do curso de
Música do Campus de Sobral, o gráfico acima mostra que 50% dos estudantes souberam da
existência diretamente através do SiSU. Outros 24% ficaram informados através de amigos,
enquanto que 17% citam a internet como forma de ciência. Dos cinco alunos que indicam a
internet como fonte da informação, quatro citam o próprio site de UFC como local de acesso a
essa. Observou-se que a Escola de Música de Sobral também foi a responsável pela
informação de três alunos e somente um aluno obteve a informação graças à imprensa local
No SiSU os candidatos podem optar por até dois cursos que desejam ingressar.
Analisando essas opções, nota-se que, como demonstra o gráfico abaixo, 84% dos alunos
escolheram música como primeira opção.
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Figura 4: opções do SiSU
Os instrumentos musicais
A prática de expressão vocal coletiva é o eixo condutor da formação do Licenciado
em Educação Musical na UFC Campus de Fortaleza. O Curso de Educação Musical
Campus de Sobral, manterá, também, o mesmo caráter de obrigatoriedade para a
expressão vocal (MORAES et al, 2009: 13).

Além desta prática vocal obrigatória descrita no PPP do curso, existem quatro
práticas instrumentais disponíveis para os alunos da primeira turma, a saber: violão, teclado,
instrumentos de cordas friccionadas e instrumentos de sopro. Após uma semana de prática e
conhecimentos dos instrumentos supracitados, cada aluno escolhe uma dentre elas, realizando
por quatro semestres o aprimoramento técnico-instrumental. Os questionários indagavam os
alunos sobre os instrumentos que eles pretendiam cursar. Dos 33 alunos, 23 declararam saber
quais seriam os instrumentos pretendidos. Abaixo encontra-se o gráfico com as escolhas dos
alunos.
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Figura 5: escolha do instrumento

O gráfico nos mostra que a grande maioria, 52%, optou pelo violão, enquanto que
21% escolheu o teclado, 13.5% cordas friccionadas e a mesma percentagem para a escolha
dos instrumentos de sopro.
Influência musical trazida pelos alunos
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Diversos autores, como O’Neill (1996) e Sloboda et al (2007), afirmam que além
das competências cognitivas individuais para o aprendizado da música, existem os aspectos
sociais. Dentre os diversos aspectos sociais, eles observam como os mais evidentes, a
influência dos pais, amigos, professores e instituições ensino.
Outra fonte de influência oriunda dos aspectos sociais para o aprendizado musical
não mencionada pelos autores supracitados vem sendo colocada em evidência por estudos
mais recentes. Freitas (2008) mostra que a função da Igreja é bastante relevante para com a
Educação Musical brasileira atualmente.
Considerando esses dados, solicitamos que os discentes falassem sobre o contato
com a música prévio à graduação. Entre os 33 alunos da segunda turma, 76% afirmaram ter
recebido alguma formação musical, seja ela institucionalizada ou não. As maneiras de contato
com a música citadas são: igreja, 21%; coral, 18%; escolas de música, 15%; estudo
autodidático e bandas de música, ambos com 12%; aulas de música na escola regular e através
de amigos e família, ambos com 9%, cursos e festivais, 6%, e aulas particulares, com 3% 2.

5. Análise do Perfil ou Discussão dos dados
Percebe-se uma diversidade no perfil social dos estudantes. Identificamos uma
faixa etária de 17 a 52 anos, havendo, simultaneamente, estudantes recém saídos do ensino
médio e entrando diretamente na Universidade e alunos com atuação profissional, título
superior ou cursando outra graduação concomitantemente.
Verificamos que a grande maioria, 52% dos estudantes, escolheu o violão como
instrumento, seguido pelo teclado com 21%. Contrariamente ao esperado, em que os alunos
provenientes das bandas da Região teriam expressiva representatividade. Após esse estudo,
verificamos que grande parte dos candidatos que obtiveram a aprovação no SiSU não foram
os músicos provenientes dessas bandas ou da Escola de Música de Sobral. Entre os alunos,
somente um participa ativamente como mestre de banda e outros quatro que participam como
músicos em banda da região e outros dois são professores da Escola de Música.
Observou-se que a escolha do violão como instrumento para o curso deveu-se ao
contato com música anterior relatado por esses estudantes, em sua maioria de forma
autodidata. Vemos o violão como instrumento de fácil acesso e de ampla divulgação pela
própria música popular. Outro fator que parece ter influência na escolha do violão e do
teclado foi o interesse demonstrado na utilização desses instrumentos como recurso para o
ensino de música.
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É interessante notar que grande parte dos pesquisados fala da superação dos
problemas, não se atendo unicamente aos obstáculos. Isso está em consonância com o que
disse Pizzinato (2003) sobre os brasileiros que geralmente pensam positivamente e buscam
soluções, não se limitando às mazelas e desânimos provocados pelas dificuldades.
Conclusão
A questão primordial de nosso estudo, a saber, “Quem é nosso aluno
ingressante?” obteve, através dos recursos e análises usados, em geral, uma resposta esperada
apontando para uma grande heterogeneidade entre os 33 calouros.
O perfil dos estudantes da segunda turma, apresenta-se resumidamente assim:
homem; com idade até 29 anos, que soube do curso através da internet ou por amigos; que
escolheu o curso de música como primeira opção no SiSU; que optou por estudar um
instrumento harmônico e, por assim dizer, de mais fácil acesso; que já tinha contato com a
música antes de sua entrada na universidade, tendo, inclusive, realizado aulas, cursos e
participado de festivais; e, para concluir, ainda que a grande maioria traga à tona as
dificuldades de se cursar uma graduação em música, há um movimento individual de
superação desses problemas para poder realizar seus estudos de maneira adequada e
satisfatória.
Abrem-se, desde já, outros questionamentos, tais como: Por que o público oriundo
das bandas de música da Região e da Escola de Música de Sobral não constituiu uma parcela
significativa dessa turma? Quais são as expectativas desses alunos para com o seu curso?
Dentro dessas expectativas, a profissionalização está inclusa e, se está, existe uma pretensão
profissional que esteja conivente com o objetivo do curso?
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O Sistema de Seleção Unificada é, desde 2010, a única maneira adotada pela UFC para o ingresso de calouros.
Os candidatos devem prestar o Exame Nacional para o Ensino Médio e efetuar uma inscrição na plataforma do
SiSU indicando duas opções de cursos de graduação, tecnólogo ou técnico em qualquer IES ou IF no Brasil que
participe dessa modalidade de seleção.
2
As indicações ultrapassam 100% tendo em vista que um estudante poderia se referir a mais de uma forma de
contato.

373

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Adelaide Chiozzo: de figurante a protagonista – A cantora paulista que
atuou nas produções da Companhia Atlântida Cinematográfica
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Resumo: Este artigo é parte de um trabalho de doutorado em desenvolvimento, na UNICAMP.
Nele abordamos a presença de Adelaide Chiozzo, cantora do rádio brasileiro das décadas de 40 e
50, nos filmes da Companhia Atlântida Cinematográfica. Neste artigo descrevemos a utilização de
canções na voz de Adelaide para compor a trilha musical dos filmes, assim como a transformação
da maneira como se fez uso da canção conforme a cantora passava, também, a atuar como atriz nas
produções.
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Adelaide Chiozzo: Adelaide Chiozzo: From extra to a main character - The singer that acted in
Companhia Atlântida Cinematográfica’s productions.
Abstract: This article is part of a present doctorate at UNICAMP. In it we discuss the presence of
Chiozzo Adelaide, '40s and '50s Brazilian radio singer, in Companhia Atlântida Cinematográfica’s
films. In this article we describe the use of songs in Adelaide’s voice to compose the soundtrack of
the film, as well as transforming the way they made use of the song, since the singer went also
worked as an actress in the productions.
Keywords: Popular music, popular Brazilian cinema, sound score, songs.

1. Adelaide Chiozzo
Adelaide Chiozzo, nascida em São Paulo, no dia 8 de maio de 1931, iniciou a
carreira de cantora ainda na infância. Adelaide, que hoje faz uma média de nove shows ao
mês, com uma banda formada por seus netos, contou em uma entrevista1, com detalhes, sobre
a profissão que adotou em um período em que músicos e cantores não tinham uma boa
imagem aos olhos da conservadora sociedade, da década de 40, no Brasil.
Adelaide teve o primeiro contato com um instrumento musical quando seu pai,
marceneiro entalhador, foi trabalhar na fábrica de instrumentos Giannini, no bairro do Brás,
em São Pulo. Ele teria recebido, como parte de um pagamento, uma harmônica, um
acordeom. Esse instrumento passou a fazer parte da rotina da família, pois o pai tentava, em
vão, aprender de maneira autoditada, o acordeom. Adelaide observava o pai e pedia, em
segredo, para a mãe, para tentar tocar, mas esta sempre se negava de medo do marido. Depois
de muita insistência por parte da menina de quase 12 anos, a mãe cedeu. Para espanto da mãe
e de um amigo da família, ela tocou diversas peças sem nunca ter frequentado uma aula. Esse
amigo aconselhou a mãe a levá-la para um programa na Rádio Bandeirantes, a PRH – 9.
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Adelaide começou a participar, na emissora, de um concurso semanal de novos talentos, a se
destacar, vencer e retornar semanalmente. A recorrência do nome de Adelaide nas
transmissões fez com que o pai tomasse conhecimento do que mãe e filha faziam às
escondidas, pois, segundo Adelaide, o “pai não admitia artista na família”. O pai era seguro
da posição que tinha, mas ao ouvir Adelaide tocar permitiu a participação dela, desde que a
menina ensinasse o irmão e se apresentassem em dupla, assim a filha teria a reputação
resguardada.
Passados dois anos, o pai de Adelaide mudou-se com toda a família para a capital
federal por ter sido contratado, pelos proprietários de uma empresa de transportes no Rio de
Janeiro, para entalhar peças na casa que estavam construindo. Na cidade maravilhosa,
Adelaide foi convidada para se apresentar no programa De papel carbono, do locutor Renato
Murce, na Rádio Nacional. Neste programa os iniciantes imitavam nomes consagrados da
música. Naquele dia Adelaide imitou um cantor de nome Pedro Raimundo. Após ser ouvida
por Victor Costa, foi contratada como instrumentista, mas sem permissão para cantar, pois
Victor não percebeu que ela estava tentando imitar uma voz masculina, e dessa maneira
resolveu aproveitá-la apenas como instrumentista, mas essa cláusula foi revogada em poucos
meses, quando durante um programa, ao vivo, uma cantora teve um lapso de memória e não
conseguia se lembrar da letra da canção que interpretava. Para preencher a lacuna deixada
pela ausência da melodia, Adelaide tomou a frente do grupo e cantou a música até o fim.
Chamada na sala do diretor, Adelaide se desculpou por ter transgredido a norma de sua
contratação. Foi nesse momento que Adelaide foi avisada que as normas do contrato dela
estavam modificadas. Iniciou, então, a carreira de cantora dentro da rádio.

2. Os filmes musicais da Atlântida.
A Companhia Atlântida Cinematográfica 2 produzia, desde o ano de 1942, filmes
de longa metragem com inserção de canções na trilha musical, mas em 1949, com a produção
do filme Carnaval no fogo, foi estabelecido o formato do filme musical popular, desta
empresa. O formato não foi criado pela Atlântida, pois desde a década de 30 a Cinédia
produzia filmes com canções inseridas na trilha musical, mas foi ela quem o estabeleceu e o
utilizou a exaustão. Anos mais tarde as produções neste formato seriam denominadas,
preconceituosamente, de chanchada.
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A chanchada, ou filme musical popular, tratava-se de uma peça audiovisual com
diversos elementos adotados da Comédia Dell’Arte 3, com o ritmo da montagem mais ágil e
com inserção de números musicais diversos e em grande quantidade.
O formato dos números musicais inseridos nas chanchadas foi transportado do
Teatro de Revista. A pesquisadora Neyde Veneziano descreve, nos três livros 4, que escreveu,
os diversos tipos de quadros que utilizavam música no Teatro de revista. Quando comparados
com os números musicais das chanchadas, conseguimos encontrar todos os tipos, inseridos,
quase que sem nenhuma alteração. A inserção desses números musicais nos filmes acontecia,
sempre, de maneira justificada, isto é, as personagens eram levadas a lugares e situações onde
a música realmente existia, como por exemplo, bailes, shows em cassinos, estúdios de rádio e
festas. A inserção dos números, ao contrário do que dizem alguns críticos, era planejada e
estudada. Essa afirmação pode ser feita ao analisar manuscritos dos textos, existentes na
Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Nos documentos encontramos indicações, por escrito,
da localização das inserções dentro do filme. Outro elemento que nos permite fazer essa
afirmação é a declaração de Carlos Manga 5, que o que mais “dava trabalho era justificar as
canções, mas todas eram justificadas”.
Nos filmes musicais, da Atlântida, podemos encontrar os números musicais
inseridos de três maneiras:
• Número de condução – a letra da canção ocupa o lugar do diálogo e participa da
progressão dramático/narrativa.
• Número de adição – a letra da canção não está no lugar dos diálogos, mas existe
algum tipo de informação adicionada à progressão dramático/narrativa, como por exemplo, a
apresentação de uma personagem, localização temporal ou localização geográfica.
• Número de ruptura – não existe nenhum avanço da progressão dramática, isto é,
o número provoca um rompimento na progressão dramático/narrativa e ela é retomada ao
final do número.
A maneira como as canções foram utilizadas, nas comédias musicais, foi
modificada com o amadurecimento do produto e com a proximidade do produto brasileiro
com o produzido em Hollywood. No principio da produção da empresa as canções eram
utilizadas apenas em números de ruptura e de adição.
Os números musicais das chanchadas eram indicados pelos roteiristas e criados
pelos diretores, mas a escolha da canção muitas vezes passava pela pesquisa do intérprete,
como afirmou Adelaide: “Emilinha Borba me chamou e perguntou o que eu tinha, porque
estava triste e eu falei: Estou preocupada que o Watson Macedo me pediu pra cantar uma
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música. Ele quer fazer um quadro musical comigo. Eu cantei uma porção de músicas pra ele,
mas ele não gostou. Então ela (Emilinha) disse assim: Olha! Esse senhor aqui está cantando
pra mim uma música que eu acho que vai ficar melhor na sua voz do que na minha. Essa
música era Tempo de Criança de Eli Torquini e João de Souza, que eu gravei para o filme E o
mundo se diverte”.
As canções utilizadas nos filmes eram apresentadas em números baseados no
teatro de revista, passavam pela escolha dos diretores, músicos, compositores, mas a presença
de tantas canções tinha uma razão maior, o rádio.
3. O rádio popular.
O Brasil teve diversas rádios populares de sucesso, mas falaremos aqui sobre a
Rádio Nacional, pois era nessa emissora que Adelaide atuava.
A Rádio Nacional fez a primeira transmissão oficial em 12 de setembro de 1936.
Desde então, atuava com a pretensão de se transformar na maior emissora do país. No ano de
1942, mais precisamente no dia 18 de abril, a emissora inaugurou um auditório de 486
lugares, para receber o público que procurava um contato com os ídolos (AGUIAR, 2007: p.
22 a 24). “O modelo de programação privilegiado pelo rádio brasileiro desde a sua criação, e
que vigorou até a década de 1960, apoiava-se em quatro núcleos: a música, a dramaturgia, o
jornalismo e os programas de variedades” (CALABRE, 2002: p. 22). O núcleo musical era
composto por orquestras, maestros, compositores, arranjadores, pequenos grupos musicais os regionais, e cantores.
O rádio invadiu os lares brasileiros e com ele as canções populares, e seus
intérpretes. “O rádio criou uma corte imaginária com Rainhas do rádio e Reis da voz, sempre
seguidos por súditos fiéis” (CALABRE, 2002: p. 40). Esses fãs buscavam informações sobre
cada detalhe de seu ídolo. Os fãs davam títulos aos ídolos e Adelaide Chiozzo foi chamada de
“a namoradinha do Brasil”. Nesta época começaram as vendas de revistas especializadas
como a Revista do rádio, mas nas revistas as imagens estavam paradas, congeladas nas fotos.
Eram nos filmes brasileiros que os astros ganhavam movimento e as vozes, tão conhecidas do
público, ganhavam um rosto.
Como a Atlântida não possuía um estúdio de gravação de áudio, as trilhas
musicais eram gravadas nos estúdios das rádios. A cada produção havia a inclusão de cantores
da emissora que cedia o espaço para a produção da trilha musical. A maioria dos filmes da
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Atlântida tiveram suas trilhas gravadas dentro dos estúdios da Rádio Nacional.

Uma

contrapartida excelente para a Atlântida, já que a Nacional era campeã absoluta em audiência.
4. Adelaide Chiozzo nas produções da Atlântida.
A primeira aparição de Adelaide Chiozzo nas telas do cinema foi como figurante
em um número musical, cujo artista que estrelava o quadro era Bob Nelson. Este número
musical foi inserido no filme Este mundo é um pandeiro (1946). Segundo Adelaide, ela tocou
acordeom, sentada. E a única ordem que recebeu do diretor foi que sorrisse o tempo todo.
Adelaide obedeceu a ordem e foi convidada para a produção É com este que eu vou (1948).
Neste filme a dupla Irmãos Chiozzo aparece nos créditos por acompanhar o cantor Bob
Nelson no número musical que insere a canção Como é burro o meu cavalo, na trilha musical.
O primeiro trabalho de Adelaide não existe mais, o filme foi queimado durante
incêndio no ano de 1947, nos estúdios da Atlântida, mas o segundo encontra-se na
Cinemateca Brasileira, em condições de visualização por pesquisadores. O número musical
do filme É com este que eu vou, pode ser classificado como número de ruptura. Quando
analisamos a inserção desta canção na condução dramático/narrativa percebemos que ele
interrompe completamente o fio condutor da narrativa.
O irmão de Adelaide decidiu se casar após a gravação de É com este que eu vou e
na produção seguinte E o mundo se diverte (1948) Adelaide participou do filme como
protagonista de um quadro, cujo processo de escolha da canção já foi citado, com a canção
Tempo de Criança. Este número musical é justificado por ensaios para uma revista que as
personagens estão montando. A inserção acontece com uma hora e vinte e dois minutos de
filme. Ao final do número, no mesmo cenário foi inserida uma canção interpretada por Luiz
Gonzaga, que também canta acompanhado do próprio acordeom. Este número também pode
ser considerado de ruptura.
Em 1949, Adelaide participou de Carnaval no fogo e embora a cantora tenha
participação no número musical com o choro Tico-tico no fubá de Zequinha de Abreu, ela
conquista lugar entre os créditos de atores, por iniciar parceria com Eliana Macedo. Neste
filme, Adelaide tem algumas poucas falas, mas diversas cenas. A canção interpretada por
Adelaide e Eliana Macedo apresentam a dupla e pode ser classificado como número de adição
de elementos.
Um ano após Carnaval no fogo Adelaide participou do filme Aviso aos
navegantes (1950). Neste filme ela foi pela segunda vez creditada como atriz. No ano anterior
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Adelaide havia conquistado um reconhecimento popular na carreira de cantora. Adelaide
havia gravado a canção Beijinho doce, que, certamente, foi incluída na trilha musical para
atrair o público que admirava a cantora. Neste filme, Adelaide atua como coadjuvante, mas
participa de três números musicais, dois com Eliana Macedo, com as canções Beijinho doce e
Recruta biruta, e um como protagonista do número em que toca no acordeom e interpreta a
canção Sereia de bordo. Embora ela tenha uma personagem no filme, essa personagem é
Adelaide, a cantora, embora esteja inserida em uma ficção. Os números musicais são de
ruptura.
Em 1951, no filme Aí vem o barão, a participação de Adelaide segue como no
filme anterior, isto é ela atua em números musicais, traz para as telas canções consagradas em
sua própria voz, como Sabiá lá na gaiola. A diferença é que pela primeira vez ela forma um
dos pares românticos da comédia, com Ivon Cury.
Em Barnabé tu és meu (1952) existem dois pares românticos. O primeiro é
formado por Antonieta (Adelaide) e Barnabé (Oscarito) e o segundo por Rosita (Emilinha
Borba) e Carlos (Cyl Farney). Podemos perceber que os rostos já eram conhecidos do grande
público, desta maneira não era mais necessário manter o nome do cantor, era possível atribuir
um nome ficcional. Nessa comédia Adelaide canta Lá vem o seu Tenório de autoria de
Manoel Pinto e Airão que introduz a personagem à narrativa.
Em 1954 Adelaide participou do filme Malandros em quarta dimensão e em 1955
de Guerra ao samba, mas esta pesquisa ainda não teve acesso aos filmes por falta de cópia
para pesquisa, pois o arquivo da Atlântida passou, na década de 70, por uma inundação e os
filmes encontram-se em tal estado de fragilidade que é impossível assisti-los.
O último filme que Adelaide atuou na Atlântida foi Garotas e samba (1957), neste
filme Adelaide foi protagonista e formou o principal para romântico com o cantor Francisco
Carlos. Adelaide, segundo Carlos Manga, tinha uma carreira promissora, mas acabou por
encerrar sua participação na Atlântida, pois durante as filmagens, o marido de Adelaide, o
violonista Carlos Matos, causou confusões dentro dos estúdios, pois não aceitava que a esposa
fizesse cenas de beijo. A cena final estava escrita com um beijo do par romântico, que foi
realizado, mas Manga não a escalou mais para as produções que dirigiu. Em Garotas e
samba, Adelaide atuou nos números musicais com as canções Trenzinho do amor de Silvan
Castelo Neto e Lita Rodrigues, Nossa Toada de Carlos Matos e Luiz Carlos e Didi, Zizi, Naná
- Billy Blanco.
Neste filme encontramos uma diferença na utilização das canções na voz de
Adelaide. Em diversos momentos a letra da canção é utilizada para fazer a condução da
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narrativa e toma lugar dos diálogos. Um dos exemplos está na utilização da canção de
abertura que traz ao espectador um resumo da história das três personagens principais:
Didi, Zizi, Naná
Estão andando aí pra se arrumar
Didi quer ser cantora
Zizi quer ser vedete
Naná vai na valsa e pinta o sete.
Uma veio pra cantar
A outra em Fiofó deixou o noivo no altar
Naná vivaldina pra chuchu
Procura um velho bobo
Para o golpe do baú
O uso da canção como elemento da condução dramático/narrativa surge nos
filmes da Atlântida com o diretor Carlos Manga e com a busca de um produto que competisse
com os produzidos pelo cinema norte. Segundo Manga os filmes que competiam diretamente
com os brasileiros eram os produzidos em Hollywood, desta maneira, buscou aproximar o uso
da canção ao modelo utilizado pelo concorrente, assim como as convenções estabelecidas por
eles como por exemplo a ausência do músico na cena.
5.Conclusão.
Os filmes musicais da Atlântida, influenciados pela força do rádio popular, no
Brasil, inseriu, na trilha musical de seus filmes, canções populares. A princípio, como a
presença dos cantores era movida pela curiosidade do público em conhecer os donos das
vozes do rádio, as canções eram interpretadas em números musicais, justificados durante a
narrativa.
Podemos afirmar que com o amadurecimento do produto da Companhia
Atlântida, os cantores passaram a receber papéis e a atuar, isto é, eles passavam a participar
como atores/cantores dentro dos filmes. Com essa mudança, as canções passaram a ser
utilizadas como elementos da condução dramático/narrativa, embora não tenham deixado de
aparecer em números musicais de adição de elementos e de ruptura da condução
dramático/narrativa.
A cantora Adelaide Chiozzo foi exemplo de um desses cantores/atores da
Atlântida, assim como Emilinha Borba, Francisco Carlos e Dóris Monteiro.
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É importante assinalar que dentre muitos cantores que atuaram nos filmes da
Atlântida, poucos conseguiram fazer a ponte para as telenovelas, como Adelaide o fez. Ela
atuou em Feijão maravilha (1979), Deus nos acuda (1992) e Uma rosa com amor (2010).
Afirmamos que os filmes musicais da Companhia Atlântida Cinematográfica são
de extrema importância para estudos de cinema e também da música popular brasileira, por
serem portadores de registros audiovisuais de cantores da música popular brasileira, das
décadas de 40 e 50, em uma época que antecedeu a televisão.
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Todas as informações de Adelaide Chiozzo, aqui neste trabalho, foram cedidas, para esta pesquisa, em
entrevista pessoal, no atual endereço da Cantora, na cidade do Rio de Janeiro.
2
Companhia fundada por José Carlos Burle e Moacyr Fenelon, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1941.
Esta empresa produziu durante duas décadas 66 filmes de longa metragem e centenas de rolos de cinejornal.
3
Espécie de representação, profissional com visão de lucros, que teve início na Itália do século XVI. Este
gênero, em sua forma estabelecida, era composto por representação, canto, danças, exibições de habilidades e
acrobacias. Existia, nas companhias, a figura do capocomico responsável pelo “arcabouço dramatúrgico” que
envolvia no máximo de dez a doze pessoas. A formação mais comum utilizava dois ou quatro namorados, dois
velhos e dois criados. Os atores se utilizavam de máscaras que satirizavam os principais componentes da
sociedade italiana da época.
4
Os três livros são: O teatro de revista no Brasil, Não adianta chorar: teatro de revista brasileiro... Oba! e De
pernas para o ar: teatro de revista em São Paulo.
5
As informações de Carlos Manga, citadas neste artigo, foram obtidas em entrevista pessoal cedida pelo Diretor
para esta pesquisa com apoio da Rede Globo de Televisão por meio do Programa Globo Universidades, de apoio
à pesquisa acadêmica.
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Afinando a cintura: análise de procedimentos vocais de Luiz Gonzaga a
partir do fonograma 800681b
Deneil Laranjeira
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Resumo: Este trabalho analisa a canção “Cintura Fina”, de autoria de Luiz Gonzaga e Zédantas,
sob a interpretação de Luiz Gonzaga. A partir dos conceitos de contrametricidade e de
performance, busco descrever e evidenciar os gestos vocais, bem como os demais procedimentos
interpretativos e recursos vocais adotados pelo intérprete, no intuito de compreender quais
elementos foram utilizados pelo cantor para marcar essa canção.
Palavras-chave: Luiz Gonzaga, voz, música popular, performance.
“Narrow waist”: analysis of Luiz Gonzaga vocal procedures in the phonogram 800681b
Abstract: This work analyzes the song "Cintura fina" [narrow waist], written by Luiz Gonzaga
and Zédantas, in the performance of Luiz Gonzaga. Based on the concepts of performance and
contrametricity, I seek to describe and highlight the vocal gestures, as well as other procedures and
vocal resources adopted by the performer, in order to understand what elements were used by the
singer to mark this song.
Keywords: Luiz Gonzaga, voice, popular music, performance.

1. A cintura
O presente escrito analisa a canção “Cintura Fina”, de autoria de Luiz Gonzaga e
Zédantas, gravada pela RCA-Victor sob o número 800681b, fonograma esse que foi
produzido no ano de 1950, com interpretação de Luiz Gonzaga. Procuro, por meio dessa
análise, evidenciar os gestos vocais e demais procedimentos adotados por esse artista, no
intuito de compreender como ele marcou essa obra através da sua interpretação.
Adoto, para tanto, o conceito de contrametricidade na perspectiva de Kolinski
(1960); Arom (1991); Kubik (1994) e Sandroni (2001). A performance é abordada a partir das
ideias de Zumthor (2000).
Ruth Finnegan (2003) atesta que, apesar da Etnomusicologia ter rechaçado, em
certo momento, o uso de música gravada enquanto objeto de estudo, os fonogramas são, hoje,
integrantes da vida da maioria das pessoas, e o ato de ouvir esses fonogramas “seguramente
constitui uma forma de participação na música” (FINNEGAN, 2003, s/p.). Luiz Gonzaga é,
sem dúvida, um artista que cuja trajetória artística esteve profundamente ligada à indústria
fonográfica do século XX.
Para uma precisão maior em relação aos recursos aqui descritos, procedi à
transcrição do fonograma, sem, no entanto, anexá-la ao corpo deste texto. Por esse motivo,
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cada indicação de compasso vem acrescida da localização em minutos e segundos, para que
aqueles que leiam este artigo possam acompanhar os trechos exatos de cada gesto vocal
descrito, caso estejam de posse do fonograma. A respeito da letra da canção, esta vem
transcrita ao final, nos anexos.
Considerando Fernandes (2005, p.22), que define o Forró como um “termo
guarda-chuva” e que abriga diversos subgêneros, “Cintura Fina” pode ser classificada como
um xote, sendo, portanto uma canção em compasso binário, com leve tendência ao binário
composto, andamento de 78 bpm e executada na tonalidade de Fá maior.
Os instrumentos utilizados neste fonograma são: acordeon, violão de sete cordas,
cavaquinho, baixo acústico, zabumba, triângulo, agogô, pandeiro. Quanto à harmonização, os
graus utilizados são I, II, III, IV e V7. Como a canção fundamenta-se melodicamente no
modo mixolídio, e em determinados trechos os acordes do I e do IV graus são executados
com sétima menor.
A partir do compasso 20 [0’29”], a progressão V7 – I é executada com a segunda
inversão do acorde dominante, o que a faz soar semelhante a uma progressão IIm – V7 – I:

Exemplo 1

No tocante à forma, o arranjo dessa canção é estruturado da seguinte maneira:
Introdução | Seção A | Refrão | Seção B | Refrão’ | Interlúdio instrumental | Seção A’ |
Refrão’’ | Coda.
Na seção A, mais especificamente na palavra “cá” (compasso 11) [c. 0’15”],
Gonzaga usa o efeito que, aqui, nomeio como “voz chorada”:

Exemplo 2

Tal recurso merece atenção pelo frequente uso por parte de Luiz Gonzaga, tanto
no fonograma aqui analisado como em diversos outros de sua obra. Por não haver, ainda,
nomenclatura para esse efeito, chamo-o de “voz chorada”, tomando de empréstimo um termo
da cultura popular. Esse recurso consiste em passar rapidamente da voz de peito para o falsete
(semelhante ao yodelling norte-americano) remetendo à qualidade vocal comum a boa parte
das pessoas quando chora. É um recurso muito utilizado na música chamada sertaneja feita
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atualmente, influenciada pelo gospel e pela country music norte-americana, sendo também
muito utilizado por vaqueiros quando estão aboiando.
No compasso 21 [0’32”], o cantor executa um portamento entre as duas últimas
notas do compasso (“cintura de me-”, refrão), o que sugere uma certa “dolência”, como quem
acompanha através do tato a curva de uma cintura, estabelecendo uma correspondência
acústica ao movimento corporal, à imagem da “cintura de menina” constante no texto 1.
Logo em seguida, no compasso 23 [0’35”], ocorre a primeira intervenção do coro
(constituído de vozes masculinas e femininas) repetindo o refrão já exposto pelo intérprete
principal. Há uma divisão homofônica de vozes, ficando a cargo das vozes masculinas a linha
melódica inferior, com desenho melódico mais linear, menos “anguloso” em relação à
melodia principal (cantada pelas vozes femininas do coro). Percebe-se, porém, pequenas
dessemelhanças entre a melodia do solista e a melodia principal cantada pelo coro:

Exemplo 3: coro

Perceba que a última nota do compasso 24 e a primeira do compasso 25 são iguais
(Fá-Fá), considerando-se a melodia principal; quando Gonzaga cantou anteriormente esse
mesmo refrão, tais notas eram: Mi-Fá. Em minha compreensão, o cantor-solista faz uso desse
procedimento a fim de realçar a melodia que ele canta, utilizando a sensível (Mi) que, no
universo da música tonal, “atrai” uma resolução melódica na tônica (Fá). O coro não canta,
portanto, o mesmo material melódico que Gonzaga, o que sugere ao ouvinte uma clara
distinção hierárquica entre coro e solista, pois o coro antecipa a tônica e a repete, enquanto
Gonzaga atinge a tônica por uma nota de aproximação inferior.
A melodia do refrão é cantada modificada quando da segunda exposição.
Compare o compasso 36 com a primeira vez em que o refrão é executado (compasso 20):

Exemplo 4: Refrão (primeira exposição)

Exemplo 5: Refrão’ (segunda exposição):
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Na primeira exposição (compasso 20 [0’28”]), o intérprete opta por um sentido
melódico que ascende e descende em seguida; na segunda exposição (compasso 36 [0’54”]), o
sentido melódico do arpejo é inteiramente descendente, com a execução da nota Mi em quatro
semicolcheias. Fica claro que o cantor desejou enfatizar essa nota, que é a sensível.
No compasso 38 [0’58”], as duas notas iniciais aparecem mais curtas quando
comparadas ao trecho similar anteriormente cantado por Gonzaga (compasso 22 [0’33”],
sílabas “-ni-na” da palavra “menina”). No compasso seguinte, o cantor executa um salto
melódico ascendente de oitava. Aqui, novamente ele utiliza a “voz chorada”, associando esse
efeito, agora, a um portamento.
Alguns detalhes diferenciam a primeira exposição da seção A (que corresponde à
primeira estrofe) da sua reexposição, que chamo de A’. Observe a comparação entre as duas
exposições:

Exemplo 6: Seção A (compasso 9)

Exemplo 7: Seção A’ (compasso 59)

Luiz Gonzaga varia a rítmica, fazendo uso da contrametricidade, preferindo uma
síncope com a última nota ligada à primeira do compasso seguinte. Além de prolongar
levemente os tempos das notas (com claras intenções de que sua voz projetada ressoe mais,
pela duração maior dos tempos), Gonzaga desloca a sílaba “cá”, fazendo com que ela seja
cantada em parte fraca do tempo. A meu ver, o interesse rítmico e melódico do ouvinte é
estimulado por esse procedimento interpretativo.
Estendendo-se dos compassos 77 a 93 [02’00” a 02’28”], a coda marca o fim das
intervenções do coro e início de trecho de “variações” do intérprete (em relação à melodia
cantada nas outras exposições do refrão) para finalizar a canção em fade out. Essas variações
não são improvisadas, tendo em vista que, apesar de apresentar material melódico distinto em
relação às outras vezes que o refrão foi exposto na canção, essas modificações são executadas
na coda três vezes da mesma maneira. Os instrumentos de acompanhamento, aqui, também
modificam seus padrões, no sentido de sublinhar as modificações do cantor.
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É perceptível o uso de respiração ruidosa em todos os momentos precedentes à
execução do refrão (compassos 19 [0’28”], 35 [0’54”] e 69 [01’48”] ). Especialmente na
segunda vez em que o refrão é cantado pelo intérprete, essa respiração é feita claramente pela
boca, o que pode sugerir uma imagem de desejo, de “gana” de ter para si a “dona da cintura
fina”, que é o foco de desejo do narrador-sujeito. Tal respiração soa como se a boca não
estivesse muito aberta, fazendo o ar sibilar entre os dentes.
Nesse fonograma, percebo que a articulação de Gonzaga é clara, porém sem ser
ampla, ou seja, ele não faz um uso de grande abertura de boca, pois a ressonância desejada
por ele é a ressonância de face, favorecida especialmente quando do uso de notas longas 2 e
articulação legato. O uso constante do legato minimiza as “descontinuidades” do som que as
mudanças de altura podem provocar. Sendo assim, esse recurso mostra-se útil especialmente
quando o cantor deseja manter o fluxo melódico sem ressaltar essas descontinuidades.
Luiz Gonzaga escolhe usar fartamente os regionalismos e outros procedimentos
de pronúncia nesta canção. Apresenta-se aqui a supressão do “r” em finais de palavra (a
exemplo de “dançá”), predominante em grande parte do Brasil; a nasalização do dígrafo “nh”
em lugar da sua flexão; a pronúncia “in” substituindo a pronúncia padrão da preposição “em”
– tudo isso apenas na primeira estrofe. Na segunda estrofe, o cantor pronuncia “muié” em
lugar de “mulher”, caracterizando, segundo Bagno (2006), um “yeísmo”, que consiste na
substituição do dígrafo “lh” por “i”, procedimento comum a falantes nordestinos de zonas
rurais e de classes menos favorecidas.
Numa segunda exposição da segunda estrofe (“tu és muié/pra hômi nenhum”), o
cantor opta por utilizar uma concordância verbal “equivocada”: “tu sois muié” (compasso 64,
01’40”). Mais uma vez, ele quis remeter ao falar de pessoas simples, de classes populares.
Nas duas vezes em que o intérprete canta a segunda estrofe, ele utiliza a
corruptela “sastifeito” [satisfeito]. Na primeira vez em que ele canta essa palavra, (compasso
17, 0’26”) a sílaba “-ti” (de “sastifeito”) apresenta som de consoante surda, sem participação
da prega vocal, com sonoridade exclusivamente línguo-dental (sem nenhum som gutural
simultâneo) não tendo, portanto, altura definida.
Duas palavras em especial merecem atenção quanto à pronúncia: “quaje” em
lugar de “quase”. Essa pronúncia tem caráter jocoso, coloquial, e é muito popular entre
falantes nordestinos. A outra palavra é “vem”, que aqui soa não só com sonoridade lábiodental (comum ao “v”), mas acrescida de um som de “r”; “vem” soa quase como “rem”
(considerando o “r” gutural aspirado).
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Outros regionalismos ainda se fazem presentes: “hômi” em lugar de “homem”;
“ninhum" em lugar de “nenhum” (e outras substituições do “e” pelo “i”); “butá” em lugar de
“botar [colocar]”; “pros cochilo” em vez de “para os cochilos”.
Em diversos momentos – a exemplo do compasso 39 [01’00”] – Gonzaga faz uso
da interjeição “oi” associada a um portamento ascendente. Optei por grafar a palavra com “h”,
para indicar um leve som aspirado do fonema, pois a pronúncia de Gonzaga soa quase como
“rôi” (“r” gutural).
Mesmo considerando todos esses procedimentos de pronúncia que fazem
referência ao falar nordestino, Luiz Gonzaga mantém, em inúmeros momentos, o uso da
vibrante múltipla alveolar, que não é comum a esse falar que ele desejava retratar em sua
interpretação. Essa pronúncia para o “r” é tão significativa para o cantor, que nem mesmo o
desejo de acrescer signos que remetam às suas origens foi suficiente para que ele substituísse
tal pronúncia, como nas palavras “abarco”, “arripiado”, “morto”, “corpo”, “enforcadinha”.
Os regionalismos, no caso de Gonzaga, constituem uma característica muito
importante na construção de sua identidade vocal, sendo também um fator de identificação da
sua origem, que encontra no ouvinte igualmente migrante um sentimento de pertença, ao
mesmo tempo em que ele usa amplamente a vibrante múltipla alveolar e uma dicção
cuidadosa para demonstrar que não é um analfabeto, um “inculto”, além de afirmar-se, dessa
maneira, como “vencedor” em territórios alheios, pois essa maneira de pronunciar o “r” não é
comum à região onde Gonzaga nasceu. Gonzaga funde, então, os regionalismos e o sotaque
de sua origem com um falar próximo dos referenciais de comunicação que ele tinha, que eram
os locutores de rádio e os cantores que ele admirava. Sendo assim, o uso da dicção em si
implica numa negociação entre o artista e o público que o recepcionava/recepciona 3.
Mesmo considerando que apenas uma gravação é pouco para definir precisamente
o perfil vocal de Luiz Gonzaga, considero que todos esses recursos vocais e procedimentos
interpretativos constituem a “marca” (Cf. ZUMTHOR, 2000, p.32) que Gonzaga consolidou
nesse fonograma, fazendo-se eternamente presente por meio de sua voz, projetando sua
persona enquanto intérprete (Cf. TURINO, 2008, p.42) em relação aos seus ouvintes.
2. Anexo: transcrição da letra como cantada
Cintura fina
(Luiz Gonzaga/ Zédantas) – 1950
Minha morena, venha pra cá
Pra dançar xote
Se deite in meu cangote
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E pode cochilar
Tu és muié pra hômi ninhum
Butar defeito
Por isso sastifeito
Com você vou dançar
Refrão:
Vem cá, cintura fina
Cintura de pilão
Cintura de minina
Vem cá, meu coração (bis)
Quando eu abarco essa cintura de pilão
Fico frio, arripiado
Quaje morto de paxão
E fecho os óio quando sinto teu calor
Pois teu corpo só foi feito pros cochilo do amor
(Refrão) / Interlúdio instrumental
Minha morena, venha pra cá
Pra dançar xote
Se deite im meu cangote
E pode cochilar
Tu sois muié pra hômi ninhum
Butar defeito
Por isso sastifeito
Com você vou dançar
(Refrão)
Hoi, vem cá, cintura
Cintura, cinturinha
Cintura cintadinha
Fina, fina, fina, fina
Cintura enforcadinha
Bem fininha, de pilão
Cintura de minina
Vem cá, meu coração
Hoi, vem cá, cintura
Cintura, cinturinha
Cintura cintadinha
Fina, fina, finazinha
Cintura enforcadinha
Bem fininha, de pilão
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Cintura de minina
Vem cá, meu coração
Hoi, vem cá, cintura...
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Notas
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Fernandes (2006, p.11) sugere que o som pode ser considerado como um tato à distância, pois efetivamente as
ondas sonoras tocam a superfície cutânea, que funciona como um grande receptor táctil do som.
2
Mesmo que não haja notas muito longas na melodia vocal dessa canção, Gonzaga busca, por opção estética,
“alongar” as notas – por pouco que seja – pois isso realçava seu grão da voz e sua ressonância.
3
Uso o tempo presente porque, através dos registros fonográficos, as novas gerações têm acesso à obra de ambos,
e a recepção em si pode continuar ad infinitum, mesmo depois da morte deles.
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“Agora uma novidade boa” 1: participação de educadores musicais
brasileiros no VIII Congresso Nacional Bienal de Professores de Música em
Milwaukee (1942)
Inês de Almeida Rocha

Colégio Pedro II - ines.rocha2006@hotmail.com
Resumo: A participação de Liddy Chiaffarelli, Francisco Mignone e Antonio de Sá Pereira no
VIII Congresso Bienal de Professores de Música, realizado em Milwaukee, Estados Unidos, em
1942, analisada pelas cartas, bilhetes e memórias escritas por esses educadores musicais, evidencia
estratégias diplomáticas aproximando as Américas por um intercâmbio cultural e musical e a
circulação do pensamento pedagógico musical brasileiro.
Palavras-chave: História da Educação Musical, Cultura Escrita, Panamericanismo.
“Now a good news”: participation of brazilian music educators at the VIII Biennial Congress of Teachers
of Music in Milwaukee (1942)
Abstract: The participation of Liddy Chiaffarelli, Francisco Mignone and Antônio de Sá Pereira at
the VIII Bienal Congress of Teachers of Music, hed in Milwaukee, United States, in 1942,
analyzed by letters, and memories written by these music educators, demonstrates the approaching
diplomatic by a musical and cultural exchange and circulation of the music education pedagogy in
Brasil.
Keywords: History of Music Education, Cultures Writing, Pan Americanism.
(...) Milwaukee foi uma lição de muita coisa para nós. Ti-Mário, você tem razão — a
coletividade humana vale mais do que o excessivo individualismo, e os solistas são
uma praga na nossa terra! Temos que tratar de melhorar isto, sem descuidar dos
nossos talentos individuais! Quanta coisa para pensar nos tem dado esta gente daqui,
puxa! Um abração grande e carinhoso da Ti-Liddy 2

Com essas palavras, Liddy Chiaffarelli Mignone se faz presente em um breve
bilhete na carta que Francisco Mignone escreve para Mário de Andrade no dia 4 de abril de
1942, pouco antes de retornar ao Brasil, após mais de dois meses viajando por diversas
cidades dos Estados Unidos. Nas cartas que ela e seu companheiro escrevem para o amigo
escritor, estão registradas algumas impressões da viagem realizada entre final de janeiro e
meados de abril, uma temporada na qual três músicos educadores - Liddy Chiaffarelli,
Francisco Mignone e Antônio Leal de Sá Pereira - representaram o Brasil no VIII Congresso
Nacional Bienal de Professores de Música, realizado em Milwaukee. Além do congresso, o
casal participou de uma turnê divulgando a música brasileira.
Esse texto é um recorte da pesquisa concluída para o curso de doutoramento
(ROCHA, 2012), que apresento com um enfoque específico, acrescido de novas reflexões,
tendo como objetivo analisar algumas práticas de escrita manuscrita e impressa para pensar
sobre a atuação de Liddy Chiaffarelli, Francisco Mignone e Sá Pereira durante essa viagem.
Cartas pessoais 3, bilhetes e memórias são as fontes privilegiadas, analisadas em seu conteúdo
e materialidade, indagando o que essas diferentes fontes escritas podem revelar sobre a
participação de educadores musicais e músicos no cenário internacional nesse período.
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(...) O convite, honrosíssimo, não pode ser estendido a nenhuma pessoa da família
por estar ainda o ‘Department of States’ sem possibilidades para fazê-lo (...) assim
vou ficar por aqui mesmo, mas muito feliz porque sei que esta viagem vai ser de
grande benefício para o vosso Miguinone! Sair um pouco deste ambiente carioca,
onde intenções honestas e bem intencionadas não são nem aceitas, nem
compreendidas, já por si constitui um trago de ar puro para ele. (...) 4

Por essas palavras, o convite, foi, pelo menos inicialmente, feito apenas a
Francisco Mignone e não a Liddy. O reconhecimento do trabalho que ela desenvolvia frente
ao curso de Iniciação Musical não lhe tinha rendido o suficiente para legitimá-la entre seus
pares, a ponto de receber a mesma convocação que o compositor. Ela se projeta como uma
mera acompanhante familiar do convidado, porém outra carta revela que Oswaldo Aranha
intermediou o financiamento de sua participação 5. Ao ler as cartas que escreve durante a
viagem e as reportagens nos jornais norte-americanos, contudo, fica evidente que sua
participação não foi de simples espectadora. Antônio Leal de Sá Pereira (PEREIRA, 1942),
escreve sobre a participação de Liddy no Congresso de Milwaukee, e a situa como
representante do Brasil e, portanto, no mesmo plano profissional que ele e o próprio Mignone.
Fátima Tacuchian (1998) constatou que um primeiro contato havia sido feito a
Heitor Villa-Lobos. Analisou a correspondência de Charles Seeger 6 e John W. Beattie,
quando intermediaram visitas de artistas e educadores musicais pelas Américas, efetivando
convites tanto para os representantes latinos como para os noteamericanos. Villa-Lobos
recusou o convite inicial para reger coral de três mil estudantes e participar do congresso,
alegando que apenas tinha interesse de viajar em turnê profissional para divulgar sua música,
agenciada por seu próprio empresário e não com subsídios de fundações ou agências
governamentais. John W. Beattie, após assistir os ensaios e o trabalho desenvolvido pelo
compositor nas escolas brasileiras, desistiu de avançar com as negociações de sua viagem
para os Estados Unidos, mesmo reconhecendo as grandes qualidades de Villa-Lobos como
um criador. Beattie escreveu em carta de 13 de setembro de 1941 que Villa-Lobos não teria
nada a contribuir como educador musical, pois ele não sabia inglês, desconhecia psicologia
infantil ou trabalho vocal adequado, utilizava métodos de sinais descartados e antiquados,
além de produzir uma péssima qualidade sonora com o canto das crianças. Concluiu: “He is
definitely not a music educator” (TACUCHIAN, 1998, p. 274).
A participação dos educadores musicais brasileiros, e a atuação de Mignone como
maestro e compositor, podem ser compreendidas como mais uma ação política de apoio a
governos populistas, dentro do que se chamou de política da boa vizinhança, visando
estabelecer estratégias de ação e a cooptação de personalidades do meio musical
(TACUCHIAN, 2006, p. 8). Alguns meses antes dessa viagem, Walt Disney havia estado no
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Brasil mantendo contatos profissionais e sociais com artistas brasileiros no Rio de Janeiro
como parte das ações dessa política cultural. Liddy e Mignone integravam o grupo de artistas
convidados para essas reuniões 7.
Francisco Mignone e Liddy Chiaffarelli iniciaram a viagem por Miami e depois
seguiram para Washington, onde assistiram a concertos e se reuniram com músicos. Com
agenda tão intensa, o casal demorou a escrever para Mário de Andrade, mas as novidades, os
concertos, as músicas, os intérpretes, o encantamento são a tônica da escrita nas cartas:
(...) Washington toda branca, como um grande jardim monumental, fomos recebidos
‘en grand Seigneur’! Ouvimos dois concertos da orquestra de lá, bem boa, regida
por Kindler. Perez Grainger tocou o concerto de Grieg, uma novidade, uma delícia
de gostosura, sem ser ‘safádchen’. Convites todos os dias! (...)8

Ao chegarem a Nova York, a League of Composers promoveu concerto de música
latino-americana, incluindo obras do Mignone. Nessa cidade, ele regeu a National
Broadcasting Corporation Orquestra e a Columbia Broadcasting System Orquestra, em
concertos irradiados, divulgando suas músicas, com destaque para o poema sinfônico Festa
das Igrejas (AZEVEDO, 1947; CHIAFFARELLI, 1947). Nas cinco semanas que passaram
nessa cidade, Liddy participou de entrevistas com Mignone como tradutora, apresentou-se
cantando em primeira audição canções do compositor e ensaiou o coro de meninas. Uma das
reportagens que noticiou a passagem do casal pela cidade, assim se referiu à sua atuação:
She and her husband appeared yesterday at the League of Composer’s concert at the
Public Library. Elisa Chiaffarelli Mignone is a special accompanist for her composer
husband, Francisco. She sings songs that he has written especially for her, and
translates his Portuguese, Spanish, French or Italian into English. Although her
husband has studied English, he doesn’t trust himself with it. But “Liddy” (homemade for Elisa) speaks English clearly and expertly. In addition to her husband’s list
of languages she includes German in her repertoire. 9

Tendo em vista a correspondência do casal arquivada no Instituto de Estudos
Brasileiros da Universidade São Paulo, a carta escrita em Nova York tem a mesma
característica de outras cartas escritas no exterior, ou seja, recorrem ao uso comprimido dos
espaços e à letra com módulo de tamanho bem menor, como mostra evidente de que precisa
aproveitar muito mais o pouco espaço em branco para escrever do que de costume. Ao final
dessa missiva, por exemplo, Mignone delimita com uma linha seu espaço de escrita no final
da folha, destacando visualmente seu diálogo. As cartas escritas por eles durante essa viagem
são longas e mantém semelhantes características gráficas. Como sinalizam diversos
pesquisadores, a análise da materialidade da carta e do escrito pode fornecer dados e suscitar
análises que contribuam para um melhor entendimento de questões que se imponham aos
documentos escritos (CHARTIER, 1988; PETRUCCI, 2003; CASTILLO GÓMEZ, 2002). É
fácil compreender, portanto, que a demanda para produzir escrita nessas circunstâncias é
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grande e os viajantes recorrem a diversos tipos de escrituras para suprir essa necessidade.
Liddy, Mignone e Sá Pereira não fogem a essa regra.
Cartas, diários, cadernetas, livros de viagens guardam uma dimensão autobiográfica,
pois o autor fala de si e de como percebeu tudo que viveu. No caso dos livros de viagens, nem
sempre o autor restringe-se a falar de si e volta-se para registrar fatos ocorridos e descrever
lugares, hábitos, comidas, enfim, a cultura do lugar. Nesses casos o texto guarda pouco de
uma escrita autobiográfica, mas muito de um “testimonio directo de lo visto, oído y vivido”
(VIÑAO FRAGO, 2000, p. 88). Muitas vezes, após o retorno, essas escrituras são
transformadas em publicações 10. Assim o faz Sá Pereira ao retornar da viagem aos Estados
Unidos, registrando suas experiências no encontro acadêmico (PEREIRA, 1942). O
Congresso aconteceu entre 26 de março e dois de abril de 1942 e, neste relato, o
encantamento pelas novidades é uma marca dessa narrativa. A descrição que realiza, revela o
deslumbramento que lhe tomou conta diante do que acontecia nesses dias.
Não era o primeiro Congresso do qual participava representando o Brasil, pois em
1936, havia sido enviado para a Europa, pelo Ministro da Educação e Saúde desse período,
Gustavo Capanema, para conhecer os sistemas educativos profissionais e tecnológicos na
Europa e o ensino de música e teatro na Alemanha 11. Nessa viagem também estava
programada sua participação como representante brasileiro, juntamente com Villa-Lobos, no I
Congresso Internacional de Educação Musical, realizado em Praga, Tchecoslováquia.
Segundo Sá Pereira, o Congresso de Milwaukee, patrocinado por um país que já se
beneficiava das condições favoráveis próprias de potência econômica, teve proporções e uma
projeção muito maior que o Congresso de 1936, em uma Europa que enfrentava grandes
dificuldades sociais, políticas e econômicas. Essa situação refletiu-se na estrutura dos dois
congressos e nos grupos musicais que se apresentaram. Sá Pereira relata que, no Congresso
dos Estados Unidos, havia, por exemplo, um número muito maior de participantes nos coros,
nas orquestras e nas bandas e também era maior o número de pessoas que assistiam às
apresentações musicais. Afirma, também, que o bom desempenho musical e a grande
participação da juventude escolar nos grupos eram frutos do investimento organizado dos
setores educacionais e de uma associação de professores de música, a Music Educators
Nacional Conference (MENC), que se configurava como um departamento autônomo da
Nacional Education Association e que reunia professores de diversos níveis de ensino
(primário, secundário e superior), contando com um número de associados de mais de
sessenta mil professores. Os Congressos organizados por esta associação realizavam-se
anualmente por regiões e estados e, a cada dois anos, os professores de todas as partes do país

393

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

reuniam-se para um encontro nacional. As deliberações desses congressos com propostas de
ações para o aperfeiçoamento do ensino de música eram encaminhadas às Boards of
Education para serem avaliadas e implantadas (PEREIRA, 1942, p. 12-13).
Certamente o destaque que Sá Pereira dá à ação dos Board of Education tem relação
com a estrutura burocratizada das instituições brasileiras da época, especialmente, as
Instituições Públicas de Ensino, a partir de sua própria experiência como diretor de escolas de
música e por ser conhecedor da organização do sistema educacional brasileiro (PEREIRA,
1985, p.13-14). Uma das dificuldades encontradas por ele foi a tentativa de implantação de
um novo curso de música para crianças baseado na metodologia do músico suíço Émile
Jacques-Dalcroze. Sá Pereira fez tentativas em duas instituições, em Pelotas e no Rio de
Janeiro, porém, somente no Conservatório Brasileiro de Música, criado como uma
cooperativa de professores sócios, sem a burocracia a que as instituições públicas estavam
submetidas, é que ele conseguiu implantar o novo curso. Para tal adaptou essa metodologia à
realidade brasileira, propondo o nome de Iniciação Musical. Liddy Chiaffarelli participou
desde o início da implantação e aplicação dessa metodologia no ensino de crianças. Em junho
de 1938, Sá Pereira assumiu a direção da Escola Nacional de Música e, apenas no ano de
1939, conseguiu levar a Iniciação Musical para essa instituição como um Curso de Extensão.
Diante de muitos impedimentos e resistência às mudanças no currículo que
atendessem a novas demandas no ensino musical, fica fácil compreender o encantamento de
Sá Pereira com a estrutura que encontrou nos Estados Unidos, onde, mesmo findado o
Congresso, permaneceu por quatro meses visitando diversas escolas de música americanas.
Cabe destacar que na publicação de suas impressões de viagem, o educador critica o governo
nazista alemão e compara a organização e a prática musical nos congressos que participou na
Alemanha e nos Estados Unidos. A data da publicação, 1942, chama a atenção, tanto pela
consciência política do autor, como pela circulação dessa escrita nesse período. Essas ideias
impressas podem ser compreendidas também, como indícios de uma mudança no eixo
político e diplomático internacional. O Brasil já se voltava mais para relações internacionais
intermediadas pelos Estados Unidos e músicos, educadores musicais e diversos setores da
cultura no país participaram desse jogo político.
A correspondência analisada oferece pistas de como a escrita e em particular a
comunicação epistolar privada poderia ser vigiada por órgãos oficiais. Liddy denuncia seu
conhecimento de que cada palavra escrita para o amigo poderia ser alvo do controle e da
censura em tempos de guerra e ditadura:
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(...) A sua carta levou justo uma semana para chegar às minhas mãos, sem ter
passado pela censura! Tenho uma raiva de carta registrada, anda daquele jeito:
lentissimamente. (...) 12

Para além de uma censura interna, que o próprio ato de escrita epistolar impõe, suas
cartas estavam submetidas à possibilidade de censura política no período do governo do
presidente Getúlio Vargas, mecanismo de poder que incidia sobre o que se registrava nos
suportes de escrita. Assim, encontram-se silêncios, lacunas, raríssimas com críticas e uma
escrita plena de relatos positivos, como os de Francisco Mignone, quando ele descreve suas
impressões sobre a educação musical estadunidence e a qualidade técnica e expressiva dos
músicos das orquestras americanas 13. Sua descrição valoriza uma educação voltada para a
formação do público e não do virtuose, na qual o investimento em instrumental, em formação
humana e uma constância e continuidade das ações nas políticas educacionais definidas são a
base para a obtenção de resultados. Essa concepção dá ênfase na música não como uma área
profissionalizante, mas como um conhecimento importante para toda e qualquer pessoa. O
compositor observa como a prática musical em conjunto é valorizada naquele país e a
importância das orquestras para a formação de músicos e de um público exigente quanto à
qualidade musical das performances. Destaca a participação feminina nas orquestras,
inclusive nos naipes de metal e percussão, que até então eram mais ocupados por músicos do
sexo masculino. Liddy também tem impressões positivas e as descreve para o amigo:
(...) Ontem fomos ao ensaio de um Festival que haverá amanhã, o coro das meninas
cantoras, regido pelo autor, diversos coros do Mignone... em português! Em meia
hora estavam cantando com todos os efeitos pedidos pelo Chico, tal é o preparo
musical deste pessoalzinho, que não fará profissão de música, será só para formar
público. O ensaio todo foi um encanto para ouvidos e olhos! (...) Fomos à escola
pública onde meninas de 9 a 13 anos estavam ensaiando a cantiga de Ninar do
Mignone. Ensinei a elas a pronúncia em português e ficaram radiantes. (...) 14

Não fica claro, por meio da descrição nas missivas de que forma os modelos
pedagógicos brasileiros foram apresentados, pois a documentação não oferece elementos para
esta análise. Nas cartas conservadas, Liddy só faz referências às apresentações musicais de
música brasileira regidas por Mignone ou às músicas cantadas por ela; também não faz
menção sobre a projeção que o canto orfeônico e o trabalho desenvolvido por Villa-Lobos
teve no congresso. Esse silêncio ou essa lacuna poderiam ser preenchidos por alguma carta
descartada. Outras fontes, porém, possibilitam maiores pistas sobre esse tema.
A imprensa brasileira, por exemplo, acompanhava o movimento do grupo. Em 3 de
fevereiro, o periódico Correio da Manhã, na coluna Correio Musical, anunciava a saída de
Francisco Mignone e sua esposa para os Estados Unidos. Em 20 de março, a mesma seção do
jornal noticiava a apresentação de Liddy Mignone como cantora em Nova York. Durante o

395

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

congresso, no dia 28 de março, era divulgado o pronunciamento de Heitor Villa-Lobos que
seria irradiado aos congressistas presentes. Com duração de 10 minutos, sete seriam utilizados
para apresentar o trabalho do compositor e três para sua saudação aos professores, com
perspectivas de ser transmitido para 8.000 professores e 12.000 alunos. Trata-se, portanto, de
uma grande projeção das atividades desenvolvidas no Brasil.
Por qual motivo, Liddy não tece nenhum comentário sobre o canto orfeônico em suas
cartas? Seria um indício de divergência entre Liddy, Villa-Lobos e Mário de Andrade? Apesar
de não ter cortado relações com Villa, Mário não escondia sua decepção com o compositor,
após sua aproximação com o governo de Getúlio Vargas (TONI, 1987, p. 49). Estaria Liddy
com pudor de escrever algo sobre esse tema, para não melindrar seu correspondente? É fato
que nas cartas conservadas, Liddy não entra nesse tema, muito provavelmente por ter
consciência de ser um assunto que poderia gerar conflitos. Suas cartas transitam em espaços e
ambientes mais seguros, como quem não quer entrar em confronto.
Quanto a Francisco Mignone, Liddy Chiaffarelli e Sá Pereira, questiono se teriam sido
convidados para conhecer o sistema de educação musical americana apenas como
observadores. Talvez, pois, caso contrário, poderiam ter proferido alguma palestra ou
ministrado um curso. Fica a impressão de ter sido muito mais uma viagem diplomática na
qual a divulgação da música erudita brasileira e a visita a escolas foram mais valorizadas.
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Além das palavras: Artaud e a arte de Fátima Miranda
Wânia Mara Agostini Storolli
Universidade de São Paulo / New York University – waniast@gmail.com
Resumo: A partir das décadas de 1960 e 70 observa-se a expansão de uma forma artística, que tem
na exploração dos recursos vocais seu principal elemento gerador, desenvolvendo-se a partir de
processos onde predomina a procura por uma voz liberta da linguagem. Este estudo, realizado com
o apoio da FAPESP, procura detectar como as ideias de Antonin Artaud, contidas principalmente
em O teatro e seu duplo, transparecem na realização desta nova forma, por alguns denominada de
Vocal Performance Art, examinando a influência de sua obra tanto no âmbito da realização vocal
como da constituição da performance, tendo como exemplo a arte de Fátima Miranda.
Palavras-chave: Antonin Artaud, Fátima Miranda, Voz.
Beyond the words: Artaud and the art of Fátima Miranda
Abstract: Since the 60's and 70’s there has been an expansion of an art form primarily based on
the research of vocal resources, which is characterized mostly by the search for a voice free from
language. This study, sponsored by FAPESP, aims to perceive how the ideas of Antonin Artaud,
mainly from his work The Theater and its Double, emerges on the realization of this new form,
sometimes called Vocal Performance Art, examining the influence of his work on the vocal
realization as well as on the constitution of the performance, taking as example the art of Fátima
Miranda.
Keywords: Antonin Artaud, Fátima Miranda, Voice.

1. Introdução
A partir das décadas de 1960 e 70 observa-se a expansão de uma forma artística,
que se organiza principalmente a partir da exploração dos recursos vocais. Fundamentada na
pesquisa das múltiplas possibilidades da voz, integrando sons de diversas línguas e diferentes
formas de emissão vocal, esta forma tem suas raízes na poesia experimental, nas pesquisas
teatrais e também na música vocal do início do século XX, segundo Weber-Lucks (2005).
Esta musicóloga considera inclusive ser este um gênero específico, a Vocal Performance Art,
que teria se estabelecido predominantemente através da produção artística feminina, na esteira
das novas formas como os happenings e dos movimentos vanguardistas, tais como o Fluxus
(WEBER-LUCKS, 2005: 7). Como “artistas da voz” destacam-se entre outros, Cathy
Berberien, Diamanda Galás, Shelley Hirsch, Meredith Monk, Joan La Barbara, Laurie
Anderson, Fátima Miranda, e também Demetrio Stratos, David Moss e Jaap Blonk. Unindo a
figura de criadores e performers, estes artistas orientam seus processos criativos a partir da
pesquisa vocal, revelando em suas criações a voz puramente sonora, liberta da semântica, e
estabelecendo em geral suas performances a partir de uma mixagem de linguagens artísticas.
Em comum existe o desejo de trazer à tona uma voz livre das amarras da palavra. A voz torna
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então audível uma gama infindável de sons. São suspiros, sussurros, assobios, tosses, bocejos,
vibrações de língua e lábios, murmúrios e gritos, que passam a povoar as composições e
performances. Em suas pesquisas estes artistas desenvolvem técnicas pessoais, incorporando
muitas vezes, técnicas de outras tradições musicais. A fusão e coexistência de diversas
tradições na voz do artista também é responsável pela geração de linguagens musicais
singulares, em parte decorrentes das próprias possibilidades da voz. Embora as raízes desta
forma baseada na criação vocal sejam múltiplas, este estudo concentra-se na influência de
Antonin Artaud (1896-1948) e procura detectar como sua visão de um novo teatro e
especificamente suas ideias sobre voz e performance transparecem em algumas realizações
desta nova forma, tomando como exemplo criações e performances da artista espanhola
Fátima Miranda. Sobre uma possível influência de Artaud em sua obra, Fátima Miranda não
deixa de constatar inicialmente uma sintonia com suas ideias e afirma:
Não fui influenciada diretamente pela leitura (de Artaud) … foi mais bonito. Nos
estágios iniciais de meu trabalho com voz solo, caiu em minhas mãos o livro O
teatro e seu duplo, e fiquei surpresa, pois havia coincidências em tantas coisas.
Havia uma filosofia totalmente afinada com minhas abordagens e senti felicidade e
entusiasmo em constatar esta comunhão de pensamento… (MIRANDA, 2012).

Ainda que não direta, a influência de Artaud parece ser relevante, tanto na obra de
Fátima Miranda como em diversas outras manifestações artísticas contemporâneas. Suas
ideias para um novo teatro, o Teatro da Crueldade, desencadeiam uma procura por novos
métodos e formas de encenação, que envolvem a pesquisa do corpo e a procura por uma voz
liberta das amarras da linguagem. Sua obra provoca profundas transformações na área teatral
e exerce influência direta na obra de encenadores fundamentais do século XX, tais como Jerzy
Grotowski e Peter Brook, assim como nas performances de grupos teatrais como The Living
Theater. 1 O impacto de sua obra é tão profundo, segundo Susan Sontag, que “o curso de todo
o teatro sério recente na Europa ocidental e nas Américas pode ser dividido em dois períodos
– antes e depois de Artaud” (SONTAG, 1988: xxviii). Esta influência não se restringe apenas
ao teatro propriamente dito, mas abrange toda forma de performance e pode também ser
percebida na geração de novas formas ou gêneros. Muitas ideias de Artaud chegaram à cena
artística contemporânea através da figura e da obra de John Cage, cujo contato com a poética
de Artaud ainda nos anos 50 foi fundamental para impulsionar sua estética experimental,
influenciando diretamente na realização da performance Untitled Event, realizada em 1952 no
Black Mountain College, que viria a ser um marco emblemático para o desenvolvimento de
novas formas, como os happenings e a Performance Art. Daí decorre também a influência do
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pensamento de Artaud para o surgimento de um gênero correlato como a Vocal Performance
Art, da qual Fátima Miranda é uma das representantes.
A extensa obra de Artaud, produzida em diversas mídias, apresenta um caráter
fragmentário trazendo sempre uma inovação estética, enquanto sua trajetória pessoal é
marcada pelo frequente confinamento em instituições psiquiátricas. O teatro e seu duplo
(1938), provavelmente sua obra de maior influência para a arte da segunda metade do século
XX, é uma coleção de textos e manifestos, incluindo os manifestos do Teatro da Crueldade,
escritos entre 1931 e 1936, onde Artaud através de diversas abordagens, seja falando da peste,
do Teatro Balinês ou do Teatro de Seraphim, apresenta seu projeto de um novo teatro e
discorre sobre aspectos específicos da performance e da realização vocal. Artaud almeja a
realização de um teatro anti-representacional, o fim do teatro psicológico e discursivo que
predominava na França naquela época. Em “O teatro e a peste”, texto que faz parte de O
teatro e seu duplo, Artaud pergunta se existirá ainda “um núcleo de homens capaz de impor
essa ideia superior de teatro, que permita nos restituir o equivalente oculto e natural dos
dogmas, em que deixamos de acreditar” (ARTAUD, 1970: 22). Sua ideia é reencontrar um
teatro sagrado. No primeiro manifesto do Teatro da Crueldade, Artaud exalta a necessidade de
resgatar a linguagem teatral, que para ele significa primeiramente “colocar um fim à
subjugação do teatro ao texto e redescobrir a noção de um tipo de linguagem única a meio
caminho entre o gesto e o pensamento” (ARTAUD, 1970: 68). O teatro deve ser capaz de nos
colocar perto de uma essência pré-simbólica. E neste teatro a linguagem tem uma função
secundária. “Em vez de encenar um texto, Artaud iria levar a própria linguagem ao seu limite
e encenar o seu desmantelamento, sua desintegração” (SCHEER, 2004: 4). Para Artaud, a
língua permanece importante enquanto som, além (ou aquém) do significado. Sendo assim, o
que o “teatro pode arrancar do discurso é o seu potencial de expansão para além das palavras,
o desenvolvimento no espaço de seu efeito dissociativo e vibratório sobre nossa
sensibilidade” (ARTAUD, 1970: 68). Atuar sobre os sentidos, e não sobre a razão, é uma das
intenções de Artaud. E, neste sentido, a linguagem precisa ser submetida a um processo de
desintegração.

2. Artaud: glossolalia e a transformação da performance
Para escapar do discurso lógico, da função representativa da linguagem, Artaud
volta-se para sua possibilidade sonora. Em The death of paper, part two: Artaud’s sound
system, Hollier ressalta que Artaud procede a uma experimentação radical de “desarticulação
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fônica” (2004). Os sons seriam produzidos e percebidos de tal forma “que esquecemos sobre
os meios convencionais de comunicação e representação de nossos desejos e pensamentos,
mas descobrimos novos usos para nossos sentidos e nossos sistemas sonoros” (SCHEER,
2004: 159). Segundo Hollier, a transgressão pretendida por Artaud é “a desconstrução
acústica da voz, a liberação do som da tirania do discurso” (HOLLIER, 2004: 160). Uma das
formas encontradas para descobrir as possibilidades sonoras da voz, é o uso de palavras
inventadas, desconectadas de uma ligação com qualquer língua conhecida. A glossolalia,
termo associado a uma fala ininteligível, “característica de certos discursos de crianças,
poetas, esquizofrênicos, médiuns e carismáticos” (WEISS, 2004: 152), está presente na obra
de Artaud, especialmente em seus últimos textos. A glossolalia “é a imagem da linguagem
inscrita no seu excesso, no limiar do nonsense” (WEISS, 2004: 152), onde ocorre a quebra
entre som e significado. Sem considerar aqui outras eventuais motivações de Artaud, o uso da
glossolalia indica, antes de mais nada, sua tentativa de desconstruir a linguagem.
A invenção de uma língua ininteligível ou glossolalia é uma estratégia poderosa,
utilizada nos processos de experimentação, de descoberta de uma voz além das palavras,
liberta da semântica. Em maior ou menor grau quase todos os representantes do que pode ser
denominada Vocal Performance Art exploram a invenção de uma língua ou glossolalia nos
seus processos de criação. Fátima Miranda, criadora e performer contemporânea que se
dedica a esta nova forma artística, tem como centro de seu processo criativo a pesquisa vocal,
que se caracteriza pela busca de uma voz liberta da linguagem. À glossolalia, juntam-se outras
estratégias, tais como a fusão de diversas técnicas vocais, ocidentais e orientais, o uso de
gritos e glissandos, da voz como instrumento de sopro e percussão, o uso da “voz de cristal”,
som agudíssimo que não parece humano, imitações, sons da respiração, desconstrução da
palavra quando esta é usada. Em El Princípio del Fin, peça que integra sua obra Concierto en
Canto (1994), Fátima apresenta um texto de sua autoria que versa sobre as relações entre
meninas e meninos. No entanto, este é desconstruído sistematicamente através de um
processo de decomposição efetuado pela ação de cinco vozes simultâneas, todas de Fátima
Miranda, que no final da peça apontam para a constituição de uma espécie de amálgama
sonoro, evoluindo para uma desintegração da palavra. A performance desta peça deixa
entrever este processo: quatro imagens simultâneas de Fátima Miranda interagem com a
artista ao vivo, cada qual executando sua parte. O processo de desmantelamento do texto é
realizado através do corte das palavras, exploração da sonoridade dos fonemas, justaposições,
repetições e simultaneidades sonoras, deixando claro que a voz não é uma só voz, mas muitas,
algo já expresso no título da primeira obra solo de Fátima Miranda Las Voces de la Voz
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(1991). Hálito é uma das peças que integra esta obra, apresentando uma polirritmia de
respirações e fonemas, gravados em diversas pistas e sobrepostos, uma estratégia típica da
performer. Sobre as peças que compõem esta primeira obra Fátima Miranda afirma:
Em nenhuma destas peças pronunciam-se textos ou palavras inteligíveis. Tendo
como base uma linguagem abstrata fluem atmosferas musicais melancólicas,
meditativas, dramáticas ou divertidas. Este comportamento vocal diferente tende a
descartar deliberadamente a intervenção da palavra para reencontrar a função présintática da linguagem e recuperar nossas raízes sonoras e sua dimensão orgânica,
emocional e libertadora. Eliminam-se assim as fronteiras entre a fala, o canto, a
poesia, a composição, a improvisação e a interpretação, após serem combinados no
processo criativo: o estudo, o jogo, a disciplina, o acaso e a busca lenta e reflexiva
(MIRANDA, 2007, tradução do espanhol da autora).

A desconstrução da palavra parece ser um caminho natural na trajetória artística
de Fátima Miranda, considerando que esta tem início através de sua participação em um
grupo de improvisação, Taller de Música Mundana (1979), onde descobre a voz como fonte
sonora, e logo em seguida no Flatus Vocis Trío (1986), grupo que explora especificamente a
fala como música, a poesia fonética. Os “versos sem palavras” são herança das vanguardas
artísticas ainda do início do século XX. Não são portanto uma invenção de Antonin Artaud.
Mas as ideias de Artaud têm um outro alcance, trazendo outra ordem de influência, que é
fundamental para o surgimento e desenvolvimento das novas formas da segunda metade do
século XX e também para a transformação dos parâmetros vocais. Artaud pensa a voz não
somente enquanto criação sonora, mas também em ação e em relação com o espaço da
performance. Destruir a linguagem para “tocar a vida” é o desejo de Artaud, sua meta é não
deixar a linguagem impedir a “verdadeira força do momento” (SCHEER, 2004: 4). Para ele o
teatro ocidental havia perdido sua essência ao limitar-se ao discurso e subordinar-se à palavra,
deixando para um segundo plano “tudo o que não pode ser expressado através das palavras”
(ARTAUD, 1970: 26). Sua proposta para escapar do circuito da representação é a de
recuperar a performance como linguagem, uma linguagem física “objetivando os sentidos e
independente do discurso” (ARTAUD, 1970: 27-28). Esta forma de performance seria uma
“poesia para os sentidos”, uma espécie de “poesia espacial” (ARTAUD, 1970: 27-28). Esta
seria a junção de todos os “meios expressivos utilizados no palco tais como a música, a dança,
as artes plásticas, imitação, mímica, gesto, inflexão de voz, arquitetura, iluminação e
decoração” (ARTAUD, 1970: 28). A utilização destes meios deveria ser realizada de maneira
a substituir as formas de arte estabelecidas por formas vivas, permitindo assim a vivência a
nível teatral de um cerimonial mágico e ancestral. Através da relação entre voz e constituição
da performance, as ideias de Artaud transparecem nas obras deste novo gênero e nas suas
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vozes experimentais. São criações que, em geral elaboradas a partir da pesquisa vocal, só
podem ser totalmente apreciadas na performance. No caso específico de Fátima Miranda,
observa-se como a relação entre voz e o espaço da performance e seus múltiplos componentes
resulta numa obra de teatro total, onde não apenas as diversas vozes de Fátima Miranda, mas
também a iluminação, a cenografia, a indumentária, a coreografia operam de forma conjunta
de modo a afetar e transformar as percepções. A dissolução das fronteiras pretendida por
Artaud é aqui uma realidade. Em Lo Cura e Arrobada, peças integrantes do espetáculo
Cantos Robados (2005), Fátima Miranda parece materializar o sonho do Teatro da Crueldade
de Artaud, ao encarnar a figura arquetípica do Cura do alto de sua imensa vestimenta (esta
que durante a performance é ora utilizada como indumentária ora como uma espécie de
“oca”). Sua performance nos lembra da “beleza mágica dos costumes modelados segundo
padrões dos rituais”, dos “objetos de estranhas proporções”, “singulares sons musicais” e
“gritos”, do “surgimento de objetos surpreendentes” e dos “fantoches de vários metros de
altura”, elementos sugeridos por Artaud como indicações para tornar possível o seu teatro
(ARTAUD, 1970: 72-73). Enfim, o sonho de Artaud, embebido nas tradições orientais parece
ganhar forma na performance de Fátima Miranda, ela própria encarnando uma figura
arquetípica de vários metros de altura, desenhando o espaço com os sons singulares de sua
voz, desenvolvendo melodias na região agudíssima dos harmônicos, uma voz irreal, e
pontuando esse estranho canto com o som de objetos sonoros inesperados, retirados de sua
vestimenta, apitos, buzinas de bicicleta e outros - a união do sagrado e do profano. Em outra
peça de Cantos Robados, Entre Salamanca y Samarkanda, ouve-se uma mistura de sons
vocais, que reúnem glossolalia, sons onomatopaicos, roncos, vibração de línguas, gritos, sons
agudíssimos, trechos de uma Saeta, repetições, mistura de línguas, e a encenação de um ritual
mágico, com o acompanhamento de sons produzidos pela fricção das bordas de uma bacia
com água pelas mãos de Fátima Miranda. Desponta aqui a recuperação do poder mágico e
ritualístico da performance, espécie de transe, que segundo Artaud deveria ser conduzido pelo
teatro “tal qual o giro Derviche” (ARTAUD, 1970: 63). Aliás, esta ideia do giro Derviche
também está presente na cenografia. A vestimenta de Fátima, este traje de muitos metros de
altura, representando deuses, a natureza, a casa, tem diversas funções no espetáculo, podendo
ser manipulado e realmente realizar giros. O próprio título do espetáculo Cantos Robados
revela o retorno às antigas raízes, não para reproduzir o antigo, mas para se realimentar e
recuperar algo essencial, que possa realmente agir sobre nossos sentidos. O desejo de Artaud
de restaurar uma performance ritualística encontra seus ecos na arte de Fátima Miranda,

404

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

transparece em seus espetáculos, instaurando-se pela estreita relação entre suas diversas vozes
e a realização da performance.

Considerações Finais
As inúmeras leituras e releituras dos textos de Artaud dão a impressão de que é
impossível um entendimento completo de sua poética. A natureza de seu obra não pode ser
abarcada pelo intelecto e deve ser necessariamente percebida em outros níveis. Sua escrita
fragmentária e especialmente o processo de desintegração da linguagem realizado por Artaud
nas suas últimas obras, após o terrível período de confinamento no asilo de Rodez (19371946) não permitem um acesso racional a seus escritos. De fato, estamos diante de uma
escrita performática, e para abordá-la precisamos reorientar nossa forma de ler para tentar
entender Artaud. Neste aspecto é preciso concordar com Susan Sontag (1988), para quem é
possível compreender Artaud na medida em que se refira principalmente a suas ideias sem ler
muito de sua obra. No entanto, ao ler a obra de Artaud realmente, “ele permanece fora do
alcance, uma voz e presença inassimiláveis” (SONTAG, 1988: lix). Resta porém o fato de que
as releituras da obra de Artaud tenham influenciado inúmeras práticas artísticas e conduzido
ao surgimento de novos gêneros. De certa forma herdamos as ideias de Artaud a partir de
outras práticas e poéticas, como através de Jerzy Grotowski ou John Cage. No caso de Fátima
Miranda, não parece ter havido uma busca deliberada pelas ideias de Artaud. Segundo a
própria artista, havia “de antemão uma afinidade, sem que houvesse a necessidade de buscála” (MIRANDA, 2012). A sua prática artística não seria uma reação direta ao contato com
Artaud, mas seria porém reveladora de uma sintonia de pensamentos. “Claro que a técnica é
transcendental (…), quanto mais treinamento, mais sensível torna-se todo nosso sistema de
percepção para se conectar com aquilo que nos corresponde” (MIRANDA, 2012).
Reconhecer o alcance da poética de Antonin Artaud é fundamental, percebendo
sua marca em grande parte das produções contemporâneas e, talvez de forma ainda mais
genuína, naquelas que não pretendem a ele se alinhar. Antonin Artaud foi um visionário,
antecipando e prevendo o surgimento de novas formas e percebendo a importância de novas
mídias que estavam na época florescendo, como o rádio e o cinema. Neste sentido, a grande
preocupação de Artaud já era o som, pois entendia que através do som a desarticulação do
discurso pode ocorrer. Como um de seus poucos exemplos de realização prática, Artaud
deixou uma obra radiofônica Pour en finir avec le jugement de dieu / Para acabar com o
julgamento de deus. Nesta peça, realizada por encomenda da Radiodiffusion française em
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1947 e proibida pela mesma instituição de ir ao ar por ser “obscena, anti-americana e anticatólica” (WEISS, 2004: 152), Artaud intui toda a possibilidade do som vocal e nos deixa um
testemunho prático de suas ideias sobre arte e especificamente sobre uma voz além das
palavras. Sua criação ainda mostra-se surpreendente mesmo nos dias atuais, e a sua voz nos
chega perpetuada, permitindo termos um vislumbre de como seria a voz enquanto som, além
das palavras, em uma obra de Antonin Artaud.
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O espetáculo Mysteries and Small Pieces encenado pelo grupo teatral The Living Theater em 1964 foi baseado
em “O Teatro e a Peste”, texto da conferência apresentada por Antonin Artaud na Sorbonne em Paris em 6 de
abril de 1933 e posteriormente parte integrante de O teatro e seu duplo (FERNANDES, 2007: 21).
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Resumo: A prática instrumental requer posturas assimétricas que podem, a longo prazo,
potencializar lesões músculo-esqueléticas e levar à dor. Esta, por sua vez, pode ter um impacto
negativo na qualidade do desempenho musical. Assim, a avaliação dos desvios posturais entre os
músicos é de extrema importância na pedagogia instrumental.Este estudo teve como objetivos
comparar a postura da cabeça e postura da omoplata entre grupos de flautistas e um grupo de
controle.
Palavras-chave:Dor, Postura, Anos de prática instrumental, Flautistas, Cantores.
Functional changes and pain in neck and shoulders in flutists
Abstract: Instrumental practice which requires asymmetrical postures might, in the long term,
potentiate musculoskeletal disorders and lead to pain. This, in turn, may have a negative impact on
musical performance quality. Thus, the assessment of postural deviations amongst musicians is of
outmost importance in instrumental pedagogy.This study aims to compare the head and scapular
postures between groups of flutists and a control group.
Keywords:Pain, Posture, Years of instrumental practice, Flutists, Singers.

1. Introdução
A “Música e Medicina” é um domínio científico interdisciplinar que surgiu na
década de 80 para responder às necessidades específicas associadas ao desempenho artístico
de instrumentistas (ZAZA, 1998), nomeadamente elevada resistência física e psicológica e
movimentos finos de grande precisão e velocidade. A partir desta década e à luz desta
corrente de estudos em ciência performativa,o músico começa a ser considerado um atleta
emocional de alta competição (WILLIAMON, 2004). Tal como um atleta, o músico também
necessita de um treino físico e mental intenso, envolvendo horas de prática diária focadas no
domínio artístico do instrumento, com vista à apresentação pública dessas capacidades
adquiridas durante o seu treino (ANDRADE & FONSECA, 2000). No entanto, enquanto na
música os fenômenos biomecânicos específicos ao desempenho de um instrumento musical
ainda não foram totalmente identificados e compreendidos, nodesporto a articulação de
conhecimentos e a sua aplicação prática fundamentada já é comum e indispensável à
otimização do desempenho do atleta (WILLIAMON & THOMPSON, 2006).
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Assim, para possuir um domínio técnico, expressivo e interpretativo de um
instrumento, o instrumentista necessita de várias horas de prática diária com elevados níveis
de concentração, movimentos repetitivos, muitas vezes requerendo posturas corporais
assimétricas devido à pobre ergonomia do instrumento que se pratica (TEIXEIRA, LÃ &
SILVA, 2011). Como consequência, o corpo dos instrumentistas pode vir a sofrer alterações,
algumas positivas, como a neuroplasticidadecerebral (HAASE & LACERDA, 2003), maior
volume de massa cinzenta e maior desenvolvimento do córtex visual e auditivo (GASER &
SCHLAUG, 2003). Entretanto algumas alterações são negativas, como o desenvolvimento de
uma postura assimétrica devido a estrutura do instrumento (ex. flauta transversal, violino,
violão), hiper-mobilidade nas articulações dos dedos das mãos (ex.violonistas, pianistas),
hiper-extensão do polegar (ex. flautistas, oboístas, clarinetistas) (BRANDFOMBRENER,
2000) e disfunções na articulação temporomandibular (ex. violinistas, instrumentistas de
sopro e cantores) (DAWSON, 1997).
Assimetrias corporais resultantes de uma prolongada postura incorretaconstituem
um outro exemplo de alterações negativas que o corpo de um instrumentista pode desenvolver
ao longo de anos de prática instrumental. Devido ao trabalho muscular estático das
extremidades superiores e músculos dos ombros e pescoço, o instrumentista que assume uma
postura assimétrica para tocar (ex. flautista, violonista), está mais propenso a lesões músculoesqueléticas do que instrumentistas que possuem postura simétrica durante a performance
(EDLING & WIKLUND, 2009).
A flauta transversal é um instrumento que envolve uma postura assimétrica e não
ergonômica ao flautista, pois necessita ser sustentada na horizontal e a altura do ombro direito
(DOMMERHOLT, 2000). Igualmente, o flautista está propenso a adquirir padrões físicos
inadequados, pois tende a desalinhar os ombros, girando a cintura e avançando com o ombro
esquerdo à frente do direito (FRANK & MÜHLEN, 2007).Ao flautista também é exigido um
grau significativo de forças para sustentar a flauta corretamente, com o ombro esquerdo em
adução e o ombro direito em abdução, sendo impossível para o músico manter os cotovelos
junto ao corpo, e assim minimizar a força exigida dos músculos deltoides e supra-espinhoso
(DAWSON, 1997).
Assim, os objetivos deste estudo foram comparar apostura da cabeça e ombros
entre:i) os flautistas que são iniciantes e aqueles que têm mais de 10 anos de prática e ii) entre
os flautistas e os cantores que possuem uma postura simétrica durante a prática musical.
2. Participantes e procedimentos
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Foram recrutados dezoitoflautistas com diferentes níveis de prática musical e nove
cantores, todos estudantes ou professores do Departamento de Comunicação e Arte da
Universidade de Aveiro, Portugal. Estes foram distribuídos em 3 grupos: grupo 1 (n = 9):
flautistas com 10 ou menos anos de prática instrumental; grupo 2 (n = 9): flautistas com mais
de 10 anos de prática instrumental; e grupo 3 (n = 9): cantores, com menos de 10 e mais de
10 anos de prática performativa (grupo controle). A divisão dos grupos de flautistas, feita com
base nos -10 ou +10 anos de experiência, fundamenta-se nos resultados de ser este o mínimo
de anos de prática instrumental requerida para se atingir um nível profissional (CHAFFIN &
LEMIEUX, 2004). A escolha dos cantores como grupo de controle baseou-se no fato de estes
serem dos poucos músicos cuja postura necessária à prática do instrumento não é assimétrica.
Os participantes foram avaliados em uma ocasião, quando as medidas de postura
da cabeça e postura da omoplata foram tomadas. Para avaliar a postura da cabeça, três ângulos
anatômicos da cabeça foram medidos: o ângulo formado pela linha que une a sétima vértebra
cervical (C7) ao trágus da orelha e linha horizontal; o ângulo formado pela linha que ligao
trágus da orelha ao canto do olho e linha horizontal;e o ângulo formado pela linha que liga as
margens inferiores de ambas as orelhas e as horizontais. Esses ângulos foram escolhidos
porque jáforam utilizados em estudos anteriores para caracterizar a postura da cabeça e por
apresentarem níveis de fiabilidade aceitáveis (ICC≥.71) (SILVA, ET AL., 2009).
Para avaliar a postura da omoplata, foram medidas as distâncias entre o ângulo
superior de cada omoplata e coluna torácica; raiz da espinha de ambas omoplatas e coluna
torácica; e ângulo inferior das omoplatas e coluna torácica. Também foi verificada se havia
uma omoplata mais elevada que a outra e a diferença desta elevação. Essas medidas foram
escolhidas pois permitem verificar se existem diferenças significativas de assimetria entre o
lado esquerdo e direito dos participantes, e assim avaliar se esta diferença pode estar
relacionada com a postura para tocar flauta transversal e também por já terem sido utilizadas
em outros estudos (SOBUSH ET AL., 1996). Todas as recolhas foram feitas 3 vezes.
Para verificar a presença de dorfoi pedido aos participantes que preenchessem a
versão Portuguesa de dois questionários: oNordicMusculoskeletalQuestionnaire(NMQ)e o
NeckDisabilityIndex(NDI). Através do NMQ foi avaliada a presença de dor em vários locais
do corpo nos últimos 6 meses, 3 meses e 7 dias. Foi também avaliada a intensidade da dor nos
últimos 7 diasatravés de uma escala visual analógica. Além disso, foi desenvolvida pelas
autoras deste trabalho uma questão sobre o recurso a atividades (ex. massagem terapêutica,
Técnica de Alexander e Yoga), com o objetivo de prevenir ou tratar lesões existentes. O NDI
foi escolhido por já ter sido validado e constituir um instrumento fiável de avaliação da
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dificuldade de realização de um conjunto de tarefas do dia-a-dia devido à presença de dor
cervical, tais como cuidados pessoais com a higiene e o vestir, levantar objetos, ler e conduzir
um carro (VERNON& MIOR, 1991). Foi utilizada a versão portuguesa cedida pelo próprio
autor. Neste questionário, cada um dos 10 itens é avaliado numa escala de 0-5, sendo a
pontuação final cumulativa, portanto um máximo de 50 pontos. Os intervalos de pontuação
para a interpretação dos resultados são os seguintes: 0-4 = sem incapacidade; 5-14 =
incapacidade leve; 15-24 = incapacidade moderada; 25-34 = incapacidade grave; acima de 34
= incapacidade total. A estas questões foram acrescentadas mais duas sobre dor cervical
relacionada com o estudo e a prática de um instrumento musical, neste caso a flauta
transversal e o canto. Estas questões não foram pontudas juntamente com a classificação do
NDI. O preenchimento destes questionários ocorreu no mesmo dia das demais recolhas.
3. Resultados
Para

análise

dos

dados

recolhidos

foram

utilizados

dois

softwares:

StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS), versão 17, desenvolvido pela IBM para
Windows; e Excel, da Microsoft Office2007. Para determinar se existiam diferenças
significativas entre os 3 grupos para a postura da cabeça e omoplatas, utilizou-se o teste não
paramétrico para amostras independentes de Kruskal-Wallis. Este teste permitiu identificar se
existiam ou não diferenças entre os 3 grupos. Nos casos em que foi detectada uma diferença
significativa entre os 3 grupos foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para identificar o par
de grupos onde existia essa diferença. O teste U de Mann-Whitney é um teste de hipóteses
não paramétrico utilizado para identificar diferenças entre 2 amostras independentes.O nível
de significância estabelecido foi de 5% (p<0,05).
Foram encontradas diferenças significativas para a anteriorização da cabeça entre
os três grupos [χ2 (2) = 7.031; p = 0.030] (Figura 1). Para saber qual o grupo que apresentava
maior anteriorização da cabeça, foi utilizado o teste não paramétrico comparativo U de MannWhitney. Os resultados revelaram ser o grupo dos flautistas com menos de 10 anos de prática
instrumental (grupo 1) o que apresentou maior anteriorização da cabeça em relação ao grupo
de flautistas com mais de 10 anos de prática instrumental (grupo 2) [p = 0.024] e em relação
ao grupo dos cantores (grupo 3) [p = 0.022].
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Flautistas com <10 anos de prática instrumental
Flautistas com > 10 anos de prática instrumental
Cantores

Figura 1: Comparação da anteriorização da cabeça.
Não foram detectadas diferenças significativas entre os 3 grupos para a extensão e
inclinação lateral da cabeça e postura das omoplatas, sugerindo que quer os anos de prática
profissional quer a prática de flauta não influenciaram nestas variáveis.
Relativamente à distribuição e presença de dor, os resultados indicaram que, dos 3
grupos avaliados, a maioria dos participantes (89% em cada grupo) sentiu dor em alguma
parte do corpo nos últimos 6 meses e, também, nos últimos 3 meses. As regiões do corpo mais
indicadas no grupo 1, formado por flautistas com menos de 10 anos de prática,são: pescoço,
mão direita, mão esquerda, punho direito e coluna torácica (todos referidos por 78% dos
participantes). No grupo 2, constituído por flautistas com mais de 10 anos de prática, as
regiões do corpo mais afetadas são o pescoço (89%), a região lombar da coluna (78%) e o
punho direito (66%). No grupo 3, constituído por cantores, a região lombar da coluna (89%),
o pescoço (78%) e a região torácica da coluna (78%) são as regiões do corpo onde maior
número de participantes referiu dor.
Algumas zonas do corpo que foram indicadas como zona de presença de dor por
alguns inquiridos há 6 meses, já não foram indicadas nos últimos 7 dias, nomeadamente o
cotovelo direito e esquerdo no grupo 1, e os ombros, cotovelos, mãos e punhos no grupo 3.
Com relação aos últimos 7 dias, a intensidade média da dor foi baixa em todos os
grupos. As zonas corporais onde a intensidade média da dor foi maior (média±dp) no grupo 1
são: a região lombar da coluna (2,51±3,23), seguida do pescoço (2,25±1,49). No grupo 2 é o
pescoço (3,65±2,75) e a região lombar da coluna (2,85±2,97). As regiões lombar (2,73±2,28)
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e torácica (2,18±2,05) da coluna são as zonas do corpo com maior intensidade média de dor
no grupo 3.
4. Conclusão
Os resultados sugerem que a anteriorização da cabeça é significativamente maior
em flautistas com menos de 10 anos de prática instrumental, comparativamente aos que
possuem mais de 10 anos de prática e os cantores. Uma possível explicação destes resultados,
ainda que não completamente fundamentada, poderá estar relacionada com o maior número
de horas que os flautistas com menos de 10 anos de experiência dedicam à prática individual
da flauta. Sendo este grupo de instrumentistas constituído maioritariamente por estudantes e
músicos semi-profissionais, é possívelque as horas dedicadas ao estudo individual sejam
superiores às dos músicos profissionais, o que se veio a verificar nos resultados do
questionário. Uma outra possível explicação para estas diferenças, poderá estar no fato de
flautistas profissionais desenvolverem, empiricamente, estratégias de otimização do estudo, o
que lhes permite reduzir as horas efetivas dispensadas na prática instrumental individual.
De igual modo, não foram detectadas diferenças entre os 3 grupos para a extensão
e inclinação lateral da cabeça e postura das omoplatas, sugerindo que quer os anos de prática
profissional quer a prática de flauta não influem nestas variáveis. No entanto, estes resultados
podem estar relacionados com limitações deste estudo, nomeadamente no que diz respeito ao
tamanho reduzido da amostra. Outra limitação deste estudo é que, o fato de ser comparativo,
não permite chegar a conclusões robustas sobre modificação na postura da cabeça e omoplatas
devidas à prática instrumental ao longo do tempo. Para isso seria necessário desenvolver um
estudo longitudinal, em que o próprio participante é o seu controle.
Relativamente à distribuição e prevalência de dor, 89% dos participantes dos 3
grupos inquiridos mencionam ter sentido dor em alguma parte do corpo nos últimos 6 meses.
O pescoço é a zona de maior prevalência de dor em comum entre os 3 grupos, o que vai de
acordo com o estudo de Williamon& Thompson (2006) que referem que o pescoço é a zona
de maior queixa dos músicos, independente do instrumento que tocam.
O número de participantes que relatou dor é o mesmo entre os 3 grupos. É
possível que o grupo controle, constituído por cantores, que também tinham dor, possa ter
contribuído para a ausência de diferenças significativas na maioria das comparações entre este
e os restantes grupos, uma vez que o número de participantes com dor, em particular na
cervical e no ombro, é semelhante entre os grupos. Teria sido interessante comparar
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indivíduos com e sem dor dentro do mesmo grupo. Contudo, o tamanho reduzido da amostra
impossibilitou esta comparação.
O fato de que flautistas com 10 ou menos anos de prática instrumental serem os
que mais apresentaram anteriorização da cabeça levanta a questão da necessidade de inclusão
dos currículos dos conservatórios e escolas superiores de música, de disciplinas onde
estratégias de correção destes desvios posturais da cabeça poderiam ser ensinadas. A oferta
educativa de oficinas práticas de Técnica Alexander, Método Feldenkrais, Técnica de
Mensendieck, entre outras, são exemplos de disciplinas que poderão contribuir para a
correção e promoção de hábitos posturais saudáveis nos músicos.
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Análise comparativa de quatro edições do Bajulans atribuído a Manoel Dias
de Oliveira (1734/5-1813)
Carlos Alberto Figueiredo

UNIRIO – cafig1@globo.com

Resumo: O objetivo do presente trabalho é a análise comparativa de quatro edições do Bajulans,
atribuído a Manoel Dias de Oliveira todas baseadas na mesma fonte. Seu propósito é servir como
exemplo de Análise Editorial, metodologia que visa o aprofundamento das discussões relativas às
edições de música no Brasil. Os problemas encontrados nas quatro edições levam à conclusão da
importância de edições bem fundamentadas, tanto para o estudo como para a execução.
Palavras-chave: análise editorial, Bajulans, Manoel Dias de Oliveira, edições de música.
Comparative analysis of four editions of Bajulans, atributed to Manoel Dias de Oliveira
Abstract: The purpose of this paper is a comparative analysis of four editions of Bajulans,
atributed to Manoel Dias de Oliveira, all based on the same source. It serves as an example of
Editorial Analysis, methodology whose purpose is to deepen the discussions about music editions
in Brazil. The problems found in the four editions lead to the conclusion about the importance of
well established editions, both for study and performance.
Keywords: editorial analysis, Bajulans, Manoel Dias de Oliveira, music editions.

A Análise Editorial é uma proposta metodológica que visa o aprofundamento das
discussões relativas às edições de música: teorias e metodologias. Entre as etapas previstas
estão: a avaliação de se há identificação da(s) fonte(s) utilizada(s) para a edição e se houve
descrição dessa(s) fonte(s); como o editor tomou suas decisões editoriais, tanto com relação à
intenção de escrita do compositor como de sua intenção sonora, e se e como tais decisões
editoriais foram explicitadas; se há modernização do texto original da(s) fonte(s); se há
interferências do editor quanto a sinais para execução; se há partes acessórias; se ficam
explicitadas a justificativa e a destinação da edição.
A Análise Editorial pode ser feita a partir de uma edição isolada ou como
comparação de duas ou mais edições. No primeiro caso, é imprescindível que haja a
identificação da(s) fonte(s) utilizada(s), ainda que não explicitada(s) pelo editor. No segundo
caso, é necessário, além da identificação da(s) fonte(s), a certeza de que as edições foram
baseadas na(s) mesma(s) fonte(s).
O objetivo do presente trabalho é a análise comparativa de quatro edições do
Bajulans, atribuído a Manoel Dias de Oliveira (1734/5-1813), todas feitas aparentemente a
partir da cópia existente no acervo da Orquestra Lira Sanjoanense, de São João del Rei, MG
(nomeada a partir daqui como fonte OLS).
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A edição A (CMSRB-021/001) foi publicada como impresso na década de 1980,
integrando a coleção Música Sacra Mineira, da FUNARTE, e não apresenta identificação do
editor. José Maria Neves identifica Adhemar Campos Filho como o responsável pela
“partituração” (1997:39). O Bajulans tem o número 23 dentro da coleção. A edição também
não explicita a fonte utilizada, informação colhida também em Neves (IDEM).
A edição B (CMSRB-021/002) foi publicada como impresso em 1997, como
anexo da comunicação apresentada por Rubens Ricciardi nos Anais do X Encontro Anual da
ANPPOM (1997:275-284). Esta edição explicita a fonte utilizada.
A edição C (CMSRB-021/005) é datada de 1997 e publicada eletronicamente por
Paulo Castagna, estando disponível em: http://www.archive.org/details/BajulansSibiCrucem e
http://paulocastagna.com/producao/. Esta edição explicita a fonte utilizada.
A edição D (CMSRB-021/006) não apresenta datação e foi publicada
eletronicamente

por

Carlos

Henrique

Ferreira,

estando

disponível

em

http://www.carloshenriqueferreira.com/img/Arquivos/20100727062032Bajulans-Moteto.pdf.
Esta edição não explicita a fonte utilizada e alguns indícios me levam a crer que tenha usado a
edição C como fonte, e não OLS diretamente.
A edição A não explicita a atribuição de autoria, enquanto que a edição B afirma a
autoria de Manoel Dias de Oliveira, apresentando suas datas (1997:281). As edições C e D
atribuem a obra a compositor anônimo do século XVIII, oferecendo a possibilidade, entre
parênteses, da autoria de Manoel Dias de Oliveira.
A fonte OLS, aparente ponto de partida das quatro edições, é constituída de cinco
folios avulsos. O primeiro contem a folha de rosto, no rectus, e a parte de “Baxo”, no verso,
em clave de Fá na 4ª. linha. Os demais folios contêm as partes de “Tiple” (com clave de Dó
na 1ª. linha), “Altus” (com clave de Dó na 3ª. linha), “Tenor” (com clave de Dó na 4ª. linha) e
“Baxa” (com clave de Fá na 4ª. linha), sempre escritas apenas em um dos lados do folio.
Todas as partes utilizam barras de compasso, embora de maneira peculiar, como
veremos.
Há várias instâncias de notação arcaica:

Figura 1: Notação arcaica na parte de “Baxo” da fonte OLS.
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O texto litúrgico é grafado abaixo das vozes nas partes vocais, com eventuais
sinais de repetição (réplica) para a palavra Bajulans.
A fonte OLS contém, ainda, um Popule meus, também atribuído a Manoel Dias de
Oliveira, em várias caligrafias, todas diferentes daquela do Bajulans.
A edição A original não contém qualquer Introdução nem explicitação de
interferências editoriais. O estudo posterior de José Maria Neves preenche parcialmente a
lacuna sobre a Introdução (1997:39).
A edição B apresenta Introdução voltada essencialmente para questões
paleográficas, com descrição detalhada da fonte (1997:279) e um estudo sobre as várias
caligrafias existentes no manuscrito (1997:277-279). Há um breve “Relatório de Revisão”,
descrevendo algumas interferências editoriais (1997:279).
As edições C e D não apresentam Introdução, mas explicitam a função litúrgica da
obra no cabeçalho. A edição D oferece tradução do texto para o português.
Todas as edições apresentam as cinco partes partituradas. A Edição B inclui,
ainda, uma parte de Órgão, que nada mais é do que a redução das quatro vozes em dois
pentagramas. o mesmo acontecendo com a edição C, que sobrepõe a redução à parte de
Baixo. A edição D apresenta apenas as partes vocais.
A edição A inclui alguns sinais de dinâmica (mf, f, p, reguladores), apenas na
parte do baixo instrumental, enquanto que a edição D é rica em indicações para execução:
sinais de dinâmica e agógica, além de sinais para respiração.
No que diz respeito à modernização em relação à OLS, vejamos alguns itens.
Nome das partes:
OLS
Tiple
Altus
Tenor
Baxa
Baxo

Edição A
Soprano
Altus
Tenor
Baixo
Baixo

Edição B
Soprano
Alto
Tenor
Baixo
Baixo

Edição C
Tiple
Altus
Tenor
Baxa
Baxo

Edição D
Soprano
Contralto
Tenor
Baixo
XXX

Tabela 1: Nome das partes em OLS, e nas edições A, B, C e D.

É curiosa a manutenção do “Altus” arcaico na edição A e a edição C opta pela
não modernização do nome das partes.
As peculiaridades notacionais da fonte fazem com que o número de compassos
entre as partes de OLS não coincidam: “Tiple”, 32c.; “Altus”, 30c.; “Tenor”, 31c.; “Baxa”,

417

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

30c.; “Baxo”, 31c. Pela mesma razão, a numeração dos compassos nas quatro edições não
coincide com as da fonte OLS.
As várias instâncias de notação arcaica foram modernizadas em todas as edições,
embora isso seja o embrião de um problema textual mais grave que será discutido adiante.
A fonte OLS apresenta alguns problemas textuais pontuais, os quais descreverei
seguir, observando como os editores lidaram com esses problemas.
a) notas e acidentes
OLS, “Tiple”, c.13 – falta o sustenido na nota Fá; OLS, “Tiple”, c.32; falta o
sustenido na nota Fá; OLS, “Tenor”, c.23-24 – faltam os sustenidos nas notas Dó.
As edições A, B e D colocam tacitamente os acidentes que faltam, mas a edição C
utiliza o recurso da Integração Editorial.
Observemos que a edição C, apesar da utilização de Integração Editorial nas
vozes para os sustenidos mencionados, os inclui normalmente na redução das vozes.
b) texto litúrgico
- a palavra “Bajulans” é repetida como réplica em OLS.
As várias edições explicitam a repetição, destacando-se o uso de Integração
Editorial na edição C, em itálicos.
- as quatro partes vocais de OLS grafam “calvarie” ao invés de “calvariæ”.
A edição A procura restabelecer a ortografia correta, mas de forma equivocada
(calvarioe), enquanto que as demais edições o fazem de forma correta (calvariae ou calvariæ).
- as quatro partes vocais de OLS grafam “locus”(nominativo), ao invés de
“locum” (acusativo).
As quatro edições restabelecem a ortografia gramaticalmente correta do latim.
- as partes de “Altus” e “Baxa” de OLS articulam a sílaba “sus”, de “Jesus”, um
compasso antes do “Tiple” e do “Tenor” (OLS, “Altus”, c.12 e “Baxa”, c.13).
As edições A. C e D seguem OLS, mas a fonte B desloca a sílaba “sus” para o
c.13, mantendo, apesar disso, as ligaduras de duração.
Os últimos compassos das quatro edições apresentam um grande “imbroglio”
textual, cujas causas são, segundo minha análise, erro do copista de OLS na parte de “Tiple”,
c.28-31; provável interferência posterior na parte de “Baxo” nessa mesma fonte, c.29 e 30;
desconhecimento de alguns dos editores das ligaduras medievais.
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Para entendermos o problema e avaliarmos as soluções encontradas para esses
compassos finais pelos quatro editores, analisemos a questão passo a passo, apresentando os
dados:
1) a notação musical quadrada da Idade Média desenvolveu o recurso das
chamadas ligaduras, grupamentos de notas que explicitam melismas, mas que
apresentam conotações rítmicas. Entre as ligaduras binárias (de duas notas)
encontramos a chamada cum proprietate sine perfectione (CPSP) e cum
opposita proprietate (COP) (APEL, 1998:275-276). Observemos que a única
diferença entre as duas está na haste ascendente à esquerda de COP.
cum proprietate sine perfectione (CPSP)

cum opposita proprietate (COP)

Figura 2: ligaduras binárias e seus valores rítmicos correspondentes.

2) uma fonte manuscrita das Turbas da Paixão segundo São Mateus, do
compositor português Estevão Lopes Morago (1575-c.1630) (apud Bairral,
2009:265), apresenta uma ligadura na voz do Baixo com a aparência de CPSP.

Figura 3: parte de Baixo das Turbas da Paixão segundo São Mateus, de Estevão Lopes Morago

Entretanto, ao estabelecer a relação com as outras vozes surge a necessidade de
transcrever as duas notas dessa ligadura como semibreves. Ou seja, apesar da falta da haste
ascendente, esta ligadura é COP;
3) no Ex Tractatu Sancti Augustini, presente no grupo de manuscritos de Mogi
das Cruzes, e que é uma provável cópia da publicação portuguesa do Livro de
Vários Motetes, de Frei Manuel Cardoso (1566-1650), as ligaduras
correspondentes a COP do original, mas já com notas arredondadas, não
contêm as hastes ascendentes.
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Diante de tais fatos, concluo que as ligaduras presentes em OLS são todas COP,
apesar da ausência da haste ascendente.
Assim sendo, as ligaduras do “Altus” (c.29), “Tenor” (c.30) e “Baxa” (c.29)
devem ser transcritas como semibreves, como fizeram as edições C e D, e não como breves,
como fizeram as edições A e B.
É importante, ainda, observarmos a parte de “Baxo” (c.29 e 30), que, sendo
instrumental, não contém a ligadura, que foi transcrita pelo próprio copista, inicialmente,
como duas semibreves. Entretanto, uma mão, possivelmente posterior, acrescentou barras em
torno dessas semibreves, “corrigindo”-as para breves, levando a um formato modernizado
dessas breves que não é corroborado em nenhum outro ponto de OLS.

Figura 4: Semibreve “corrigida” para breve, na parte de “Baxo” da fonte OLS.

No entanto, o problema ainda não está solucionado, já que a parte de “Tiple”
apresenta grave incoerência textual, nesse mesmo ponto, não se encaixando nem sobre breves
nem semibreves.

Figura 5: Compassos 29 a 31 do “Tiple” da fonte OLS.

Observemos, inicialmente, que a ligadura existente no c.29 dessa parte não é
coerente, contrariando o próprio princípio melismático das ligaduras, já que contém duas
sílabas diferentes (“e” e “lo”). Ainda assim, transcrevendo-se essa ligadura COP como duas
semibreves, perceberemos que a nota Sol acaba durando duas semibreves, o que não se
encaixaria, com coerência harmônica, na estrutura rítmica subjacente das outras vozes.
Concluo, assim, que há uma duração de semibreve a mais na parte do “Tiple”.
Diante de todos esses fatos, julgo que as transcrições apresentadas pelas edições C
e D desses compassos finais do Bajulans são as corretas:
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Exemplo 1: Compassos finais nas edições C e D.

Discordo apenas da colocação da sílaba “lo” no c.31 do Soprano / “Tiple” (*)
dessas edições, que deveria estar no c.30, pela explanação acima sobre as ligaduras.
É possível constatar que a transcrição da edição A destrói o retardo final,
tipicamente do estilo antigo em que a obra se insere (Exemplo 2), e que A transcrição da
edição B mantém o retardo, mas gera acorde de sétima no c.30, preparado, mas que resolve
por salto, impensável dentro do estilo (Exemplo 3).

Exemplo 2: Compassos finais na edição A.

Exemplo 3: Compassos finais na edição B.

As edições têm como finalidade principal servir como material para estudiosos e
intérpretes. Encontramos, por exemplo, uma proposta de análise harmônica do Bajulans
(Rocha, 2008) baseada na edição feita por Simonne Fonseca (não analisada neste estudo, mas
feita certamente a partir da edição A). Ao analisar o significado dos compassos finais, o autor
se refere a “uma bordadura fazendo a transição para os dois compassos finais, que parecem
apenas consumar a morte do crucificado” (Rocha, 2008:91), conclusão que se baseia na
edição onde o expressivo retardo foi eliminado, como vimos acima. Imaginemos também que
se Willy Correia de Oliveira, no seu artigo sobre Manoel Dias de Oliveira (1980), tivesse
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conhecido a edição B, teria se maravilhado diante das “ousadias harmônicas” do compositor
oitocentista.
Concluo, assim, que só é possível análises e execuções consistentes de obras a
partir de edições feitas com consistência, colocando dados confiáveis à disposição dos
estudiosos e executantes. Ao fazermos uma análise editorial detalhada é possível adquirirmos
uma postura crítica diante dessas edições.
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Análise da sequência inicial de Laranja Mecânica a partir de uma
abordagem retórica e formal da “Música para o Funeral da Rainha
Maria” de Henry Purcell
Juliano de Oliveira
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Resumo: A opção poética de Stanley Kubrick pela versão eletrônica de Wendy Carlos para
a Música para o Funeral da Rainha Maria na sequência inicial de Laranja Mecânica,
favorece uma grande quantidade de interpretações. Esse artigo busca, então, compreender
como uma música criada para um funeral, com seu discurso retórico próprio e codificado,
se relaciona com um contexto totalmente diverso daquele no qual foi pensado
originalmente. Para tanto, partiremos de uma abordagem formal e retórica da obra de Henry
Purcell a fim de compreender o contraponto de sentidos implicado na relação audiovisual
da primeira sequência do filme.
Palavras-chave:

Análise

retórica,

Laranja

Mecânica,
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eletrônica.

Analysis of the initial sequence of "A Clockwork Orange" made by a rhetoric and formal approach
of the "Music for the Queen Mary's funeral" by Henry Purcell
Abstract: The poetic option of Stanley Kubrick by the electronic version of Wendy Carlos
for the "Music for Queen Mary's Funeral" in the initial sequence of the "A Clockwork
Orange", favors a large number of interpretations. This article seeks, then, to understand
how, a music created for a funeral, with its own rhetoric and coded rant, is related to a
totally diverse context from that was originally thought. To this end, we will depart from a
formal and rhetoric approach of Henry Purcell's work in order to understand the
counterpoint of meanings implied in the audiovisual relation of first sequence of
the movie.
Keywords: Rhetorical analysis; A Clockwork Orange; electronic music.

1. Introdução
Laranja Mecânica (A Clockwork Orange, 1971) é uma produção de Stanley
Kubrick baseada no livro homônimo do escritor britânico Anthony Burgess (19171993). A obra reflete algumas das preocupações de sua época e toca em mais questões
profundas, como o livre-arbítrio e os conflitos de interesse que envolve a atuação do
estado na limitação da liberdade individual em detrimento de um bem social. A história
retrata parte da vida do rebelde e pervertido Alex (Malcolm McDowell), um jovem
psicopata, de gosto refinado, que após cometer um assassinato é preso e submetido à
“técnica Ludovigo”. O tratamento consiste em uma metódica lavagem cerebral, por
meio da exposição a imagens violentas acompanhadas por música clássica –
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especificamente o quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven – e promete
“curar” qualquer pessoa perversa, convertendo-a em um cidadão dócil e apto a conviver
em sociedade.
Walter Carlos 1, ao lado de sua produtora Rachel Elkind, foi encarregado de
criar parte da trilha musical do filme. O trabalho de Carlos consistiu em criar versões
eletrônicas, gravadas com o sintetizador moog, de obras do repertório clássico. A
seleção inclui a Nona Sinfonia de Beethoven, La Gazza Ladra e a abertura de
Guilherme Tell, de Rossini, Música para o Funeral da Rainha Maria, de Henry Purcell,
dentre outras. Carlos também criou um tema original - Timesteps – e utilizou, além do
moog, um “spectrum follower para gerar as vozes eletrônicas” (FRITSCH, 2008, p. 110)
na Nona Sinfonia de Beethoven.
Segundo Martino (2008), a música de Laranja Mecânica, “fragmentada e
conceitual”, com as “desrespeitosas” versões eletrônicas de Wendy Carlos e Rachel
Elkind,
serviu de deslocamento temporal na sugestão de um mundo que perdia (ou
distorcia) seus valores. Assim, passado (os clássicos) e futuro (a eletrônica)
encontravam-se em um hibridismo sonoro estranhíssimo que, de alguma
forma acabava soando como uma violentação aos originais. Temas originais
de Wendy Carlos (Timesteps) – sintéticos e negando linhas melódicas,
abandonam referências ao passado para a sugestão de um futuro
desumanizado. (MARTINO, 2008, p. 39).

Veremos no decorrer deste artigo, concentrando-nos na análise da sequência
inicial, onde a obra de Henry Purcell (1659-1695) Música para o Funeral da Rainha
Maria é utilizada como trilha musical, o modo como a adaptação de Kubrick sugere um
“futuro-velho” e distópico, dominado pela ultraviolência, pela barbaridade banal e pela
perversão dos valores morais.
2. A “Música para o Funeral da Rainha Maria”
2.1. Análise formal e retórica: exemplo de figuras e elementos retóricos
A obra de Henry Purcell aqui referida se insere na tradição barroca e
referencia um vasto repertório de convenções próprias de seu gênero e de sua época. Ela
é notória por sua peculiar simplicidade formal, o que, no entanto, não impede que
transpareça sua beleza e serenidade. É constituída de cinco subseções cadenciais
formadas de três compassos cada. Há apenas um único motivo (x), que é transposto e
aumentado na segunda subseção e repetido com pequenas variações nas demais.
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A retórica tem por objetivo a produção de discursos eloquentes e
persuasivos visando convencer uma audiência sobre a verdade de algo. Ela consiste em
uma técnica argumentativa, baseada não só na lógica ou no conhecimento, mas também
na habilidade em se empregar a linguagem para impressionar e persuadir os ouvintes
(JAPIASSÚ; MARCONDES, 1999, p.235).
A vinculação da música a estados emocionais específicos é um fenômeno
que se registra desde os tempos da cultura grega. No entanto, é no Barroco onde ocorre
a maior expansão e detalhamento no estudo da teoria dos afetos. Prova disso é o grande
número de tratados e trabalhos teóricos da época que foram de suma importância para o
desenvolvimento dos recursos retóricos. Joachim Burmeister (1564-1629), por exemplo,
em seu tratado Música Poética, de 1606, aprimoraria as divisões do discurso
(Dispositio), já esboçadas por Gallus Dressler (1533-1589) em sua Praecepta Music
Poeticae (1563), da seguinte maneira: Exordium (Introdução/Ouverture), Medium
(Médio/Meio) e Finis (Final), procurando vincular teoria, poética e prática,
relacionando-as com as figuras de retórica. Em ambos os escritos, a terminologia
retórica é levada ao ponto de definir a estrutura de uma composição, abordagem esta
que permanecerá válida até nos primórdios do século XVIII (BUELOW, 2001, p.261).
É notório que desde o principio a teoria das paixões ou afetos foi parte
integral da música barroca, a qual tinha como objetivo transmitir tal mover aos ouvintes.
O compositor barroco planejava o conteúdo de cada obra, seção ou movimento, e
esperava uma resposta de sua audição baseada na apresentação racional do significado
afetivo de sua música (BUELOW, 1980, p.800).
Do mesmo modo, nas músicas dessa época, a retórica tinha entre seus
intentos exaltar o espírito humano. As primeiras obras onde isso pode ser observado são
os funerals ingleses e os tombeaux franceses dos séculos XVII e XVIII. Tais obras são
elaboradas através de orações fúnebres dedicadas a personalidades da época, possuindo
um discurso reconhecível e desenvolvimento uniforme, seguindo as normas retóricas
(GOMES, 2005, p.35).
Detentor do conhecimento e da prática de seu tempo, Henry Purcell
demonstra na Música para o funeral da Rainha Maria, de 1695, sua escolha na
propositura de caráter retórico, dispondo de ferramentas persuasivas, tais como
elementos e figuras de retórica sincretizadas de maneira organizada seja nas funções
harmônicas ou motívicas, o que será evidenciado em alguns exemplos abaixo.
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2.2.1. Exordium
Como peculiar do Exordium, o compositor inicia a melodia, na qual o
propósito e intenção devem ser apresentados, isto é, há uma preparação para que a
atenção do ouvinte seja captada. Também é observável o emprego da Epizeuxis, que é
uma repetição imediata e enfática da palavra, nota, motivo ou frase (BARTEL, 1997,
p.263), enfatizando o afeto de pesar, por meio de movimentos lentos, reflexivos,
todavia, mantendo a mesma pulsação.

Figura 01: Epizeuxis nos compassos 1 a 3.

2.2.2. Medium
No desenvolvimento da peça, além da Epizeuxis, nota-se a aplicação dessa
figura de repetição geral. Athanasius Kircher (1601-1680) destaca que a Anaphora ou
Repetitio ocorre quando uma passagem é frequentemente repetida com ênfase
(BARTEL, 1997, p. 188). Analogamente à função desses elementos retóricos, podemos
verificar que o afeto anterior se torna mais manifesto, entretanto, este é acompanhado
pelo lamento e angústia, decorridos pela morte da Rainha Maria II.

Figura 02: Anaphora e Noema nos compassos 4 a 12.

426

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

2.2.3. Finis
Como conclusão, o Finis também enfatiza todo esse profundo sentimento de
pesar. Porém, as figuras inseridas nessa parte apresentam-nos não somente o afeto
relativo ao sofrimento causado pela morte da rainha Maria II, que é representado pela
Tristitia, mas também a afirmação da devoção e aclamação pela monarca homenageada,
representado pela Laetitia. Ambas as figuras são trabalhadas por Purcell 2 cumprindo a
proposta desse estilo de composição, que é a de mover o Pathos 3 dos ouvintes de
maneira persuasiva.

Figura 03: Final do discurso, entre os compassos 13 a 15.

3. A Música para o Funeral da Rainha Maria no contexto audiovisual
No subcapítulo a seguir, buscaremos enfatizar, a partir do estudo do
contraponto de sentidos implicado na relação audiovisual, as contribuições semânticas
que a música, com seus elementos intrínsecos e extrínsecos, insere na primeira
sequência de Laranja Mecânica.
3.1. Créditos iniciais:
O fundo vermelho, signo de primeiridade, coincide com o primeiro ataque
de nota sintetizada que prepara a entrada da música de Henry Purcell. O plano de fundo
em vermelho é substituído pelo azul no momento em que surge o nome do diretor
Stanley Kubrick. Em seguida, o fundo vermelho é retomado sob o título do filme. A
música se mantém desde o início e atua como um elemento de referência temporal para
a transição das cenas. A mudança de imagem acompanha o tempo musical em uma
média de dois em dois compassos.
•

Vermelho: símbolo de violência, brutalidade, poder, erotismo, virilidade;
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•

Azul: oposto do vermelho. Simboliza atividade mental, sensatez, calma,

ordem.
Acreditamos que as cores podem ter seu significado codificado
culturalmente. O diretor, por sua vez, joga com essa pluralidade de significações a fim
de obter uma polissemia de sentidos, o que, desde sempre, é a grande característica da
arte. Nesse caso, o nome de Stanley Kubrick, associado aos predicativos que a cor azul
conota, o coloca em uma posição distinta em relação às predicações da cor precedente.
A cor vermelha associada à figuração retórica musical do Exordium, iniciada pelos dois
ataques na região grave com timbre sintetizado, efeito de flanger e dinâmica crescente,
sugere a expectativa associada ao desconforto causado pela relação imagem/som.
3.2. Sequência 1: Alex e os drugs no Corova
Após o título do filme expresso sobre o fundo vermelho, a imagem é cortada
para o rosto de Alex, que olha diretamente para o espectador em close-up. A câmera se
afasta e o plano se abre lentamente, revelando os outros três droogs 4 - Pete, Georgie e
Dim -, e o Korova Milk Bar, onde se encontram bebendo leite - uma espécie de ritual de
preparação para mais uma noite de ultraviolência e horrorshow.
A música de Purcell, nessa sequência inicial, atua em vários níveis de
significação. Um nível remete-nos à relação sintática do contraponto audiovisual, outro
revela-nos o sentido semântico abstraído a partir dos elementos extramusicais, ou seja,
sua referência a determinado contexto histórico e cultural. No nível sintático, o
movimento lento, o ritmo marcado e constante e a repetição contínua de um motivo
musical (Anaphora) conferem um grau de imponência e solenidade que se associa à
figura destemida dos droogs. Os sons eletrônicos, por sua vez, por convenção
cinematográfica, conotam um futuro que, no cruzamento com a tradição musical antiga,
referencia um futuro retrógrado e desumanizado.
No tocante aos aspectos extramusicais, se considerarmos como consciente
e proposital a criteriosa escolha das músicas por Kubrick, veremos que a obra de Henry
Purcell adquire, no contexto fílmico e através do contraponto de sentidos, uma
conotação especialmente simbólica. Lembremos que, historicamente, a figura de rainha
Maria II, cuja obra de Purcell foi encomendada para o funeral, está associada, acima de
tudo, à famosa Revolução Gloriosa (1688-1689), “que trouxe em sua bagagem
ideológica a defesa da tolerância religiosa e da liberdade de pensamento” (COELHO;
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GUIMARÃES; VICENTE, 2006, p. 48). Esse acontecimento marca, na Inglaterra, a
substituição de uma linhagem católica predecessora dos Stuarts pela liderança
protestante de Maria II e seu primo e marido Guilherme de Orange. No campo político,
o fato marcou a substituição de uma monarquia absolutista de até então pela monarquia
constitucional, onde os monarcas se comprometeram a se submeter à declaração dos
direitos. O contexto em que Maria II se insere, suscita, portanto, uma série de questões
que serão levantadas ao longo do filme. Essas questões versam, sobretudo, acerca do
direito e liberdade individuais, do livre-arbítrio e da relatividade a que estão propensos
os valores morais no âmbito de uma sociedade. A Música para o Funeral da Rainha
Maria, ao remeter-se a um contexto histórico específico, se associa, portanto,
inevitavelmente, a tal contexto, e leva consigo um nível de significação que nos remete
aos elementos extrínsecos a ela. No filme, através de um ponto de vista semiótico,
podemos considerar que tais elementos aludidos pela música possibilitam uma
associação simbólica à perda de liberdade de Alex, à sua incapacidade de agir de acordo
com seu pensamento (após o tratamento que fora submetido), e, sobretudo, à morte dos
valores morais representados no filme pelos atos dos droogs.
4. Considerações finais
Procuramos demonstrar, a partir de uma breve análise formal e retórica, que
a obra de Henry Purcell se insere num contexto histórico específico e em uma tradição
na qual os elementos formais de uma composição são culturalmente codificados em
favor de um discurso de persuasão. Este discurso busca, entre outras coisas, transmitir
uma gama de afetos específicos ao ouvinte a fim de promover neste um mover de Ethos.
No caso da obra musical referida neste artigo, destaca-se, principalmente, o sentido
passional e solene próprios à tópica 5 das músicas de funeral. A opção poética de Stanley
Kubrick pela versão eletrônica de Wendy Carlos para a Música para o Funeral da
Rainha Maria, favoreceu um vasto campo de interpretações que foi aqui exposto a partir
dos elementos intrínsecos e extrínsecos ao discurso musical em si. Procuramos, então,
alguns dos sentidos que a obra de Purcell, com seu discurso retórico próprio e
codificado, confere ao se relacionar com um contexto totalmente diverso daquele no
qual foi pensado originalmente.
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Notas
1

Em 1972, Walter Carlos se submeteu a uma cirurgia de troca de sexo e passou a se autodenominar
Wendy Carlos.
2
O filósofo, teólogo e teórico musical francês Marin Mersene (1588 - 1648) relata em sua Harmonie
Universelle (1636) que quando a alma se vê afetada por uma paixão produz dois tipos distintos de
movimentos de espíritos animais: o fluxo e refluxo. O primeiro move os afetos, o coração, alegria, já o
segundo concentração, tristeza, dor.
3
Phatos é o conjunto de emoções, paixões e sentimentos que o orador deve causar no auditório com seu
discurso.
4
O livro de Burgess é repleto de palavras que integram o vocabulário Nadsat, criado pelo autor a partir da
junção de diversos elementos distintos: expressões em russo, inglês, eslavo etc. A expressão droogs se
refere aos integrantes da “gangue” de Alex.
5
A noção de “tópica”, como definida por Leonard Ratner em seu livro Classic Music: Expression, Form
and Style, se refere ao imenso repertório de figuras formantes do discurso musical que os compositores
(no caso do livro, especificamente os compositores do período clássico) adquiriram das classes baixas e
dos períodos anteriores e associaram-nas a sentimentos e afeições, enquanto outras mantiveram apenas
um ‘aroma pitoresco’ (RATNER, 1985, p. 9).
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo mostrar a função de cada parte da paisagem
sonora de Dead Space: música, efeitos sonoros e a tecnologia utilizada em sua criação,
como o áudio adaptativo. A pesquisa foi apoiada nas ideias de Schafer (1977), Gibson
(1966, 1986) e Huron (2006), com outros pesquisadores do campo da realidade virtual,
especialmente Lombard e Ditton (1997) e Meneguette (2011). Ao observar jogadores
testando o game em situações comuns de gameplay, verificou-se que os elementos
investigados nesta pesquisa se mostraram bem sucedidos na tarefa de criar uma atmosfera
tensa, amedrontadora e estressante.
Palavras-chave: Paisagem Sonora, Imersão, Game Audio, Dead Space.
Analysis of soundscape components in the game Dead Space
Abstract: The present paper aims at showing the function of each component of Dead
Space’s soundscape: music, sound effects and the technology used in its creation, like the
adaptive audio. The research was based on the ideas of Schafer (1977), Gibson (1966,
1986) and Huron (2006), besides other researchers in the field of virtual reality, especially
Lombard and Ditton (1997) and Meneguette (2011). While observing the players testing the
game, it has been observable that elements investigated in this inquire seem successful in
creating a tense, fearsome and stressing atmosphere.
Keywords: Soundscape, Immersion, Game Audio, Dead Space.

1. Introdução
Um dos objetivos dos games é criar um ambiente imersivo, que faça com
que os jogadores se sintam realmente parte da ação. O desenvolvimento tecnológico e o
investimento digno de grandes produções cinematográficas que agora é também voltado
ao mercado de videogames têm possibilitado criar consoles com processadores, placas
de vídeo, áudio e mídias de armazenamento cada vez mais robustas, equipamentos
multimídia com recursos e qualidade avançadíssimos e games verossímeis em um nível
altíssimo. Durante o gameplay, ou seja, a história, estrutura do jogo e o modo como é
jogado, os jogadores são atraídos pela a ilusão sensorial de estarem em um ambiente
real, por mais surreal que este possa parecer. Por exemplo, o mundo fantasioso, cheio de
monstros e dragões da série The Elder Scrolls. Viagens a lugares improváveis e épocas
diferentes se tornaram possíveis através dos games, e o que se tem conseguido é tornalas ainda mais “reais” através do desenvolvimento tecnológico. Os gamers se doam,
sofrem, se alegram, se emocionam com o enredo. Eles se deixam levar pela experiência
envolvente do jogo e não se lembram de que é uma experiência mediada pela
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tecnologia. É exatamente esta experiência, a ilusão da não mediação, que é tratada por
Lombard e Ditton da seguinte maneira:
Tecnologias emergentes, incluindo realidade virtual, simulação de passeios,
vídeo conferência, home theater, e televisão de alta definição são projetados
para promover aos usuários uma ilusão de que uma experiência mediada não é
mediada, uma percepção definida aqui como presença. (LOMBARD,
DITTON, 1997: s. p.)

O nível de imersão e o aspecto da presença 1 em algum espaço virtual são
influenciados pelo número de sentidos que estão ligados a ele. Atualmente os games
trabalham principalmente com os sentidos da visão e audição, e algumas vezes também
com o tato, através dos controles com recurso de vibração. Porém, para este trabalho, o
foco será mantido no aspecto auditivo dos jogos: as paisagens sonoras.
2. A criação da paisagem sonora de Dead Space
A imersão está ligada à sensação de presença e tais termos são até utilizados
como sinônimos, às vezes. “Imersão significa se tornar parte da própria experiência,
física ou virtualmente” (ERMI, MÄYRÄ, 2005: 4). É fato que a experiência do gamer
é mediada por um suporte tecnológico, mas se este é simplesmente ignorado, ou até
mesmo esquecido, então significa o jogador imergiu naquele mundo. Sabemos que a
quantidade de sentidos envolvidos na experiência influencia a sensação de presença do
jogador, e também sabemos que é importante que cada um dos sistemas perceptuais que
possibilitam esta experiência precisa ser estimulado de maneira satisfatória. Logo, o
áudio de um game precisa ter boa qualidade, já que o jogador precisa ser levado a
entrar, mergulhar, imergir no mundo virtual de forma intensa. Não bastam gráficos
estonteantes se os efeitos sonoros forem pobres e pouco verossímeis.
A paisagem sonora é um termo muito importante para este trabalho e carece
de uma definição, ainda que breve. O termo foi criado por Schafer na década de 70, que
o define como “o ambiente sonoro. Tecnicamente, qualquer porção do ambiente sonoro
vista como um campo de estudos” (SCHAFER, 1977: 366). Na paisagem sonora temos
os chamados eventos sonoros, os quais podem ser divididos em três tipos: (i) keynote
sounds, criados pelo clima ou geografia do local; (ii) signals, que precisam ser ouvidos,
pois são formas de “alertas sonoros”; e (iii) soundmarks, que são os sons peculiares,
ligados a alguma comunidade em particular, que lhes atribui significados especiais ou

432

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

diferenciados. No caso deste trabalho, será considerada a paisagem sonora do jogo Dead
Space (Visceral Games, 2008).
A paisagem sonora dos games é formada por sons chamados diegéticos e
não diegéticos. De forma sucinta, “quando o evento sonoro tem suas origens dentro do
mundo da narrativa, ele é chamado de som diegético. Quando o evento sonoro não é
proveniente da diegese, diz-se que ele é som não-diegético” (MENEGUETTE, 2011: 4).
Os sons diegéticos são os eventos sonoros provenientes dos cenários ou as falas. São
acessíveis aos participantes da diegese, ou seja, os personagens do jogo e ao jogador. Os
sons não-diegéticos teoricamente não seriam acessíveis aos personagens do game, da
mesma forma que nossa vida comum no planeta Terra não é acompanhada, por
exemplo, de trilhas sonoras. Somente os jogadores os ouvem, e geralmente sua função é
justamente influenciar no estado emocional de quem está jogando.
O objetivo dos sound designers foi criar atmosferas que envolvam o jogador
num ambiente que pareça ser o mais verossímil possível. Em entrevista ao website
especializado em áudio Original Sound Version em 2008, o diretor de áudio Don Veca
afirmou:
O plano desde o começo era criar um clima através do sound design. Não
estávamos interessados em música tradicional ou temas memoráveis, mas em
vez disso, queríamos abordar a paisagem sonora inteira como uma única
unidade que funcionaria em conjunto para criar uma atmosfera obscura e
arrepiante.

3. Efeitos sonoros e surround:
Para criar a paisagem sonora de um universo futurista, como ocorre em
Dead Space, foram utilizados sons de computadores, motores potentes, lasers, naves
espaciais e maquinários modernos e complexos. Para contribuir com a criação de um
clima aterrorizante e opressivo, são utilizados sons de passos, gritos e outros clichês de
jogos de monstros, como rugidos, gemidos e suspiros, dentre outros sons grotescos e
apavorantes. Os sons de curtos circuitos e de mau funcionamento dos aparelhos,
computadores e maquinários são adicionados para mostrar o estado precário e desolado
em que se encontra a gigantesca nave USG Ishimura, cenário principal do jogo. O áudio
é tratado de maneira que simula a reverberação dos eventos sonoros em um cenário
grande e feito, em grande parte, de metal. A atuação dos atores que emprestam as vozes
para os personagens é boa e convincente, e também exerceu um grande diferencial na
criação da paisagem sonora do game. Destaque para a respiração do protagonista Isaac:
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nos momentos de terror ou saúde precária, ele fica ofegante, como se estivesse tendo
dificuldade para respirar, mostrando que ele não é um soldado preparado para enfrentar
os terrores que o cercam no decorrer do jogo, ele é apenas uma pessoa comum tentando
sobreviver. O volume dos eventos sonoros também desempenha um papel importante na
construção da paisagem sonora. O poder de alguns destes eventos é suficiente para
impressionar e até mesmo assustar o jogador, ainda que não haja inimigos por perto.
Durante o jogo, a operação de alguns maquinários pesados, por exemplo, gera ruídos
muito graves e poderosos, capazes de fazer o chão e as paredes da sala vibrarem, se o
sistema de áudio tiver a potência necessária.
Em situações onde a coragem do jogador é posta à prova, a soma da música
intensa, rugidos tenebrosos, armas disparando, dentre outros, o jogador terá uma
experiência ainda mais intensa, se puder, além de tudo isso, perceber a localização dos
sons no espaço. Gibson (1966) trata dos sistemas perceptuais, inclusive dedica um
capítulo somente ao sistema auditivo, onde afirma que este nos mostra a localização
espacial das vibrações que percebemos através do ar (p. 75), dá informações sobre o
significado de cada som, através de características como o timbre, (p. 87), além da
capacidade de priorizar a escuta de certos eventos sonoros, dependendo da necessidade
que a ocasião demande (p. 83). Os estímulos para o sistema auditivo no jogo são muito
vastos e podem acarretar ações variadas, como veremos mais à frente. A atmosfera
criada pela soma de todos os eventos sonoros mais a possibilidade de ouvir os inimigos
cercando o protagonista e os eventos sonoros ocorrendo em volta do personagem é
impressionante. O próprio Veca afirma que Dead Space é um jogo para ser jogado com
um sistema de som adequado. De preferência um Home Theater 5.1, para que o jogador
possa ter uma boa noção da localização espacial dos sons e de suas respectivas fontes.
4. Trilha sonora
A trilha sonora foi composta por Jason Graves, que também compôs
músicas para outros games, como F.E.A.R. 3 (Day 1 Studios, 2010) e Alpha Protocol
(Obsidian Entertainment, 2010). As músicas foram gravadas por duas orquestras: a
Northwest Sinfonia e Skywalker Symphony Orchestra. A primeira foi responsável pela
gravação das trilhas sonoras de filmes como O Incrível Hulk (2008), e de outros jogos,
como os três principais títulos da série Halo (2001-2007); a Skywalker Symphony
Orchestra, já atuou nos jogos Uncharted: Drake’s Fortune (2007) e Halo Anniversary
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(2011), e também gravou a trilha sonora da trilogia clássica de Star Wars em 1991,
regida pelo compositor John Williams. As gravações foram feitas na capela da
Universidade Bastyr, na ciadade de Kenmore, Washington, e nas instalações da
Skywalker Sound, cujo trabalho com áudio é feito com tamanha primazia que lhes
rendeu dezenas de vitórias e nomeações para premiações do Academy Awards, Oscars e
Emmys. Dead Space foi vencedor do BAFTA (British Academy Video Game Awards)
em 2009 nas categorias de melhor uso do áudio e de melhor trilha sonora.
A principal característica da trilha sonora é o fato de não ser marcada por
temas memoráveis e facilmente assimilados, como acontecia em jogos antigos. Basta se
lembrar, por exemplo, das trilhas sonoras da série Super Mario Bros. No caso de Dead
Space, a trilha sonora foi utilizada como textura, para complementar a paisagem sonora
como um todo, sendo o “drama por trás de tudo”, nas palavras do próprio Don Veca. As
músicas têm uma sonoridade parecida com as músicas modernistas do início do Século
XX e não visam explorar possibilidades musicais convencionais, como escalas e
harmonia tonal. Em vez disso, o compositor partiu para uma abordagem timbrística na
possibilidade de produção de som com a orquestra. Com ritmos complexos, harmonias
inconvencionais, e notas longas e dissonantes que deixam a harmonia em suspense e
ajudam a criar o clima de expectativa. A suspensão e o atraso são técnicas que ajudam
na criação de tensão (HURON, 2006: 309, 318). Durante o jogo, a tensão criada por
esses trechos foi capaz de criar uma atmosfera perturbadora. Não se sabe exatamente
quando o suspense irá acabar, e também não é possível saber se tudo correrá como
esperado ou se haverá alguma surpresa. A natureza estranha e violenta dos inimigos é
refletida na orquestração peculiar (por exemplo, as cordas fazendo pizzicato em
intervalos dissonantes), e pesada, com grande participação dos metais e da percussão.
Há bastante contraste entre as partes intensas e as calmas. Muitas vezes elas se
intercalam com a introdução abrupta de uma nova seção, com volume alto para
impressionar o jogador com a agressividade da música. A surpresa gerada pela aparição
repentina de um inimigo durante o jogo é reforçada pela surpresa criada pelo recurso da
dinâmica da trilha sonora. O jogador é submetido a um momento de tensão e depois é
surpreendido. Durante o jogo, é fácil notar o estado de estresse em que os jogadores se
encontram pelas expressões esboçadas, como boca semiaberta, diminuição na
frequência com que pisca os olhos e até mesmo alterações na respiração. “Tensão e
surpresa podem causar estresse fisiológico” (HURON, 2006: 307). Ao ser entrevistado
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sobre a trilha sonora deste game, um jogador disse o seguinte: “a música é assustadora,
parecida com as músicas de filmes de terror”.
Cabe ainda uma explicação sobre o recurso do áudio adaptativo, que tem
um papel importantíssimo em Dead Space. É um recurso que tem se provado muito útil
para o mercado de games desde os anos 90. Durante o jogo, algumas situações
chamadas de estados acabam emergindo. Dentre as formas de trazer o jogador mais
perto desses estados, o áudio sofre modificações. Sobre o áudio adaptativo:
Aplicações mais complexas de áudio constituem-se por sistemas que não são
determinados simplesmente pela perturbação de um input. Para isso, podem
ser usados parâmetros relacionais cujo controle está fora do alcance direto do
jogador. Envolvem, por exemplo, a situação global do jogo, relações entre
objetos e criaturas no ambiente, número de inimigos, intensidade dos
acontecimentos, ação e estado do personagem etc. Neste caso específico,
chama-se de audio adaptativo àquele que se adapta à situação narrativa do
game. (MENEGUETTE, 2011: 3)

Este recurso contribui para deixar o jogador em estado de alerta e até
mesmo desespero, dependendo do quão envolvido e assustado ele esteja. A música fica
mais tensa e sombria conforme a intensidade do medo que o jogo precise causar no
jogador, contribuindo com um estado de terror ou desespero. No jogo Dead Space, os
naipes dos instrumentos que tocaram a trilha sonora foram separadamente e são
ativados de acordo com as circunstâncias em que se encontre o jogador. Os sound
designers, criaram uma técnica que chamaram de Fear Emitter (emissor de medo), cuja
programação torna possível, por exemplo, os monstros serem os “botões de liga e
desliga” dos naipes da orquestra e da trilha sonora.
Outro aspecto interessante da paisagem sonora do jogo é o uso do silêncio.
Schafer fala sobre o silêncio no livro A Afinação do Mundo, e chega a compará-lo com
a ausência de vida (SCHAFER, 1977: 354). Há trechos no jogo onde não há trilha
sonora, apenas os sons diegéticos, como os sons de equipamentos defeituosos e alguns
outros ruídos aterrorizantes, apesar de sutis. O silêncio contribui com o estado de alerta.
O jogador fica ciente de que a morte está à espreita e pode vir de qualquer lado. Quando
a música começar a tocar, é porque ele não está mais seguro.
5. Expectativa, sustos e reações durante o gameplay
Um dos principais atrativos dos games do gênero de terror são os sustos.
Nos momentos tensos do jogo, onde o suspense é absoluto, o jogador cria expectativas,
que podem ou não se concretizar. No caso de Dead Space, os gemidos e rugidos, podem
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até dar a dica de que há inimigos se por perto, mas não diz de onde eles virão, nem
mesmo se eles realmente irão aparecer. O jogador pode se preparar de várias formas e
mesmo assim poderá ser pego de surpresa. A expectativa criada nestas situações é bem
intensa e aterrorizante. Oliveira e Manzolli (OLIVEIRA, MANZOLLI, 2008: 207)
afirmam que “o que a antecipação possibilita é que o organismo se prepare para agir
adequadamente, não apenas respondendo aos eventos existentes, mas prevendo quais
serão os fatos prováveis no futuro”. Ao observar alguns jogadores nos referidos trechos
silenciosos, constatou-se que bastava um ruído diferente e grotesco começar a quebrar o
silêncio, que eles se preparavam para o pior, recarregando as armas e checando o
medidor de saúde, ou se preparando para fugir 2.
É comum ver ou ouvir alguma criatura se arrastando pelos dutos de
ventilação. O jogador se prepara para ataca-lo, esperando que ele apareça em breve, mas
nada acontece. A tensão parece diminuir por alguns instantes, mas momentos depois,
outro monstro aparece quebrando uma ventoinha bem à frente do protagonista. São
nesses momentos que os jogadores, principalmente os mais inexperientes, levam sustos
e se desesperam. O susto os faz reagir rapidamente e eles atiram instintivamente na
cabeça ou no tronco dos inimigos, esquecendo-se de que a melhor tática é atirar nos
membros dos monstros para incapacitá-los. A expectativa frustrada, ou surpresa é “uma
resposta emocional sempre negativa, porém extremamente importante, que visa preparar
o organismo para a ação o mais rápido possível, já que suas previsões mostram-se falhas
– ser surpreendido significa ter feito as previsões erradas.” (OLIVEIRA, MANZOLLI,
2008: 209).
6. Considerações Finais
Dead Space tem o potencial para criar o ambiente imersivo através dos
procedimentos que descrevemos anteriormente. Sua atmosfera se prova aterrorizante em
vários momentos, sendo capaz de dar origem a diversas ações e reações que se esboçam
durante o gameplay. Desde medo, tensão e aumento na concentração, até expressões
chulas referentes aos inimigos que possivelmente já os cercavam sem que pudessem ser
vistos. Em grande parte dos casos, estes podem apenas ser ouvidos. Tais ações podem
ser encaixadas dentro da teoria dos affordances (GIBSON,1986: 127). Uma simples
alteração na paisagem sonora é suficiente acarretar uma variedade de ações diferentes,
dependendo de vários fatores, por exemplo, a quantidade de munição, o nível de saúde
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do personagem, ou até mesmo o tipo de abordagem do jogador (ofensiva ou defensiva).
O jogo lança um determinado estímulo que é captado por algum dos sistemas
perceptuais, então o jogador responde a ele da forma como melhor lhe convém, e, por
fim, o jogo responde novamente com a alteração na trilha sonora, causando ainda mais
reações e testando a coragem do jogador.
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Resumo: Neste texto comparamos sonogramas e os respectivos trechos da partitura de Méditations
sur les mystères de la Sainte Trinité de Olivier Messiaen com o objetivo de localizar elementos
sonoros não explicitados pela grafia tradicional. Para tanto utilizamos: o Acousmographe 1, a
partitura e as gravações realizadas por Daniel Schlee ao órgão Cavaillé-Coll da Église de la Sainte
Trinité (Paris) e por Jennifer Bate aos Grandes Orgues da Cathédrale Saint Pierre (Beauvais).
Palavras-chave: Olivier Messiaen; Méditations sur les mystères de la Sainte Trinité; Sonologia;
Análise comparativa; Acousmographe.
Analysis of Meditations sur les mystères de la Sainte Trinité comparing the score and the sonograms of two
different recordings
Abstract: In this paper we compare sonograms and the respective score excerpts of Olivier
Messiaen's Meditations sur les mystères de la Sainte Trinité aiming to find sound elements not
explained by traditional notation. For this purpose we use: the Acousmographe, the score and
recordings made by Daniel Schlee at the Cavaillé-Coll organ of the Église de la Sainte Trinité
(Paris) and by Jennifer Bate at the Grandes Orgues of the Cathédrale Saint Pierre (Beauvais).
Key-words: Olivier Messiaen; Méditations sur les mystères de la Sainte Trinité; Sonology;
Comparative analysis; Acousmographe.

1. Introdução
A audição da música organística, quando comparada à de outros instrumentos,
apresenta peculiares experiências perceptivas. Muitas vezes não há uma associação direta
entre o gesto físico produzido pelo intérprete e o resultado sonoro gerado pelo instrumento,
pois da mesma consola é possível acionar todas as famílias de tubos individualmente ou em
diferentes combinações para a obtenção de diferentes timbres e níveis dinâmicos 2.
Em uma análise tradicional, a partitura - a qual privilegia as questões paramétricas
e estruturais, potencialidades do próprio suporte da escrita – é considerada como o objeto de
representação musical em si mesma. Contudo, analisar apenas o que pode ser percebido
graficamente deixa de lado dados importantes que os sonogramas podem revelar. Ao
complementarmos a representação musical com a representação gráfica dos registros sonoros,
devemos ressaltar que estes são fruto de processos diferentes de performance e produção
fonográfica 3. Mesmo que diversos fenômenos sonoros possam ser percebidos apenas pela
audição, a utilização do sonograma permite que detalhemos e precisemos suas ocorrências.
2. Análise comparativa
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Para realizar esta análise escolhemos pequenos trechos da obra Méditations sur
les mystères de la Sainte Trinité de Messiaen, obra de grande envergadura dividida em nove
Meditações. O canto do pássaro Bruant jaune é utilizado pelo compositor para pontuar,
finalizar as Meditações II, V, VIII e IX. É um canto monódico simples, constituído por sete
notas repetidas, uma breve pausa e uma nota longa de resolução, localizada uma 2ª maior
acima. Este canto é sobreposto em relação de dissonância – efeito de diamantação (LATRY;
MALLIÉ, 2008, p.24) 4 – às notas de um acorde sustentado, o qual cria um halo ambiental.
Apresentamos a seguir um quadro sinótico das quatro participações do Bruant
jaune, mencionando os teclados e registrações especificadas pelo compositor na partitura.
Esses cantos – com seus respectivos halos ambientais – nos permitem observar várias
manifestações do espectro sonoro do órgão, pois recebem três registrações distintas,
sobrepostos a dois ambientes sonoros em diferentes teclados.

Quadro 1 - Canto do Bruant jaune.
Fonte: Messiaen, 1973, p. 24, 49, 75, 89.

No final da Meditação II, o agregado de sustentação (Mi, Si, Mi) 5 é tocado no
teclado Recitativo, com dois registros de 8’, 6 cujo som resultante possui uma ondulação
produzida pelos batimentos gerados pela diferença de afinação dessas duas fileiras de tubos.
O canto é tocado no teclado Positivo, com registros que soam uma décima segunda, duas e
três oitavas acima das notas grafadas, respectivamente. No Exemplo 1 podemos observar o
canto registrado na partitura, seguido da resultante espectral gerada pelas notas fundamentais
dos três registros solicitados pelo compositor.
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Exemplo 1 - Comparativo de alturas.
Fonte: Messiaen, 1973, p. 24. Final da Meditação II.

Apresentamos a seguir, o sonograma da gravação de Schlee, no qual observamos:
a fusão dos três registros que são percebidos como um único timbre; e, a afinação da última
nota do piccolo 1' tão alta que chega aos 8.737 Hz (Dó# 8), muito próxima ao segundo parcial
do flageolet 2', que é produzido na altura dos 8.275 Hz (Dó 7), o que provoca uma nuance de
ordem muito mais tímbrica do que harmônica. Nesta gravação, o segundo parcial do Sol
quase não é percebido. Abaixo de 2.800 Hz, pode-se observar a continuação do agregado
sustentado e alguns de seus parciais. A registração empregada cria uma separação bastante
clara entre os âmbitos das notas do canto e do acorde sustentado, pois o primeiro se encontra
muito acima dos parciais mais pregnantes do agregado Mi, Si, Mi.

Figura 1 - Sonograma 7 do espectro do canto do Bruant jaune. Meditação II (Schlee).

Apresentamos a seguir um detalhe do sonograma anterior, no qual observamos
que as sete semicolcheias do canto apresentam uma movimentação descendente das
frequências transientes geradas pelo piccolo do órgão utilizado nesta gravação, as quais
surgem no momento em que o executante solta a tecla; sua permanência é produzida pela
reverberação do som no espaço acústico. Concluímos que esse fenômeno surge ao soltar da
tecla, ao observar, no sonograma anterior, que o mesmo ocorre exclusivamente no final da
nota longa do canto. Esse efeito da mecânica da tecla dá ao canto uma característica
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apropriada ao style oiseaux, sendo uma resultante inversamente complementar ao trabalho de
escrita do compositor: se por um lado, há uma limitação na transcrição do canto restrita aos 12
semitons, o efeito resultante da mecânica das teclas – deste registro em particular – lhe
confere um colorido tímbrico microtonal, que resgata parte de sua expressividade. Outra
característica de cor espectral interessante é a presença do segundo e terceiro parciais do
nazard 2'2/3 (Fá 7 com 5.498 e Dó 8 com 8.273 Hz), que surgem logo após o ataque e antes
da movimentação descendente microtonal dos transientes, que desce a partir de 7.362 Hz.
Essa resultante acústica possui uma qualidade complexa que não se denota pela leitura das
semicolcheias grafadas na partitura.

Figura 2 - Detalhe do canto do Bruant jaune. Meditação II (Schlee).

Na Figura 3 – sonograma da gravação de Bate – observa-se a diferença dos
transientes presentes nos momentos dos ataques das notas do canto. Ao contrário da gravação
anterior não delimitam uma movimentação direcional clara como a anterior; percebe-se um
gradual empobrecimento espectral, sobrando apenas às frequências referentes à nota
fundamental e seus parciais. Outro elemento interessante é que ao contrário do que ocorre na
gravação de Schlee, a nota final apresenta maior presença do segundo parcial do nazard (G 6
com 6.311 Hz) e, devido às diferenças de afinação dos dois instrumentos, o segundo parcial
do flageolet soma-se ao primeiro do piccolo (C 7 com 8.397 Hz).

Figura 3 - Sonograma do espectro do canto do Bruant jaune. Meditação II (Bate).
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Os Exemplos 2 e 3, apresentados a seguir, mostram os cantos que finalizam as
Meditações V e VIII, os quais são tocados nos mesmos teclados e com as mesmas
registrações. As notas do canto são as mesmas (Réb 6 e Mib 6), mudando apenas o âmbito
dos acordes sustentados (Sol M em segunda inversão e Dó M em posição fundamental).

Exemplo 2 - Comparativo de alturas. Final da Meditação V.
Fonte: Messiaen, 1973, p. 49.

Pode-se observar no primeiro acorde mostrado acima o denominado efeito vitral,
recurso bastante utilizado por Messiaen, que “consiste na troca de posição das notas
constituintes de um aglomerado vertical e a consequente alteração do colorido tímbrico”.
(ZUBEN, 2005, p. 52). Enquanto no primeiro acorde de Sol M determinados parciais
ocupavam uma posição mais distante da fundamental, no seguinte, estes passam a ser a
própria fundamental ou um parcial mais próximo desta.

Exemplo 3 - Comparativo de alturas. Final da Meditação VIII.
Fonte: Messiaen, 1973, p. 75.

No final da Meditação IX, encerrando este ciclo de peças, Messiaen coloca o solo
na pedaleira, soando uma quinta diminuta acima do acorde de sustentação.

Exemplo 4 - Comparativo de alturas. Final da Meditação IX.
Fonte: Messiaen, 1973, p. 89.
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Diferentemente dos outros acordes de sustentação, registrados com duas fileiras
de tubos, este último é tocado somente com um bourdon 8'.

Figura 4 - Sonograma do espectro do canto do Bruant jaune. Meditação IX (Schlee).

Observa-se, no sonograma da gravação de Schlee, apenas uma região que confere
brilho a este acorde, a qual se estende com maior evidência aproximadamente até os 1.200
Hz; o parcial da nota Fá do acorde (688 Hz), que está bastante amalgamado à flûte do canto,
registro que privilegia os harmônicos pares; o envelope dinâmico decrescente das
semicolcheias do canto, que ocorre quando o intérprete solta as teclas e sua posterior
reverberação.

Figura 5 - Sonograma do espectro do canto do Bruant jaune. Meditação IX (Bate).

Ao contrário do que notamos no sonograma da interpretação de Schlee, no de
Bate, observa-se a presença bastante marcante dos parciais do acorde, estendendo-se até
acima dos 3.000 Hz. Isto pode ser devido às características do bourdon utilizado ou a uma
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possível modificação na registração. Outra diferença marcante é a do envelope das notas do
canto, nas quais o rebatimento referente ao soltar das teclas é bastante sutil.
3. Conclusão
Os exemplos selecionados neste trabalho evidenciam que, a cada aparição do
acorde de sustentação, o compositor escolhe um tratamento tímbrico diferenciado, sendo este
modificado pela registração e pelos efeitos vitral e diamantação. Também o canto apresenta
características diferentes promovidas pelas diferentes alturas, registrações e funcionamento
mecânico das teclas.
Esta pesquisa apresentou resultados que não são abordados no estudo tradicional
do órgão, trazendo informações mais concretas sobre as sonoridades do instrumento e dos
elementos musicais selecionados. Possibilitou observar as mudanças de “cor” e “brilho” dos
registros, mencionados nos tratados de órgão, aprofundando o conhecimento sobre a prática
organística, no que tange aos aspectos tímbricos, evidenciados pela linguagem de Messiaen.
Foram apresentadas informações sobre agregados harmônicos resultantes da sobreposição de
materiais diversos, sua distribuição temporal e outras questões possibilitadas pela mediação
tecnológica utilizada para a análise espectral e identificação de regiões de ressonância.
Ressaltamos que nossa intenção é observar, além da grafia musical, os aspectos
resultantes da interpretação musical, que estão diretamente ligados aos meios de produção e
recepção musical. Pudemos observar aspectos que são referentes ao contato com o
instrumento, ao relacionamento com o ambiente de execução e escuta no qual se insere a
prática organística, que nos escapam a uma análise totalmente baseada na partitura.
Diversas deduções de nosso estudo derivam das variáveis encontradas apenas nas
gravações escolhidas para esta análise, as quais evidenciam características únicas de seus
intérpretes e dos instrumentos por eles escolhidos. Outras gravações que utilizem a mesma
registração pedida pelo compositor gerarão resultados sonoros diferentes e também
pertinentes, pois em sua escolha o compositor já prevê a potencial variação dos registros e das
diferenças da acústica de cada ambiente.
Este trabalho apresenta dados que nos auxiliam no pensamento composicional por
sonoridades, pois embora seja muito mencionado na literatura, há pouca informação precisa
sobre o que transborda o domínio da escrita e que se reflete diretamente na escuta do
repertório.
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Além disso, a distância maior ou menor existente entre a consola e os tubos provoca uma dissociação entre a
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Referimo-nos à formação Mi, Si, Mi como agregado para evitar eventuais ambiguidades que poderiam resultar
de nomeações como díade ou bicorde.
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cm. Neste caso, 8 pés.
7
Os sonogramas deste artigo receberam edição gráfica de Felipe Castellani.
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Resumo: Apresentamos neste trabalho uma metodologia para a espacialização de sons granulares
obtidos de amostras sonoras. Desenvolvemos um sistema computacional em Pure Data (PD),
denominado GTSpat (Granular Timbre Spatialization), no qual utilizamos a análise de descritores
acústicos como ferramenta para espacialização dos grãos sonoros. Através de uma interface de
“navegação”, o usuário seleciona os grãos a serem disparados. Utilizamos algumas ferramentas
estatísticas que poderão auxiliar o usuário na decisão sobre que descritores e com que peso estes
atuarão na determinação da localização espacial dos grãos sonoros.
Palavras-chave: Síntese Sonora, Espacialização Sonora, Sistema Interativo, Recuperação de
dados de música.
Timbre analysis and classification as spatialization strategie on micro temporal domain
Abstract: In this paper we present a methodology of sound spatialization for granular sampling
synthesis. GTSpat (Granular Timbre Spatialization) system was developed in Pure Data (PD) and use
acoustic features as a tool for spatial distribution of grains. Through a "navigation" interface, the user
selects the grains to be sent to audio output. We use some statistical tools that can assist the user to
decide which acoustic features and their weight will act in determination of the spatial location of
grains.
Keywords: Sound Synthesis, Sound Spatialization, Interactive Systems, Music Retrieval Information.

1. Introdução
Neste trabalho apresentamos uma metodologia para a espacialização de sons
granulares obtidos a partir de amostras sonoras. Tais amostras são analisadas através de
descritores acústicos e cada quadro analisado da amostra é granulado e distribuído
espacialmente em função dos valores de seus descritores. O usuário define quais descritores e
com que peso estes atuarão na determinação da localização espacial dos grãos sonoros.
Através de uma interface, o usuário pode então “navegar” sobre o espaço dos descritores,
disparando os grãos que estiverem circunscritos ao ponto ou região estipulada pelo
navegador. Nosso sistema, denominado GTSpat, foi implementado em Pure Datai e utiliza a
biblioteca iem_ambi desenvolvida por Thomas Musil (2008) para a espacialização sonora
com Ambisonics. Os descritores acústicos utilizados pertencem à biblioteca PDescriptors,
desenvolvida por Monteiro (2010).
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Descrevemos inicialmente alguns trabalhos recentes que abordam estratégias de
espacialização no contexto da síntese granular e, em seguida, trabalhos correlatos que
exploram a extração de características do timbre como suporte para a espacialização no
domínio micro temporal. Por último, discorremos sobre a metodologia aplicada ao nosso
trabalho e os resultados iniciais obtidos pelo mesmo.
1.1. Espacialização de sons granulares
A espacialização sonora pode ser representada em diversos domínios temporais
(Roads, 2001). Dentre tais, o domínio micro temporal indica a atribuição de uma localização
aural específica a cada partícula ou grão sonoro. Como procedimento recorrente no contexto
da síntese granular, em que dezenas ou centenas de grãos são necessários para a formação de
um determinado segmento sonoro, é aplicado um controle macroestrutural, que determine,
dentre outros parâmetros, a localização específica para cada grão no espaço de projeção
sonora. Podemos encontrar na literatura o uso frequente de métodos matemáticos elementares
na distribuição espacial de síntese granular como, por exemplo, através de distribuições
aleatórias (ou estocásticas) dos grãos. Estes, no entanto, apresentam na maioria das vezes
pouca ou nenhuma relação com os outros aspectos sonoros e/ou musicais em contexto.
Para além dos procedimentos aleatórios e/ou estocásticos, recentes trabalhos têm
adotado outras estratégias de auralização dos grãos sonoros. Kim-Boyle (2006), Blackwell e
Young (2004) e Barreiro (2011) utilizaram o conhecido algoritmo Boids para o controle de
espacialização de grãos obtidos de amostras sonoras. Desenvolvido por Craig Reynolds, o
algoritmo simula comportamentos emergentes complexos de deslocamento espacial de
“bandos” através de três regras elementares: separação, alinhamento e coesão. O modelo tem
se estendido a outras regras arbitrárias, tais como a presença de atratores e a definição de
limites espaciais. Numa outra vertente, Sousa e Maia (2009) utilizaram algoritmos genéticos
para geração e controle de síntese granular em tempo real. Neste sistema, cada grão é
interpretado como um indivíduo que herda características de seus progenitores, dentre elas, a
posição panorâmica no sistema de projeção estéreo. No tópico a seguir descreveremos alguns
trabalhos que utilizam a recuperação de informação musical como estratégia para a síntese e
espacialização sonora.
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1.2. Abordagens correlatas
Recentes trabalhos que abordam o controle de espacialização no domínio micro
temporal têm utilizado a extração de informações do espectro sonoro como ferramenta para a
distribuição espacial dos grãos. Tais abordagens estão baseadas na análise e classificação de
cada segmento sonoro a partir de um conjunto de funções capazes de descrever aspectos
específicos do espectro das amostras sonoras. Para cada segmento destas amostras é atribuída
uma localização espacial em função dos descritores. Uma nova entrada do sistema, sonora ou
de dados, determina um ponto ou uma sequência deles que represente, no espaço dos
parâmetros de localização dos grãos, o alvo a ser atingido pela síntese sonora. Os grãos são
então concatenados com o objetivo de se aproximar o máximo possível de um alvo estipulado
pela entrada do sistema (SCHWARZ, 2005).
O sistema CataRT, do IRCAM, é implementado em MAX/MSP e foi
desenvolvido como ferramenta para a síntese concatenativa ii em tempo real ou diferido. Os
grãos são constituídos de uma grande coleção de segmentos ou corpus sonoros, armazenados
ou captados em tempo real e analisados por diversos descritores acústicos. Os corpus são
distribuídos em um espaço descritor bi ou tridimensional iii que pode ser “navegado” pelo
usuário através de uma interface, que indica o ponto ou região alvo da síntese. Cada grão é
então selecionado e disparado a cada momento em que se detecta proximidade em relação à
posição alvo no espaço dos descritores. Einbond & Schwarz, (2010) descrevem algumas
possibilidades de espacialização dos grãos a partir do sistema CataRT. Os grãos são
agrupados em zonas, subcorpos sonoros que são espacializados de maneira independente. A
síntese resultante pode ser espacializada sob a metáfora de uma única fonte ou múltiplas
fontes sonoras. No primeiro caso, cria-se a ilusão de uma fonte sonora única deslocando-se no
espaço enquanto que, no segundo, múltiplas fontes estáticas são metaforicamente excitadas
por um corpo que se move no espaço.
Outro trabalho correlato é o de Brent (2010), que desenvolveu uma biblioteca em
Pure Data, denominada timbreID, para a extração de características do espectro sonoro.
Desenvolvidos na forma de externals, a biblioteca apresenta grande vantagem pelo seu baixo
consumo de processamento de maquina, sendo ferramenta hábil para uso em tempo real. Uma
biblioteca para extração de características do timbre foi também desenvolvida em Pure Data
por Monteiro (2010), que apresenta um maior número de algoritmos de análise do espectro
sonoro.
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Em nosso trabalho, utilizamos as ferramentas de extração de características do
timbre desenvolvidas por Monteiro (2010) para o controle de síntese e espacialização de sons
granulares. A seguir, explicaremos os procedimentos utilizados em nosso trabalho.
2. Metodologia
2.1. Análise da amostra
Antes da realização de análise da(s) amostra(s) selecionada(s), faz-se necessária a
definição do tamanho do quadro de análise, isto é, a quantidade de pontos a ser utilizada em
cada quadro da Transformada Rápida de Fourier e a taxa de sobreposição entre os quadros. O
tamanho dos quadros e a taxa de sobreposição dos mesmos determinarão, consequentemente,
a quantidade de grãos sonoros obtidos a partir de uma determinada amostra. A quantidade de
pontos analisados a cada quadro pode variar de 441 a 4410 pontos iv , equivalentes a
respectivos 10 e 100 milissegundos com uma taxa de amostragem de 44.100 Hz e a taxa de
sobreposição variável entre 0% a 75%. O usuário pode também definir qual tipo de envoltória
de amplitude aplicar aos quadros de análise. Os tipos de envoltória disponíveis no sistema
são: sinusoidal, gaussiana, exponencial inversa (rexpodec), exponencial (expodec) e
retangular (ou sem envelope).
Definidos tais parâmetros, a amostra sonora selecionada é analisada por todos os
descritores disponíveis ao sistema, e os dados extraídos dos mesmos são armazenados em
matrizes. Dada a grande quantidade de descritores acústicos disponíveis na literatura, optamos
inicialmente pela utilização dos seguintes: centróide espectral, desvio padrão espectral,
curtose espectral, obliquidade espectral, energia média e taxa de cruzamento por zero.
2.2. Análise dos dados extraídos
Pela grande quantidade de informação obtida da análise dos descritores, a decisão
de quais destes melhor atendem ao tipo de espacialização almejada torna-se uma tarefa, na
maioria das vezes, arbitrária e pouco relacionada às prováveis qualidades mais salientes do
timbre analisado. Nossa proposta é utilizar algumas ferramentas de análise estatística que
auxiliem ao usuário sobre a decisão de quais descritores utilizar na espacialização dos grãos
sonoros. Os parâmetros utilizados pelo GTSpat são: valor médio, coeficiente de variação e
coeficiente de assimetria. O coeficiente de variação é definido pela razão entre o desvio
padrão e o ponto médio do conjunto de dados analisados. O coeficiente de assimetria nos
indica o quanto uma curva de frequência de uma distribuição se desvia, isto é, se afasta da
posição simétrica em relação ao valor médio. Índices negativos demonstram maior frequência
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de valores à esquerda da média, enquanto os positivos indicam maior frequência à direita do
valor médio.
Através disto, o usuário define quais descritores atribuir em função da
espacialização sonora, podendo utilizar os dados estatísticos apresentados como ferramenta na
determinação de comportamentos espaciais específicos, tais como grau de homogeneidade,
simetria, dentre outros. O usuário pode ainda definir diferentes pesos dos descritores para
cada um dos eixos da espacialização. Em nosso modelo utilizamos um sistema quadrifônico
de espacialização, sendo os grãos distribuídos sobre o plano azimutal da difusão sonora
(bidimensional).
Para cada grão sonoro analisado, definimos um vetor de dados. A localização
espacial de cada grão é dependente das entradas deste vetor que são convenientemente
normalizadas v e ponderadas por pesos definidos pelo usuário. Matematicamente, em nosso
modelo, denotamos por n a quantidade de descritores do sistema e m a quantidade de grãos
sonoros obtidos a partir de uma amostra de áudio. Seja
atribuído ao grão sonoro j, com
atribuídos ao descritor k, com

o valor do descritor acústico k

e
e normalizados como

e ainda

e

pesos
.

Definimos a posição espacial (x, y) para cada grão j como:
(01)

2.3. Síntese Sonora e controle de espacialização
Uma vez obtida o modelo formal de espacialização em função dos descritores,
construímos uma interface com a qual podemos controlar a síntese e espacialização de fluxos
sonoros granulares em tempo real (Figura 1).
No sistema GTSpat o sequenciamento temporal dos grãos sonoros como também
a sua espacialização são controlados gestualmente pelo usuário através de um “navegador
bidimensional”. Este consiste de um quadrado virtual com tamanho definido pelo usuário e
posição controlada pelo cursor do mouse. O usuário controla a posição do navegador em um
espaço bidimensional de controle da espacialização. A área demarcada pelo navegador no
espaço de navegação define a região alvo do sistema, que é ativada pelo clique do botão
esquerdo do mouse.
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Figura 1: Interface de síntese e espacialização implementada em Pure Data.

3. Perspectivas e trabalhos futuros
Novas possibilidades surgem com o modelo formal do GTSpat. Abaixo
descreveremos duas delas as quais podem ser de grande utilidade para performances musicais
em que espacialização e timbre são de especial interesse.
A primeira proposta é desenvolver estratégias de automatização na distribuição
espacial através de um controle adaptativo, pelo qual o próprio sistema é responsável pela
atribuição de pesos aos descritores em função da localização dos grãos sonoros. Definido um
conjunto de comportamentos espaciais, como por exemplo, grau de espalhamento espacial do
navegador ou a definição de zonas espaciais, o sistema procura qual combinação de pesos
deverá atribuir ao conjunto de descritores a fim de melhor aproximar-se dos comportamentos
pré-determinados. Tal controle pode manter-se de maneira fixa, pela determinação de um
conjunto-alvo a ser atingido, ou de modo dinâmico, pela modificação do sistema em relação
aos comportamentos espaciais do usuário que “navega” sobre a interface.
A segunda proposta é estender o sistema através de estratégias evolutivas, que
possibilitem a geração de novos grãos a partir da recombinação de formas de onda obtidas das
amostras sonoras iniciais. Durante o tempo de navegação, o sistema deverá registrar a
quantidade de disparos associados a cada grão sonoro. Dado certo momento, a ser definido
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pelo próprio usuário, o sistema analisará o percentual de estímulos (disparos) recebidos por
cada um dos grãos. Aqueles que apresentaram índices abaixo de um determinado percentual
deverão então modificar-se pela recombinação de suas formas de onda em relação ao grão
sonoro de menor distância euclidiana que tenha apresentado alto percentual de estímulo. Cada
novo grão gerado será novamente analisado pelos descritores e redistribuído espacialmente
conforme sua classificação
4. Considerações Finais
Neste artigo apresentamos um modelo formal e sua implementação através do
sistema GTSpat para a espacialização de sons granulares obtidos a partir de amostras sonoras.
Nossa proposta foi estabelecer relações entre as qualidades tímbrísticas de cada grão sonoro e
sua localização aural. As estratégias interativas por nós adotadas permitem uma variabilidade
de exploração do binômio timbre-espacialização aplicado ao contexto da síntese obtida por
grãos sonoros. Novas extensões deste trabalho estão em andamento junto ao NICS e ao
Departamento de Música da Unicamp.
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Notas
i

www.puredata.info
Define-se, em geral, Síntese Concatenativa como a técnica de produção sonora pela concatenação de curtas
amostras de áudio (entre 10 e 1000 ms) denominadas unidades. Esta técnica é utilizada na síntese de voz e na
síntese sonora para gerar sequências a partir de um banco de sons armazenados.
iii
A terceira dimensão é uma escala de cores.
iv
Para os tamanhos de janela não correspondentes a valores de potências de dois, são adicionados zeros até que
se complete a quantidade de pontos equivalentes à potência de dois superior mais próxima.
v
Sabendo que os descritores são quantidades dimensionais e que só podemos somar quantidades com a mesma
, conforme descrita
dimensão, optamos por definir os descritores normalizados pela quantidade adimensional
pela fórmula:
ii

é o valor absoluto do descritor k para o grão j,
onde
conjunto de dados obtidos do descritor k.

o valor máximo e

o valor mínimo do
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Análise e interpretação musical de La Cathédrale Engloutie, de Claude Debussy
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Resumo: Este artigo apresenta uma análise musical da peça La Cathédrale engloutie (1910) de Claude
Debussy, com foco em sua interpretação ao piano. Para tanto, baseia-se na gravação de Debussy em um
piano roll (1913), para discutir aspectos sobre andamento, forma e seção áurea. Refere-se, ainda, a
textura, timbre, dinâmica, rítmica e à organização a partir de um motivo melódico principal, considerada a
formação de escalas e sucessões de acordes. Na conclusão são feitas considerações a respeito da
exploração da ressonância ao piano e da construção formal da peça.
Palavras-chave: Claude Debussy; performance ao piano; Prelúdio; La Cathédrale engloutie; análise
musical.
Musical analysis and performance of La Cathédrale engloutie, by Claude Debussy
Abstract: This article presents a musical analysis of La Cathédrale engloutie (1910), by Claude Debussy,
with a focus on the piano interpretation. It is based on the piano roll recording (1913) made by Debussy
and it discusses aspects of tempo, form and golden section. Thus, it refers to texture, timbre, dynamics,
rhythm, and about the organization from a main melodic motive, considering scales and successions of
chords formations. At the conclusion the author discusses the exploitation of piano resonance and about
the formal construction of the piece.
Keywords: Claude Debussy; piano performance; Prelude; La Cathédrale engloutie; musical analysis.

Claude Debussy (1862-1918), além de ter sido referencial para a composição do século
XX, contribuiu para o desenvolvimento técnico e idiomático do piano:
“(...) No campo do piano, desenvolveu novas técnicas, elas próprias surgidas de suas
atitudes altamente originais e pessoais em relação à maneira de tratar os acordes e a
harmonia. Foi, por exemplo, sua harmonia, com nuvens de sons frequentemente
evanescentes e evasivos, com acordes dissolvendo-se um no outro, desaparecendo e
reagrupando-se em modos infinitamente sutis, que determinou uma avaliação inteiramente
nova das funções dos pedais.” (DAWES, 1983: 9).

Segundo Frank Dawes (1983: 19-32), a obra para piano de Debussy pode ser dividida
em três fases (1880-1901 1, 1903-13 e 1914-15). Os dois cadernos de Préludes (1910 e 1913) fazem
parte da segunda fase. É possível encontrar nos Prelúdios diversos dos fatores que provocaram o
rompimento do eixo tônica-dominante no final do século XIX. Dentre estes, o pandiatonicismo:
“A abertura do prelúdio para piano ‘La Cathédrale engloutie’ de Debussy usa todas as notas
da escala de dó maior, mas não projeta nenhuma tônica (...). Em boa parte das obras
diatônicas de Debussy, os subconjuntos pentatônicos são enfatizados (...). Essas alturas são
arranjadas em acordes de quartas e quintas abertas, que ajudam a criar o efeito da
‘sonoridade gentilmente nublada’ mencionada no início da partitura. (...)” (SIMMS, 1996:
56).
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Análise musical da peça La Cathédrale engloutie, de Claude Debussy
La Cathédrale engloutie foi inspirada numa lenda bretã que Debussy conheceu pelo livro
Souvenirs d'enfance et de jeunesse (1883), de Ernest Renan. A lenda conta que, ao amanhecer, a catedral
submersa da cidade mitológica de Ys ocasionalmente sobe, aparecendo entre as ondas do mar de
Douarnenez e então o tocar dos sinos pode ser ouvido através da bruma (STEGEMANN, 1985: XII).
O décimo Prélude do primeiro caderno (Prelúdio 10/I) foi composto entre dezembro de 1909
e fevereiro de 1910, e estreada a 25 de maio de 1911 pelo próprio compositor. Ao focarmos a textura e a
densidade rítmica da peça, optamos por dividi-la formalmente da maneira abaixo exposta (Tab. 1)2:
Partes

A

A’

B

Compassos

1-15,
com passagem
interpolada nos
comp. 7-12

16-27

Centros

Sol (comp. 1-4 e
13-15)
Mi (comp. 7-12)

Si (comp. 16-18)
Mib (comp. 19-21)
Sol (comp. 22-27)

C

B'

A’’

28-46,
53-71
seguido por
material interpolado
nos comp. 47-53
(tempo 1)

71-83

84-89

Dó (comp. 28-46) Sol#
Sol# (comp. 47-54)

Dó

Dó

Tab. 1: Forma do Prelúdio 10/I: A-A’-B-C-B’-A’’.

Em relação a aspectos temporais, vamos nos referir à gravação feita em um piano roll
pelo próprio compositor, em 1913. Nessa gravação, podemos perceber diferenças claras na
interpretação métrica da peça, em relação ao que está escrito na partitura. Debussy executa os comp.
7-12 (Ex. 1) e 22-83 no dobro do andamento do restante da peça. Mais especificamente, na
interpretação de Debussy, a duração de mínima pontuada que vem pulsante no comp. 6 será mantida
no comp. 7, uma vez que a execução da primeira mínima do comp. 7 ao dobro do andamento irá
igualá-la a uma semínima do compasso anterior. Assim, o fluxo rítmico anterior é mantido,
contribuindo para a caracterização da expressão Doux et fluide (Ex. 1), uma vez que o início da peça
está marcado pela expressão Profondément calme. 3
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Ex. 1: Apresentação do motivo 1 (comp. 1, Ré-Mi-Si) e manutenção do processo rítmico anterior ao
sétimo compasso, na gravação de Debussy, ao dobrar o andamento dos comp. 7-12.

Em relação ao material, a peça está inteiramente construída com base em um único
motivo melódico principal (motivo 1, comp. 1, no Ex. 1), formado por 2M ascendente, seguido por
5J ascendente (Ré-Mi-Si). Em sua apresentação, este motivo organizado com base na escala
pentatônica é sobreposto a acordes formados por 4J, resultantes do movimento paralelo ascendente
das vozes condutoras, constituindo uma sucessão homorrítmica não funcional (BERRY, 1987: 19394). Suas variações resultam, por exemplo, no motivo 1.1 (2M ascendente, seguido por 4J
ascendente, no Ex. 2) e no motivo 1.2 (2M ascendente, seguido por 3m ascendente, no Ex. 2).
Ao ampliarmos nosso olhar para a peça como um todo, observamos que modos diatônicos
são associados ao uso da escala pentatônica, ampliando o material inicial. Os modos diatônicos são
recorrentes, principalmente no que diz respeito à formação de acordes, sendo frequente a adição
intervalar de quarta, sexta, sétima e nona às tríades (Ex. 2, na cor verde).
No Ex. 2 (comp. 22) observamos que a variação motívica 1.1 aparece transposta e em
aumentação. Executada pelo compositor na gravação supracitada, a transição de um trecho para o outro
(comp. 16-21 e 22-27) passa uma ideia mais fluida, sem nenhuma quebra repentina de movimento.
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Ex. 2: Acordes com sextas, sétimas e nonas adicionadas, evidenciados em verde, mas presentes em todo
este trecho, até o comp. 28, e variação do motivo melódico inicial (comp. 19-29). Na cor vermelha, notas
Si-Ré-Mi acrescentadas ao material pentatônico (comp. 16-18, 19-21, 22-27).

Além destes dois indicadores, o temporal e o motívico, vale ressaltar que a peça, como
executada por Debussy, apresenta a seção áurea como parte determinante em sua forma. Dos 89
compassos, 68 são executados no dobro do andamento (comp. 7-12 e 28-83) e os 21 restantes, no
andamento regular. Sendo a sequência de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...,
observamos que o número de compassos executados no dobro do andamento pode ser dividido por
dois, para assim podermos medir as “unidades de tempo” (u.t) da peça. Desta forma, obtemos 34 u.t
provenientes de compassos dobrados e 21 u.t provenientes de compassos em andamento regular,
totalizando 55 u.t. Por meio do cálculo (55 - 55 x 0,618) = 21, podemos encontrar a seção áurea
negativa da peça, que equivale também à seção áurea da seção áurea (55 x 0,618² = 21). Contando 21
u.t a partir do início do Prélude, chegamos ao comp. 28 (HOWAT, 1999: 159). A própria seção áurea
de peça (55 x 0,618) nos devolve o comp. 54, logo após a anacruse que inicia a parte C. É possível
fazer uma associação do movimento em arco, inicialmente ascendente, com aquele realizado pela
catedral de Ys, ao subir para a superfície e depois retornar para as profundezas do oceano. Por meio
dessa associação, o ponto culminante torna-se mais relevante ou integrado à forma, visto coincidir
com um desenvolvimento motívico bastante denso e contrapontístico (comp. 54).
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Associando o raciocínio proporcional de Howat à nossa concepção de forma,
determinamos o comp. 28, transição da parte A para a parte B, como o ápice da peça. Esta concepção
se justifica pelo movimento descendente em oitavas, com dinâmica crescente, até encontrar, ao
mesmo tempo, a única incidência de ff do Prélude 4 e o centro Dó, na região extremo-grave (Ex. 2).
Em seu livro Debussy in Proportion, Roy Howat revela encontrar a seção áurea no
trigésimo compasso da peça, onde ele identifica ser o início da parte C (o que nós denominamos
interpolação). Mas para isso, ele calcula a seção áurea da peça considerando apenas 49 unidades de
tempo, pois exclui aquilo que chamou de Coda do cálculo (HOWAT, 1999: 160-161). Acreditamos
ser uma contradição considerar a Coda no cálculo da seção áurea negativa (início da parte B), mas
não levá-la em consideração para calcular a seção áurea (início da parte C).
A textura da parte A (Ex. 1, comp. 1-15) consiste em três camadas, sendo as duas
extremas formadas por acordes de quinta vazia (sem terça), e a interna pelo supracitado motivo
principal justaposto e sobreposto por 4J e 8J, em movimento paralelo. Desde o começo da peça,
inicia-se um movimento descendente da camada mais grave, caminhando pelo material pandiatônico,
partindo da nota Sol, até atingir o centro Dó (comp. 14). Ao passar pelo baixo Mi, este caminhar é
interpolado por um fragmento no modo lídio em Mi e com pedal em Mi, em uma atmosfera bastante
religiosa (comp. 7-12). Após essa interpolação, o baixo continua o movimento descendente (até a nota
Dó), enquanto que a voz intermediária grave aumenta em densidade, formando acordes por 4J em um
movimento com contorno melódico ascendente-descendente (comp. 14-15).
A peça inicia com um caráter profundamente calmo, como indicado na partitura. Os
primeiros compassos, além de exporem o material que será desenvolvido ao longo da peça, anunciam
que algo está por vir e, no meio desta constatação, nossos ouvidos são surpreendidos pelo conteúdo do
que se inicia no sétimo compasso. A interpolação (comp. 7-12) remete a uma sonoridade bastante
religiosa ao assemelhar-se com o tocar de sinos e, lembrando a antiga lenda Bretã que inspirou este
Prelúdio 10/I, podemos associá-la ao barulho de sinos que, de acordo com a lenda, eram ouvidos
anunciando o início da ascensão da catedral até superfície. Após isso, a expectativa criada anteriormente
se prolonga até o comp. 15, e na parte A', a catedral começa sua ascensão.
A parte A’ (comp. 16-27) conta com o baixo partindo da nota Si, passando por Mib
(comp. 19), Sol (comp.22) e, ao final, atingindo o centro Dó (comp. 28, que inicia a parte B), de
maneira que o centro Dó é mantido como uma superestrutura que presta suporte ao movimento dos
demais centros, relacionados simetricamente por terça maior. O material diatônico que acompanha
estas polarizações é formado por escalas pentatônicas – nomeadamente, ao centro Si (Si-Do#-Ré#Fá#-Sol#); ao centro Mib (Mib-Fa-Sol-Sib-Dó), com breves adições da nota Ré como appoggiatura
(comp. 19 e 20) ou nota de passagem (comp. 20 e 21); ao centro Sol (Sol-Lá-Si-Ré-Dó), com adição
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das notas Si e Mi como nota de passagem ou bordadura (Ex. 2, acima).
Os centros supracitados são resultados de uma transposição e variação da ideia iniciada
no comp. 16. Neste trecho, a linha melódica inicia um processo de repetição, em ostinato. A
marcação Peu à peu sortant de la brume, juntamente com o crescendo que percorre a seção inteira,
permite a suposição de que a catedral está emergindo, aos poucos tornando-se visível através da
névoa criada pela agitação – também representada pelos vários centros, revelando uma instabilidade
desta parte, e pela ampliação do material harmônico, uma vez que passam a ser usadas tríades com
adição de sextas, sétimas e nonas. No comp. 22, grande parte da densidade causada pelo movimento
do baixo em ostinato desaparece, o que pode ser interpretado semanticamente como o momento em
que a catedral saiu da ofuscação causada pela bruma.
Antecipando a parte B, enquanto uma pentatônica descendente de Ré (Dó-Lá-Sol-FáRé) é executada na região grave, surge uma nota Sol com sforzando, o que indica uma tonicização
levando a Dó, centro da peça na parte seguinte (Ex. 2, comp. 27).
A parte B é a mais intensa e alude ao momento em que a catedral emerge
completamente do oceano. Nesse momento, o motivo inicial que conduziu à primeira parte, e que
durante as partes A e A' realizava um movimento de arco (ou semiarco, nos comp. 14-15) contribui
para a formação de uma melodia marcante (comp. 28-40). Embora construída em cima da escala
diatônica, a primeira frase traz a peculiaridade de ter as notas de maior duração (mínimas e
semibreves) descrevendo uma escala pentatônica Dó-Ré-Mi-Sol-Lá, resultado da união entre os
conjuntos Dó-Ré-Sol e Lá-Ré-Mi. As outras frases, embora construídas na escala mixolídia, têm as
notas mais importantes descrevendo uma escola pentatônica Sib-Dó-Ré-Fá-Sol, resultado da união
entre os conjuntos Dó-Ré-Sol e Sib-Dó-Fá. Vale notar que a união destas duas escalas resulta na
mixolídia de Dó, enquanto que a interseção entre ambas as escalas resultam no conjunto Dó-Ré-Sol,
evidenciado ao final desta parte. A textura é projetada em duas camadas: um pedal em Dó, na região
grave; e tríades em bloco, com a melodia ocupando sempre nota fundamental dos acordes (Ex. 3).
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Ex. 3: Tema da parte B (comp. 28-32).

Na parte C (comp. 53.2-71) continua o tom religioso caracterizado pelo aparecimento da
segunda interpolação (comp. 46.2-53.1), bem como o grande pedal em Sol#. A partir do comp. 55, uma
textura densa, criada pela polifonia de duas vozes com intenso desenvolvimento motívico (Ex. 4), o que
remete ao intenso tocar dos sinos da catedral, logo após ter emergido completamente.
O material dos comp. 55-58 é construído sobre a escala pentatônica Fá#-Sol#-Lá-Do#Ré#. A partir do comp. 59, há o aparecimento significativo da nota Si em adição às outras, no
mesmo momento em que há uma fusão das formas retrógrada e inversa do motivo 1.1, sugerindo
também uma mescla entre o material pentatônico anterior com a escala pentatônica Si-Dó#-Ré#Fá#-Sol#. Ao longo da peça, aparecem principalmente formações de arcos inicialmente ascendentes,
mas neste trecho também aparecem invertidos, de modo a criar arcos inicialmente descendentes. No
final do comp. 62 vem uma transição para o retorno a parte B, com tétrades maiores com sétima
menor em sequência até atingir o acorde se Sol# com sétima, longamente mantido (comp. 64-67).
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Ex. 4: Parte C, com grande desenvolvimento motívico em duas vozes e ostinato na camada inferior (comp. 52-62).

A peça termina após o retorno das partes B e A. A parte B' retoma o material harmônico
e melódico utilizado na parte B, mas varia a textura com a alteração radical da dinâmica de ff para
pp e com a inserção de um denso ostinato no grave, abafando o tema. Ainda aparece indicado na
partitura que este deve ser como um eco da frase ouvida anteriormente. Pode ser interpretado como
o tema da catedral ainda tocando depois desta ter submergido novamente. A peça termina em uma
longa tonicização em Dó maior, nos últimos quatro compassos da peça.
Em relação aos aspectos tempo e rítmica, a métrica alterna partes ternárias e binárias
compostas. Na supracitada performance de Debussy os compassos ternários duram a metade do tempo
dos compassos binários (com exceção dos últimos quatro compassos). As figuras rítmicas variam em
função da forma, e a presença de pedal ou de ostinato determina a densidade rítmica da peça. A
dinâmica acompanha a forma de arco do contorno melódico. Porém, identificamos um duplo arco,
com um grande crescendo até o fortíssimo no início da parte B, com um diminuendo até a segunda
interpolação. Esta parte inicia em pianíssimo, e cresce muito mais rapidamente do que da primeira
vez, porém em uma intensidade menor e por menos tempo. Logo há um diminuendo para o
pianíssimo que dura até o fim do Prélude. A articulação envolvida para tocar a peça requer que se
explore bastante o timbre do instrumento, diferenciando as sonoridades que remetem aos sinos das
que remetem a névoa que cerca o local. Cada camada tem a sua dinâmica, para expor a melodia de
modo doce e fluido, mas também sem exagerar na expressão, por se tratar de algo calmo e quase
estático – expressivo e concentrado (expressif et concentré). La Cathédrale engloutie possui, em
todas as suas partes e quase todos os momentos, notas pedal ou ostinatos no grave, e estes influem
em sua textura. Cria-se uma noção de tempo passando mais devagar. A sensação é de pouco
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movimento harmônico, mas com uma rica movimentação interna em cada harmonia, causada pelo
caminhar de cada voz, pela variação gradual da dinâmica, pelos ostinatos – tudo isto reforçado pela
pedalização. O timbre pode e deve ser ricamente explorado levando em conta: pedalização, grau de
legato, como timbrar as vozes, de modo a explorar as diversas cores possíveis de serem atingidas.
Em La Cathedrale engloutie a construção motívica, a forma e a dinâmica da peça estão
relacionadas por meio de uma forma arqueada, o que contribui para a continuidade e a fluidez.
Agradecemos à FAPESP pelo apoio a esaa pesquisa.
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Préface. In: DEBUSSY, Claude. Préludes I. Wien: Wiener Urtext

1

Debussy não compôs nenhuma peça para piano em 1902.
Com base em uma ideia de variações em desenvolvimento, James Mathes identifica a forma ABACAD-trans-Btrans-D-A (comp. 1-6, 7-12, 13-15, 16-21, 22-27, 28-40, 41-46, 47-66, 67-71, 72-83, 84-89) (Mathes 2007: 332). Roy
Howat identifica a forma ABCBA (1-27, 28-46, 47-71, 72-83, 84-89), classificando as duas partes externas como
introdução e coda (SMITH, 2006: 18). Comparada à abordagem de Howat, nossa identificação de forma estabelece uma
fragmentação da primeira parte em duas semelhantes (A e A'), uma vez que há uma mudança marcante na textura dos
comp. 16-27. Entendemos que tenha sido aquilo que chamamos de interpolação, ocorrida na passagem inicial (comp. 712, na Ex. 1), determinante na consideração de Howat desta parte como um amálgama de Introdução e Parte A.
3
Em nosso entender, a modificação no andamento parece se justificar por manter o fluxo rítmico, tanto nos comp. 6-7
(Ex. 1), como nos comp. 20-25 (Ex. 2).
4
Segundo a edição Wiener Urtext (1985), há apenas esta incidência de ff. No entanto, a edição Henle-Verlag Urtext, há
também a inscrição ff no comp. 61.
2
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Resumo: Analisamos estruturalmente o início do Choros Nº4 de Heitor Villa-Lobos. Descrevemos
alguns dos procedimentos composicionais utilizados pelo compositor, buscando possíveis
influências. Percebemos nesta obra traços da música de Stravinsky como os “complexos sonoros”
autônomos. Outras características estão presentes como o uso de melodias curtas e sem
desenvolvimento discursivo, uso de ostinati e simetrias, mudanças frequentes de fórmula de
compasso e acentos rítmicos deslocados.
Palavras-chave: Villa-Lobos, Modernismo, Música Brasileira, Choros Nº4.
Structural Analysis of Choros Nº4 by Heitor Villa-Lobos: Textural Procedures and Use of Symmetries
Abstract: We analyzed structurally the beginning of the Choros Nº4 by Heitor Villa-Lobos. We
describe some of the compositional procedures used by the composer, seeking possible influences.
We saw in this music traces of Stravinsky's music as "complex sound" autonomous. Other features
are present as the use of short melodies and without development discourse, use of ostinati and
symmetries, frequently changing time signatures and rhythmic accents displaced.
Keyword: Villa-Lobos, Modernism, Brazilian Music, Choros Nº4

Introdução
O Choros Nº4 de Heitor Villa-Lobos, composto no ano de 1926 e estreado em 24
de outubro de 1927 em Paris, faz parte da Série Choros, conjunto de peças que inaugurou a
fase nacionalista do compositor. Esta peça foi dedicada a Carlos Guinle, mecenas do
compositor durante suas duas passagens por Paris na década de 1920. Tem duração de pouco
mais de quatro minutos e foi escrita para três trompas e um trombone, formação pouco
comum, bem ao gosto da vanguarda parisiense da época (TARASTI, 1995: 102-5), conhecida
como o “Grupo dos Seis” 1. Esse grupo de compositores, orientado por Cocteau e Satie,
defendia o fim do uso de técnicas que referenciassem qualquer semelhança com a música
clássica ou romântica. Procuramos investigar dentro do Choros Nº4 outros elementos de
maior importância que mostram como Villa-Lobos contribuiu com propostas legítimas para o
aprimoramento de novas tendências frente à crise da “prática comum” que ocorreu no início
do século XX. Optamos por uma análise “estruturalista” percebendo a dificuldade de
enquadrar a peça dentro dos padrões clássicos de análise musical. 2
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1. Complexos Sonoros e Procedimentos Texturais
Temos no início da obra (c.1-66) uma região de construção harmônica sofisticada
com complexos sonoros independentes que se relacionam ora por sobreposição, ora por
justaposição. Sua estrutura é composta em três partes, sendo a terceira parte uma repetição
modificada da primeira, compondo uma pequena forma ternária (a – b – a’).
Na abertura (c.1-4) vemos a construção de texturas de acordes, pela “ressonância
de um bloco de acordes tocados pelas trompas” (SALLES, 2009: 102-3) entrecortados por
“figurações melódicas do trombone” (Idem, Ibidem: 153-4). O material sonoro criado pelas
trompas (Fig.1) foge aos padrões triádicos convencionais, evitando as tradicionais terças
sobrepostas. Estes complexos relacionam-se entre si não mais por tensões e relaxamentos
próprios da tonalidade ou por modulações. Os encadeamentos harmônicos seguem mais
orientações contrapontísticas, em geral pelo uso de semitons e agregados de semitom. Salles
menciona que “os processos de adição e subtração intervalar utilizados por Villa-Lobos têm
profundas implicações sobre a condução linear das vozes, força motriz de sua técnica
contrapontística” (Idem, Ibidem: 139). 3

Fig.1: Blocos de acordes tocados pelas trompas na abertura

As trompas “tocam uma sequência de quatro acordes, em que aparecem 11 sons
da escala cromática, com exceção do Sib” (SALLES, 2009: 153). Esse procedimento
harmônico é chamado por Salles de “polarização por exclusão” e é uma prática comum na
música de Villa-Lobos.
Uma forma curiosa de chamar a atenção sobre um determinado som é excluí-lo
durante certo tempo para então voltar a ele. Se a eficácia dessa técnica pode ser
discutível para quem escuta a obra, especialmente se houver estruturas harmônicas
muito densas, ela pelo menos revela uma forma de dispor os sons ao longo do
tempo, de conduzir o fluxo sonoro até determinado objetivo. (SALLES, 2009: 151)

465

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

O tema que conduz os acordos – que chamaremos de motivo “a” (Fig.2) 4 – é
disposto homogeneamente entre os três instrumentos, exceto pela repetição da nota Lá pela
segunda trompa, o que impede a simetria completa entre todas as vozes, evitando o
aparecimento das 12 notas cromáticas. A única nota ausente é o Sib, que aparecerá ao final da
obra como tonalidade principal.

Fig.2: Tema 1 (1ª trompa): motivo a; argumento de todo Choros Nº4 (c.1-4)

Também notamos trechos onde as vozes circulam em eixos de gravitação, que são
notas polarizadas por maior exposição e por uso de notas que guardam relação harmônica em
torno desta 5. O tema logo abaixo, escrito para a primeira trompa, – entre os Números 2 e 3
(Fig.3) – mostra fortes semelhanças com tratamento motívico por atração de uma nota
principal que ocorre no tema inicial do fagote de Sagração da Primavera de Igor Stravinsky
(Fig.4). Também notamos semelhanças com o motivo a, argumento do Choros Nº4.

Fig.3: Polarização da nota Sib como eixo de atração deste tema melódico

Fig.4: Tema inicial de Le Sacre: semelhanças com o tratamento rítmico e melódico do Choros Nº4.

Outra semelhança entre os dois compositores é a frequente alternância entre
fórmulas de compasso na primeira seção da obra, muito comum na obra de Stravinsky 6.
A estruturação dos “blocos sonoros” 7 utilizados neste Choros, que por vezes até
se parecem com os convencionais acordes triádicos, não parece seguir os padrões funcionais
da Harmonia Tonal Tradicional. Ficou mais claro para nossa análise a organização destes
“complexos de notas” a partir de uma justificativa textural de progressão e regressão de
densidades sonoras (BERRY, 1987: 185)8. No compasso 58 – Número 11 – (Fig.6), por

466

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

exemplo, temos um adensamento harmônico de todas as vozes, consequência da superposição
homofônica em intervalos muito próximos, acompanhada pela progressiva ampliação da
densidade dos valores rítmicos. Esse adensamento prossegue para uma ampliação dos
intervalos entre as vozes que conduz a passagem de modo cadencial até o primeiro acorde do
próximo compasso.

Fig.6: Cadência textural (progressão gradativa e recessão súbita de densidade)

Sobre este aspecto de progressões e regressões de densidade rítmica e textural em
Villa-Lobos, Salles afirma:
Villa-Lobos utiliza frequentemente o adensamento dos eventos rítmicos – quase
sempre em conjunto com os elementos harmônicos – como meio de polarização de
determinada altura. A ideia de precipitação rítmica como elemento de condução
melódica é um procedimento muito comum em sua música. (SALLES, 2009: 174)

Outros aspectos importantes devem ser destacados neste compasso. Temos neste
trecho a divisão entre notas de teclas brancas e pretas 9 (de acordo com a disposição destas no
piano) resultando na superposição das escalas diatônica e cromática, procedimento típico da
música de Villa-Lobos, mais evidente na música para piano e violão (Fig.7) (SALLES, 2009:
45). Vale aqui observar que, em consequência dessa disposição das notas, temos aqui o
aparecimento do Modo VII de Messiaen na segunda transposição (Modos de Transposições
Limitadas 10) na primeira e na segunda trompa.
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Fig. 7: Notas referentes às teclas brancas e pretas do piano intercaladas sucessivamente

2. Formas simétricas e “ostinati”
Podemos identificar uma segunda seção neste Choros (c.67-81) onde aparecem
interessantes superposições de camadas independentes, onde a melodia principal da segunda
trompa em tratamento modal dialoga com as ressonâncias criadas pela sobreposição entre o
cromatismo e sons diatônicos no conjunto que o acompanha, surgindo assim uma textura
instável que muda gradativamente.
Temos aqui um trecho de movimento mais lento em seção única que se
desenvolve a partir de um bloco sonoro construído com as notas Sib, Láb, Réb e Dó, ou,
segundo a catalogação de Forte 11, [0,1,3,5]. Harmonicamente temos sobreposições bem
instáveis que são balanceadas pelo uso constante de ostinati e simetrias 12. Temos uma
condução homofônica em “tratamento coral” de temas independentes que geram uma série de
ressonâncias de maior ou menor atrito entre os parciais harmônicos.
Sobre isso surge uma melodia na segunda trompa (Fig.8) que conduzirá toda essa
seção. Temos aqui uma melodia desenvolvida quase totalmente em graus conjuntos,
conduzida em modo do Dó Eólio, muito similar ao tratamento dado às melodias tonais 13. A
melodia tem oito compassos divididos em duas frases de quatro compassos, quase que
idênticas, mostrando o uso de simetrias translacionais nesta seção. Essa melodia concluiu
sobre o mesmo bloco sonoro do início da seção, que reaparece no compasso 77.

Fig.8: Uso de simetrias bilaterais e translacionais no tema principal deste trecho

O tema do trombone (Fig.9) é um ostinato que se repete compasso a compasso até
o final da seção (simetria translacional). Este tema é formado pelo espelhamento do motivo a
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(simetria bilateral), tratamento similar ao que gerou a melodia principal, sobre as notas Fá,
Láb e Sib, com uma polarização não muito clara desta última nota. O tema da terceira trompa
é construído em duas frases idênticas de quatro compassos (simetria translacional). Cada frase
pode ser dividida em duas partes, a primeira em movimento cromático ascendente, e a
segunda em movimento cromático descendente, mostrando um espelhamento entre as duas
(simetria bilateral). Novamente destacamos a “superposição das escalas diatônica e cromática
– tão típica da música de Villa-Lobos – [que] resulta em padrões simétricos bem apreciáveis”
(SALLES, 2009, p. 45).

Fig.9: Uso de simetrias translacionais e bilaterais no acompanhamento

Conclusão
Vimos nesta análise vários aspectos que marcaram a obra de Villa-Lobos da
década de 1920. Muito fortes são os traços da música de Stravinsky como os “complexos
sonoros” autônomos postos em camadas como mosaicos, gerando ressonâncias vertiginosas
entre seus parciais. Outras características como o uso de melodias curtas e sem
desenvolvimento discursivo, uso de ostinati e simetrias, mudanças frequentes de fórmulas de
compasso e acentos rítmicos deslocados. Na última seção da obra, uma citação da música
popular urbana dos Chorões, faz jus ao caráter nacionalista dos Choros. Também, em sintonia
com os ideais do “Grupo dos Seis”, foi a escolha da instrumentação que, não por acaso, evita
o uso de instrumentos de cordas, preferindo um quarteto de metais, naipe muito na moda na
década de 1920 na França (Varèse – contemporâneo de Villa-Lobos – também faz escolha por
instrumentações sem o naipe de cordas em composições como Hyperprism, Intégrales e
Octandre).
A politonalidade, que ganhava campo no início do século XX, também aparece na
obra do brasileiro. Mas não é correto achar que Villa-Lobos era um mero espectador. Ele
também participou ativamente na criação de novos procedimentos composicionais, em
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especial no trabalho com texturas de acordes, como foi mostrado em toda análise
desenvolvida.
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Notas
1

Villa-Lobos fez sua primeira viajem a Paris em 1923 e teve contato com o importante grupo de compositores
local, conhecidos como “O Grupo dos Seis”. Aqui vale a pena destacar a figura de Milhaud. Este compositor
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também fez parte do Grupo dos Seis e esteve no Brasil entre 1917 e 1918, sendo fundamental para o gosto de
Villa-Lobos e outros jovens compositores pela música modernista francesa. Também destacamos a importância
do “Círculo Velloso-Guerra”, elite artística carioca que, ainda na década de 1910, promoveu o contato do
compositor com as obras de compositores da vanguarda francesa. (LAGO, 2005: 68-69) Mais sobre o assunto
ver NORONHA (2009), LAGO (2005), GUÉRIOS (2003).
2
Orientamos-nos pelo termo “estruturação” utilizado por Antenor Corrêa em Estruturações Harmônicas PósTonais (2006). Neste livro tivemos um esclarecimento das dificuldades da teoria tradicional em dar justo
entendimento às novas práticas composicionais pós-tonais que surgiram no início do século XX, entre elas as
obras modernistas de Villa-Lobos. Corrêa recomenda a análise estrutural, pois esta isola os acontecimentos
internos de cada obra, procurando uma orientação própria daquela ocorrência em particular, sem que seja
necessário que a justificativa para esta análise sirva para outras obras.
3
Sobre análise deste trecho, ver SALLES (2009: 102-3; 153-4).
4
Segundo Salles, este motivo “a” é semelhante ao “motivo Bach” – tema usado por Johann Sebastian Bach
(1685-1750) em algumas de suas obras, como a Arte da Fuga. Este motivo é formado pelas letras do nome do
compositor B-A-C-H que em alemão representam as notas Sib, Lá, Dó e Si. “O motivo Bach apresenta um
contorno que pode ser definido como um ‘ziguezague concêntrico’, semelhante a muitas figurações utilizadas
por Villa-Lobos” (SALLES, 2009: 153).
5
“Segundo Costère, um som é polarizado por um conjunto de quatro outros sons, dois deles situados acima e
abaixo à distância de meio-tom; os dois outros sons são situados quarta (ou quinta) acima ou abaixo.” (SALLES,
2009: 200n)
6
Vamos perceber também, em ambos os casos, a utilização alternada dos grupos de valores rítmicos
“irracionais” (tercinas de colcheias e quintinas) e de “grupos racionais” (quatro semicolcheias). (BOULEZ,
1995: 107)
7
Evitamos aqui o uso do termo “acorde”. Percebemos que os grupos de notas simultâneas nesta obra não tem
caráter funcional como as tríades e tetrades tonais. Assim optamos por termos da música pós-tonal como “blocos
sonoros” ou “complexos de notas”.
8
Segundo Berry, “progressões e recessões texturais [são] formados pelo grau de mudanças nas relações
intervalares e nas qualitativas e quantitativas condições texturais” (BERRY, 1987: 185). Mais detalhes sobre os
conceitos de Berry em Villa-Lobos ver BOTTI (2003).
9
Ver LIMA, 1946: 152-3. Souza Lima comenta sobre a frequência do uso “de uma sequência de sons que
obedecem a determinada simetria entre teclas brancas e pretas” em obras de Villa-Lobos para piano, como o
início de A Baratinha de papel nº1 de A prole do bebê nº2.
10
Os Modos de Transposições Limitadas foram classificados por Messiaen e sua utilização neste trabalho visa
facilitar nossa análise para um melhor entendimento e denominação harmônica dos trechos da obra. No entanto
estes modos que foram sistematizados por Messiaen já apareciam em outros compositores precedentes a ele
como é o caso de Villa-Lobos. Mais sobre os Modos de Transposições Limitadas e suas classificações, ver
MESSIAN (1944: 85 – 93).
11
Fizemos aqui referência à Teoria dos Conjuntos, de Allen Forte (STRAUS, 1990). Notamos aqui que o
tetracorde [0,1,3,5] também corresponde a forma primária dos tetracordes [0,2,4,5] (Dó, Re, Mi, Fá) e [0,7,9,11]
(Sol, Lá, Si, Dó). Isso demostra que o tetracorde [8,10,0,1], utilizado neste trecho do Choros, foi construído a
partir de uma estrutura diatônica, o que reforça o caráter de contraste entre diatonismo e cromatismo neste
trecho.
12
O ostinato e as simetrias são recursos muito comuns na obra de Villa-Lobos. Sobre isso, ver Simetrias e
Assimetrias em Villa-Lobos em SALLES (2009: 45 – 69). Segundo Salles (2009: 42 – 44) dois tipos de simetrias
são muito comuns dentro da obra de Villa-Lobos: simetrias translacionais e bilaterais. A primeira ocorre quanto
um trecho musical é repetido de forma idêntica à original, como acontece nas recapitulações e nos ostinati. Já
simetria bilateral acontece quando um trecho musical é construído de forma espelhada, ou seja, se lido de trás
para frente, soa da mesma forma.
13
Vamos perceber neste tema características comuns em melodias da tradição tonal e modal. Na fig.8 podemos
perceber uma existência implícita de funções tonais de tensão e relaxamento (Dominante e Tônica), onde a
primeira frase (Antecedente) caminha para a nota Sol (Dominante do Modo de Dó Eólio) e a segunda frase
(Consequente) cadencia para a nota Dó (Tônica) da próxima frase. No entanto, o material harmônico deste
trecho não procura enfatizar essas funções, ficando mais visível a procura de uma textura instável, gerado pelo
atrito entre os parciais cromáticos e diatônicos sobrepostos neste trecho.
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Resumo: O presente artigo tem como proposta apresentar o pensamento musical de André da
Silva Gomes através da utilização de figuras retóricas em suas composições, demonstrando que o
compositor tinha consciência de seu discurso anacrônico. Para tanto, utilizamos de ferramentas
analíticas necessárias à compreensão da linguagem retórica do compositor luso-brasileiro a serviço
da eloquência e persuasão. Embora a pesquisa esteja em fase inicial, obtivemos alguns resultados
em relação ao emprego da retórica pelo autor, os quais serão expostos ao longo do trabalho.
Palavras-chave: Análise, Figuras Retóricas, André da Silva Gomes, Música Colonial Brasileira.
Rhetorical Analysis in André da Silva Gomes: Examples of the Musical-Rhetorical Figures Use
Abstract: The present article aims to show the musical thinking of André da Silva Gomes through
the use of rhetorical figures in his compositions, demonstrating that the composer was aware of his
speech anachronistic. In this sense, we used the necessary analytical tools to understand the
rhetorical language of the Luso-Brazilian composer in the service of eloquence and persuasion.
Although the research is in its early initial stage, we obtained some results in relation to the use of
rhetoric by the author, which will be exhibited throughout the work.
Keywords: Analysis, Rhetorical Figures, André da Silva Gomes, Brazilian Colonial Music.

1. Introdução
As relações estruturais contextualizadas e fundamentadas na elaboração de um
discurso, organizado e disposto por meio de figuras e elementos retóricos, tendo por objetivo
persuadir o ouvinte, podem ser verificadas na música europeia, desde a segunda metade do
século XVI. Tratadistas, pesquisadores e compositores como Johannes Nucius (1556-1620),
Joachim Burmeister (1564-1629), Athanasius Kircher (1601-1680), Dietrich Buxtehude
(1637-1707), Alessandro Scarlatti (1660-1725), Antônio Vivaldi (1678-1741), Johann
Mattheson (1681-1764), Johann Gottfired Walther (1684-1748), Johann Sebastian Bach
(1685-1750), Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) e Johann Nikolaus Forkel (1749-1818),
só para citar alguns, foram diligentes em vincular teoria, poética e prática, relacionando-as a
esses recursos retóricos.
Embora não haja referência aos tratados da Poética Musical alemã, na obra de
André da Silva Gomes (1752-1844), não indica que ao mestre de capela faltasse a sapiência e
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cabedal necessários na elaboração e constituição da retórica em suas peças. Primeiro, como
afirma Ana Paixão (2008), a relação entre música, gramática, retórica e poética não se limita à
teoria alemã, podendo ser encontrada em quadros teórico-musicais italianos, franceses ou
flamengos, por exemplo, Zarlindo (1562), Descartes (1618), Quantz (1752) (Paixão, 2008, pp.
32-35). Da mesma forma, como ressalta Santo Agostinho, a transmissão dessa arte não é
exclusiva de uma escola ou nação, ela é inerente ao ser humano, podendo ser aprendida,
conhecida e assimilada por nações diferentes, de modos diversificados. (AGOSTINHO, [397426] 2002, livro III, cap.29 § 40, p.185). E também, por Portugal possuir tradição no ensino
da retórica, seja na esfera deliberativa, política e especialmente religiosa, desde os primórdios
da Idade Média, até a transição para o classicismo. Porquanto, é notório que as obras sacras
do compositor luso-brasileiro se baseavam em textos bíblicos, repletos de alegorias, metáforas
e simbolismos, produzidos com habilidade e domínio, pelo fato de ter sido professor de
Gramática Latina, disciplina essa ensinada na sua formação, no país lusitano, associada à
Retórica. Fato verificável no seu tratado, onde explica a inserção dessas duas disciplinas no
processo composicional:
os adjetivos docente e utente são, respectivamente, formas principais dos verbos
latinos doceo, docui, doctum, (instruir, ensinar); e utor, usus, uti (usar, servir-se).
Nota-se que André da Silva Gomes preferiu atribuir à harmonia um significado
bastante peculiar. O termo é empregado como um elemento comum ou mediador: a
doutrina utente, ou seja, a composição, serve-se dos preceitos da doutrina docente, o
contraponto. Seguindo seu raciocínio a analogia com a faculdade retórica torna-se
evidente: [...] aqui se examina o contraponto relativo à parte da invenção e a
composição relativa à disposição e à elocução (LANDI, 2007, p.32).

Enfim, portador dessa transmissão, Silva Gomes em sua Arte Explicada de
Contraponto destaca a relevância da instrução retórica para construção de uma exposição
sólida e eficaz, enfatizando que o compositor bem instruído deve saber aplicar, no discurso
musical, a invenção das ideias (Inventio), disposição elaborada (Dispositio) e as figuras
(Elocutio) (SILVA GOMES 1, apud DUPRAT, et al, 1998, pp.17-18). Mesmo em uma época
onde predominava o estilo galante, o compositor luso-brasileiro, artista de notável erudição,
como afirma Giron (2004), acompanhava atentamente os avanços científicos e musicais,
optando por modelar muitas de suas obras a uma linguagem anacrônica (GIRON, 2004, p.50),
demonstrando sua consciência acerca da utilidade da retórica na música, sobretudo no âmbito
sacro, conforme se procura apresentar neste trabalho através de análises.

473

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

2. Análise e Exemplos de Figuras Retórico-Musicais
2.1. Aposiopesis
Walther define a Aposiopesis como uma pausa generalis, a qual gera completo
silêncio em todas as vozes simultaneamente (BARTEL, 1997, p.205). André da Silva Gomes,
através dessa figura enfatiza e valora a Cadência Autêntica Perfeita, na tonalidade de Si bemol
Maior, no compasso 19, além de gerar expectativa no ouvinte, peculiar na Confutatio, onde
são inseridos elementos de contraste em relação aos argumentos retóricos anteriores da obra.

Exemplo 1: Aposiopesis no Ofertório da Missa do 1º Domingo da Quaresma- comp.19Organização e Catalogação-Régis Duprat (DUPRAT, 1999, p.90).

2.2. Variatio
Ornamentação de uma passagem melódica com variedades de embelezamentos
(BARTEL, 1997, p.432). Para Printz, a Variatio é usada tanto para alterar determinada
passagem melódica, por figuração, quanto um trecho melódico da obra, no entanto, a ideia
motívica inicial pode ser percebida (BARTEL, 1997, p.435).

Exemplo 2: Variatio no Ofertório da Missa do 2º Domingo da Quaresma- comp.12-14
Organização e Catalogação-Régis Duprat (DUPRAT, 1999, p.94).
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2.3. Epizeuxis
Observa-se, nesse trecho do Ofertório da Missa de Natal, o emprego da Epizeuxis,
que é uma repetição imediata e enfática de uma palavra, nota, motivo ou frase. Walther
disserta deste modo: “A Epizeuxis é uma figura de retórica pela qual uma ou mais palavras
são imediatamente e enfaticamente repetidas” (BARTEL, 1997, p.263-265). Essa condição se
faz tangível também nas funções harmônicas entre Tônica e Dominante, afirmando a
disposição retórica na Propositio, que, segundo Aristóteles, além de enunciar a tese
fundamental que sustenta o discurso, tem o objetivo de preparar a próxima seção, Confutatio,
que propiciará maior persuasão e, ainda, mover os afetos do auditório:
[...] a retórica tem por objeto formar juízo, no entanto é necessário não só procurar
que o discurso seja demonstrativo e digno de crédito, mas também que o orador
mostre possuir certas disposições: a forma de como o orador apresenta e dá como
entender suas disposições aos ouvintes, de modo a fazer que, da parte deles, também
haja um determinado estado de espírito em relação ao orador (ARISTÓTELES, L II,
1378a, 2005, p.159).

Exemplo 3: Epizeuxis no Ofertório da Missa de Natal (1ºmov)-comp. 19-21 - Organização e
Catalogação-Régis Duprat (DUPRAT, 1999, p.198).

2.4. Synaeresis
No mesmo Ofertório, contudo, no segundo movimento, Silva Gomes, em
passagem homofônica, aplica a figura da Synaeresis, que, segundo Vogt: “ocorre quando duas
notas são colocadas em uma sílaba ou duas sílabas são colocadas em uma nota”
(BARTEL, 1997, p.397). Também não passa despercebida a Cadência Autêntica Perfeita,
encerrando a primeira seção da peça no compasso 14.
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Exemplo 4: Synaeresis no Ofertório da Missa de Natal (2ºmov) - comp. 14-15 - Organização e
Catalogação-Régis Duprat (DUPRAT, 1999, p.208).

2.5. Synonimia
O Ofertório da Missa do 3º Domingo da Quaresma tem como epígrafe a Glória de
Deus Criador e Legislador (Ps. 18,9; 11-12/ Ps. 19,9-11) 2. Nesse salmo, se expressa a
natureza, os benefícios e valores da Palavra de Deus, abordando o fato de Suas Leis e
estatutos serem mais justos e mais doces que o mel e os favos (Et judicia dulciosa super mel
et favum). Nota-se, nesse excerto, o uso da Synonimia, que é a repetição de uma ideia musical
em forma alterada ou modificada (BARTEL, 1997, p.405), por parte do compositor lusobrasileiro, destacando a repetição da palavra dulciora (mais doce que). Igualmente se observa
o acompanhamento na Dominante, Subdominante, Dominante da Subdominante e Tônica.
Outro aspecto relevante é o emprego da Narratio dentro da Confutatio, onde o solo da voz da
soprano narra os fatos, no entanto, diferentemente do que ocorre na segunda parte da
Dispositio 3, a narração está inserida em um contexto de refutação e contraste, como peculiar
da Confutatio.
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Exemplo 5: Synonimia no Ofertório do 3º Domingo da Quaresma- comp. 23-24 - Organização e
Catalogação-Régis Duprat (DUPRAT, 1999, p.102).

2.6. Circulatio
Trata-se de uma série de notas (geralmente oito) em uma formação circular, ou de
ondas senoidais (BARTEL, 1997, p.216). Walther afirma que essa figura pode ser empregada
de duas maneiras:
1. Como uma forma dupla, que ainda é encontrada nas composições antigas como
uma assinatura de tempo após a clave;
2. Quando dois Circoli Mezzi 4 são combinados e seguem um ao outro de tal
forma que devem ser sobrepostos entre si, eles representam visualmente um círculo completo
(BARTEL, 1997, p.218).
Também pode ser definida como uma linha melódica que oscila ao redor de uma
nota (BUELOW, 1980, p.798). Portanto, é evidente que Silva Gomes apropria-se da
Circulatio para destacar a palavra vivificabi nos (restituir, preservar a vida), realçando três
coisas nesse trecho, entre os compassos 3 e 5, o solo da soprano, a melodia que ressalta a nota
Dó, nas regiões da Tônica, Dominante da Subdominante Paralela (Relativa), Subdominante,
Subdominante Paralela (Relativa) e, por fim, as semicolcheias, fazendo o movimento senoidal
com oito notas.
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Exemplo 6: Circulatio no Ofertório da Missa do 2º Domingo do Advento-comp. 3-5- Organização
e Catalogação-Régis Duprat (DUPRAT, 1999, p.138).

3. Considerações Finais
Durante os séculos XVI a XVIII, o discurso musical se fundamentou em
estruturas retóricas, cuja organização favorecia a eloquência. Tal qual o orador, o objetivo do
compositor era mover as paixões do ouvinte. Consciente da eficácia da retórica, André da
Silva Gomes faz uso de tais recursos em suas composições.
A reconstituição da formação musical do compositor luso-brasileiro, assim como
o estabelecimento dos fundamentos teóricos pelos quais Silva Gomes chegou ao domínio da
retórica, excede a delimitação deste trabalho. No entanto, faz-se importante ressaltar que o
quarto mestre de capela da Sé de São Paulo foi mestre régio de Gramática Latina, disciplina
associada à Retórica. Em seu tratado A Arte Explicada de Contraponto, o compositor deixa
evidenciado seu sólido conhecimento sobre a Arte da Eloquência.
Os excertos analisados neste artigo são parte integrante de nossa pesquisa, ainda
incipiente, sobre os estudos de retórica na música de André da Silva Gomes. A observância
dessas figuras e elementos desvela a proficiência do compositor, assim como a possibilidade
da utilização da retórica como ferramenta analítica para a compreensão dos processos
composicionais da música colonial brasileira.
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Notas
1

O referido tratado é apresentado em cópia ituana de 1830, e até o presente momento é o único exemplar
conhecido dessa obra teórica do compositor luso-brasileiro. Duprat afirma que: “Lamentavelmente o texto não
faz nenhuma menção à data ou configuração da versão original do tratado, da qual o documento disponível é
uma cópia” (DUPRAT, et al, 1998, p.9).
2
Nessa fase retórica são distribuídas e ordenadas as ideias e argumentos do discurso. Essa disposição é
constituída por seis partes. Exordium- Início e introdução do discurso; Narratio- Narração dos fatos ou dados;
Propositio- Enunciação da tese fundamental que sustenta o discurso; Confutatio- Refutação dos argumentos
expostos, ou seja, uma oposição ao tema inicial ou principal; Confirmatio- Provas para confirmar a tese inicial;
Perotatio- Conclusão.
3
Salmos 18, 9; 11-12 seriam o número e versículo na Bíblia Católica. Já na Bíblia Protestante, o texto está
escrito no número 19 versículos 9 ao 11.
4
Meio circulo.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo descrever como as técnicas expandidas estão
relacionadas com as “figuras” descritas por Salvatore Sciarrino e utilizadas em sua peça para flauta
solo, All’aure in una lontananza. Para tanto utilizamos duas metodologias: a qualitativa, que parte
dos pressupostos teóricos do compositor; e a quantitativa que parte da análise espectral da
gravação da peça. O objetivo é investigar e descrever o comportamento geral dos parciais no
decorrer do tempo, com intuito de averiguar e evidenciar os conceitos formulados pelo compositor.
Palavras-chave: Salvatore Sciarrino, técnicas expandidas, flauta solo, análise quantitativa
espectral.
Qualitative and Quantitative Analysis’s in All’aure in una lontanaza by Salvatore Sciarrino
Abstract: This study aimed to describe how the extended techniques are related to sound settings
and the concept of "figures" described by Salvatore Sciarrino and used in his own piece for solo
flute, All’aure in una lontananza. So, two different methodologies were used: the qualitative one,
based on the theoretical assumptions of the composer; and the quantitative one, based on the
spectral analysis of the audio recordings of the pieces. Our goal was to investigate and describe the
trajectory of the partial over the time, in order to investigate and demonstrate concepts created by
the composer through the proposed analysis.
Keywords: Salvatore Sciarrino, extended techniques, solo flute, quantitative spectral analysis.

1. Introdução
A utilização das técnicas expandidas instrumentais tem sido recorrente a partir da
segunda metade do século XX. A busca por novas sonoridades leva compositores e intérpretes
a experimentações de novas possibilidades tímbricas. O compositor italiano Salvatore
Sciarrino (1947) tem oferecido vasta contribuição para a transformação dos recursos
instrumentais no que concerne às novas propostas tímbricas. A maioria de suas obras destacase pela utilização de técnicas expandidas de uma maneira diferenciada: as referidas técnicas
atuam no plano estrutural das obras, sendo elemento musical básico e não apenas pequenos
efeitos (THOMAS, 1993, p. 194). Essa característica é notável em suas treze peças para flauta
solo editadas nos cadernos Opera per Flauto e Opera per Flauto II. A peça All’aure in una
lontananza (Às auras numa distância), escrita em 1977, faz parte desse conjunto e é objeto das
considerações analíticas apresentadas nesse trabalho.
Além das técnicas expandidas, Sciarrino faz uso de sonoridades que percorrem o
limite entre o silêncio e o som. A organização desses materiais é realizada, na maioria das
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obras de Sciarrino, com base no conceito de “figura sonora”. Segundo Vinay (2008, p. 15,
grifo nosso), “o elemento fundamental da criação musical sciarriniana não é o motivo, o tema,
a estrutura ou o agregado sonoro, mas a figura sonora”, que deve ser perceptível pela
audição.
A associação que Sciarrino faz entre figura e som tem base em sua aproximação
com as artes visuais e está ligada a um conceito de organização 1. Em seu livro Le Figure della
Musica – da Beethoven a oggi, publicado em 1998, Sciarrino propõe as seguintes “figuras” e
“processos individuais”: processi di accumulazione (processo de acumulação), processi di
moltiplicazione (processo de multiplicação), little bang, transformazione genetiche
(transformação genética) e forma a finestres (forma em janelas), definida também por
Guerrasio (2008, p. 54) e Giacco (2001, p. 61-100).
O processo de acumulação é conceituado como uma situação de desequilíbrio,
onde se manifesta um forte crescimento por meio de elementos heterogêneos, uma passagem
que vai do vazio ao pleno (Guerrasio 2008, p. 54), de uma menor densidade para uma maior.
O processo de acumulação participa da macroforma. Em contraposição a acumulação, o
processo de multiplicação é um crescimento realizado por meio de elementos homogêneos,
tem proporções menores e pode ser “localizado entre a macro e a microforma” (SCIARRINO,
1998, p. 41). Ainda conforme Sciarrino (1998, p. 27), na multiplicação, o crescimento se
expressa de forma menos energética, assim o tempo parece dilatar-se. Sciarrino (Ibd.)
comenta que, enquanto os processos de multiplicação e acumulação são “elementos formais
de dimensões consideráveis”, a figura sonora little bang se aproxima de formas menores.
Guerrasio (2008, p.54) a define como uma “energia concentrada em um pequeno evento
sonoro”. Ao passo que para o little bang está implícita a idéia do inesperado, da surpresa, da
mudança brusca ou da contraposição acentuada entre elementos, para a transformação
genética as peculiaridades mais notáveis são as mutações ou variações lentas ou
microscópicas, as contrações e dilatações do tempo, as transformações e as repetições, sempre
conservando alguma característica do material inicial.
A forma em janelas é caracterizada pela “descontinuidade da dimensão espaçotemporal” e pela “composição por blocos e contração do tempo” (GUERRASIO, 2008, p. 54).
Para Sciarrino, o fenômeno da interrupção é a base do conceito de forma. Como citado
anteriormente, o compositor esclarece que a forma em janelas é representada pela
descontinuidade da dimensão espaço-temporal e envolve a passagem de uma dimensão para
outra, de um lugar para outro, de um momento para outro, é através das janelas onde o espaço
interage com o tempo.
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O principal objetivo dessa análise é a melhor compreensão da concepção
estrutural a partir dos pressupostos teóricos elaborados pelo compositor, focalizando as
inovações na utilização das técnicas expandidas. Utilizamos duas metodologias distintas: uma
qualitativa, que parte dos pressupostos teóricos do compositor; a outra, quantitativa, parte da
análise espectral, com a soma dos parciais presentes nos trechos das gravações em áudio das
peças. O objetivo é investigar e descrever o comportamento geral do espectro no decorrer do
tempo, e averiguar se os dados quantificados evidenciam ou não as considerações reveladas
na análise qualitativa.
2. Análise Qualitativa
A análise qualitativa foi realizada a partir dos seguintes passos e procedimentos:
1. Identificação das técnicas expandidas utilizadas: número de repetição; grau de afinidade
entre elas; 2. Divisão da peça em segmentos de acordo com a utilização e relacionamento das
técnicas expandidas; 3. Descrição das ‘figuras’ sonoras de acordo com a utilização das
técnicas expandidas;
A tabela abaixo relaciona as técnicas utilizadas pelo compositor em All’aure in
una lontananza:

Bariolagens
2

Forma
especial de
whistle tones

Air noises com várias
maneiras de emissão
do sopro

Air noises
em frullato

Jet
whistles

Glissandos realizados
com o bocal em
algumas bariolagens

Tabela 1: Tipologia das técnicas expandidas utilizadas em All’aure in una lontananza.

O trecho inicial da peça é caracterizado pela utilização isolada da técnica
bariolagem (Fig. 1). Este primeiro discurso é interrompido somente no quarto pentagrama,
quando o jet whistle irrompe de forma explosiva. Este gesto é característico da “figura” little
bang.

482

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Figura 1: Trecho inicial da peça e primeiro little bang (assinalado), pentagrama 1 a 4, p. 4.

Após a interveção do jet whistle, outros elementos passam a fragmentar o discurso
inicial também, como os air noises a partir do pentagrama 5. O processo de multiplicação
por adição dos air noises (Fig. 2) fragmenta o discurso inicial, e leva à origem de um novo
discurso, onde esta técnica torna-se predominante (final do pentagrama 10 ao 16).

Figura 2: Multiplicação dos air noises, pentagramas 4-6, p. 4.

Em seguida, ocorre o processo de acumulação, onde, através do acréscimo de
técnicas diferentes, alcançamos o momento de maior densidade da peça (pent. 16 a 20).
No trecho final ocorre um retorno aos dois momentos iniciais, de forma abreviada.
Neste trecho observamos as “figuras” forma em janelas e transformação genética. A forma
em janelas é caracterizada pela reapresentação do discurso inicial realizado através da
bariolagem, mas com o tempo contraído. A transformação genética é determinada pela
“transposição” da bariolagem, antes apresentada em mi, surge então em mib.
O procedimento característico da forma em janelas é também utilizado pelo
compositor no decorrer da peça como descontinuidade, corresponde a blocos onde claramente
percebe-se a mudança abrupta de uma técnica para outra, como por exemplo, o bloco de air
noises que surge interpolado entre as bariolagens (Fig. 3):
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Figura 3: Bariolagens interrompidas pela técnica air noise (pentagrama 5, p.4).

Assim, dividimos a peça em quatro segmentos: A, B, C, A’ e B’. Onde o
segmento A é o trecho inicial onde estão presentes somente as bariolagens (pentagramas 1 a
4) até o surgimento do primeiro jet whistle. O segmento B está relacionado aos pentagramas 4
a 10 (até o jet whistle), onde o discurso inicial é fragmentado até surgir o novo segmento, que
denominamos “C”. Este segmento (pentagramas 10 – depois do jet whistle – a 20 – antes das
bariolagens em mi b) pode ser subdividido em duas partes, das quais a primeira (do
pentagrama 10 ao início do 16) é caracterizada pela utilização freqüente da técnica air noisis
com algumas interpolações de bariolagens, whistle tones e jet whistles. Na segunda parte
(pentagramas 16 a 20), as incidências dessas técnicas tornam-se cada vez maiores, ocorrendo
o processo de acumulação descrito anteriormente. Por fim, os segmentos A’ (final do
pentagrama 20 ao pentagrama 22, antes dos air noises e whistle tones) e B’ (do final do
pentagrama 22 ao 24) estão relacionadas a um retorno aos procedimentos descritos nos dois
segmentos iniciais.
3. Análise Quantitativa Espectral
A partir da observação das “figuras e processos” e das técnicas expandidas,
partimos para a análise quantitativa do espectro sonoro dos áudios das gravações das peças 3.
Os procedimentos foram realizados com o auxílio dos softwares Sound Forge Pro 10.0,
Spear, Microsoft Office Excel.
O primeiro procedimento para realizar a análise quantitativa foi dividir o áudio de
cada peça em trechos, utilizando o software Sound Forge Pro. O próximo passo foi processar
esses trechos no software Spear, onde foi gerado o somatório dos parciais. Em seguida,
elaboramos as tabelas e os gráficos no software Microsoft Office Excel, para uma melhor
visualização da quantificação dos parciais no tempo. Por último, relacionamos os dados
qualitativos e os quantitativos, com o objetivo de evidenciar ou não as considerações
reveladas na análise qualitativa. Realizamos dois tipos de quantificação: a primeira que
relaciona o número de parciais a cada 20 segundos da peça (quantificação geral); e a segunda
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que relaciona o número de parciais dos segmentos descritos anteriormente, em subdivisões
menores de tempo, o que possibilitou a elaboração de um gráfico mais detalhado.
A Tab. 2 e o Gráf. 1 expressam a quantificação realizada a cada 20 segundos da
peça. No gráfico, o início dos segmentos é assinalado por um traço pontilhado vertical.
Observamos que os pontos mais altos são aqueles onde aparecem os jet whistles – little bang.
Os pontos 16 a 23, que correspondem aproximadamente ao segmento C, representam o trecho
com os picos mais acentuados da peça, evidenciando o processo de acumulação. Os pontos
24 a 29 apresentam uma queda brusca no número de parciais, assinalando um retorno ao nível
quantitativo dos mesmos segmentos anteriores.
No de
parciais
1379

Ponto

1

Tempo
(min. – seg.)
00:00-00:20

No de
parciais
2700

Ponto

11

Tempo
(min. – seg.)
03:20-03:40

21

Tempo
(min. – seg.)
09:40-10:00

No de
parciais
9461

2

00:20-00:40

1406

12

06:40-07:00

4724

22

10:00-10:20

11222

3

00:40-01:00

1082

13

07:00-07:20

2685

23

10:20-10:40

15417

4

01:00-01:20

2228

14

07:20-07:40

1099

24

10:40-11:00

5971

5

01:20-01:40

2130

15

07:40-08:00

1318

25

11:00-11:20

4179

6

01:40-02:00

1242

16

08:00-08:20

7387

26

11:20-11:40

3853

7

02:00-02:20

3502

17

08:20-08:40

2955

27

11:40-12:00

4025

8

02:20-02:40

3113

18

08:40-09:00

6572

28

12:00-12:20

1893

9

02:40-03:00

2293

19

09:00-09:20

7165

29

12:00-12:25

327

10

03:00-03:20

4125

20

09:20-09:40

11590

-

-

-

Ponto

Tabela 2: Quantificação geral da peça a cada 20 segundos.

Gráfico 1: Gráfico dividido em segmentos, gerado a partir da quantificação geral da peça.

O Gráf. 2 foi realizado a partir da quantificação de trechos de durações menores.
Os dados do gráfico revelam claramente a semelhença entre os segmentos A e B nas
respectivas reexposições, com a recorrência dos valores calculados, evidenciando as
características apontadas na análise qualitativa.
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Gráfico 2: Gráfico realizado para toda peça a partir da quantificação de trechos de durações menores.

Conclusão
A análise quantitativa evidenciou a multiplicação por meio dos air noises
(também com whistle tones); o little bang através dos jet whistles; as interpolações do
processo de acumulação; a forma em janelas; e a trasnformação genética. De maneira que
podemos montar a tabela estrutural a seguir (Tab. 3):
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Segmentos
A
B
C
A’
B’

a
b

Procedimentos e Técnicas
Prolongação da bariolagem
Interpolação das bariolagens com os air noises
(também com os whistle tones), e esporádicas
interrupções de jet whistles
Predominância dos air noises e whistle tones
Interpolações dos air noises (também com
whistle tones), jet whistles e bariolagens

“Figuras” e processos
–

Pentagramas
1–4

Multiplicação e little bang

4 – 10

forma em janelas, little bang

10 – 16

Acumulação, little bang

16 – 20

forma
em
janelas,
transformação
genética,
little bang
Retorno ao B
forma em janelas, little bang
Tabela 3: Quadro estrutural da peça All’aure in una lontananza.
Retorno ao A

20 – 22
22 – 24

Observamos que a análise quantitativa espectral se revelou um excelente
referencial para identificar as “figuras”, uma vez que a compreensão física do som vai além
da mera observação da partitura. A leitura quantitativa oferece também um suporte para
relacionar, comparar e compreender as diferentes facetas do diálogo entre técnicas e “figuras”
presentes no discurso musical da peça All’aure in una lontananza.
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1

O compositor utiliza na construção de suas obras “modalidades de organização próprias à nossa maneira de
perceber, à nossa fisiologia” (GIACCO, 2001, p. 58, tradução nossa), tais como fenômenos da vida –
crescimento, multiplicação, respiração, transformação. Organização tem a ver com orgânico.
2
A bariolagem, ou trinados de harmônicos, ou trinados tímbricos, é caracterizada pelas variações microtonais
em uma mesma nota, realizada através dedilhados adicionais, onde o intérprete, por exemplo, busca uma nota da
série harmônica para trinar com uma nota fundamental.
3
A análise quantitativa dos parciais foi gerada a partir da gravação de Mario Caroli, realizada em 2001.

487

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Analogique A & B de Iannis Xenakis: contextualização teórica e análise
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise dos principais elementos da
parte instrumental de Analogique A & B, para nove cordas e tape de Iannis Xenakis. A parte
eletrônica não será tratada em detalhe. Para tal, em primeiro lugar, serão apresentados dados gerais
da obra; em seguida trataremos da análise propriamente dita; e, por fim, será abordada a teoria que
fundamentou a composição de Analogique A & B, conforme descrita por Xenakis em seu livro
Formalized Music.
Palavras-chave: Análise musical – século XX, Iannis Xenakis, Analogique A & B, música
estocástica markoviana
Analogique A & B by Iannis Xenakis: context and analysis
Abstract: This paper presents an analysis of the main elements of the instrumental part of
Analogique A & B for nine strings and tape by Iannis Xenakis. The electronics will not be
discussed in detail. For this purpose, firstly will be presented some general data from the work;
then, it will be presented the analysis; and finally, will be approached the theory behind the work,
as described by Xenakis in his book Formalized Music.
Keywords: Musical Analysis – 20th century, Iannis Xenakis, Analogique A & B, markovian
stochastic music.

1. Informações gerais
Analogique A & B é uma obra de Iannis Xenakis composta nos anos 1958-59,
para nove cordas (três violinos, três cellos e três contrabaixos) e tape. É resultado de um
processo estocástico markoviano realizado pelo compositor. Este processo único foi transcrito
por Xenakis de duas maneiras: uma delas nos instrumentos acústicos e a outra em sons
eletrônicos. A parte instrumental (Analogique A) foi composta em 1958 e está registrada em
uma partitura de escrita tradicional, enquanto a parte eletrônica (Analogique B) foi gravada
por Xenakis em uma fita magnética (tape), no ano de 1959, no G.R.M. do O.R.T.F. nos
estúdios do Festival Gravasano 1959. Na partitura de Analogique A, o compositor registra que
sua intenção é que esta seja realizada com o acompanhamento da parte eletrônica gravada em
tape. O fato de não estar registrado como uma “obrigação” faz-nos pensar que Xenakis
considerava as duas partes independentes, e que deixava a critério dos executantes optarem
por uma realização da parte instrumental sem o acompanhamento da parte gravada. No
entanto, é costume que a obra seja executada “completa”, com as cordas e tape. A obra, que
tem duração aproximada de 6’45’’, foi estreada em 1960 no Festival de la Recherche, por
André Girard (XENAKIS, 1968).
2. Análise
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Analogique A está dividida em 10 seções (claramente delimitadas pelo compositor
na partitura), a saber: Seção 1 – compassos 1 a 14; Seção 2 – compassos 15 a 30; Seção 3 –
compassos 31 a 45; Seção 4 – compassos 46 a 63; Seção 5 – compassos 64 a 78; Seção 6
compassos 79 a 93; Seção 7 – compassos 94 a 108; Seção 8 – compassos 109 a 123; Seção 9
– compassos 124 a 139; Seção 10 – compassos 140 a 154.
Entre os fatores que evidenciam esta segmentação podemos destacar: 1) As
indicações do tipo de processo e duração, no início de cada seção; 2) As fermatas no último
compasso de cada seção; 3) Os intervalos de silêncio entre cada seção; 4) A parte eletrônica
também serve para articular a mudança de seções, ao ser inserida entre seções, como acontece
entre a seção 1 e 2, ou, marcando o final de uma seção, como acontece na seção 3, ou,
marcando o início de uma seção, como acontece na seção 4; e 5) Os modos de ataque de cada
grupo instrumental, que permanecem fixos no interior de cada seção, mas são alterados
quando se muda de uma seção para a outra.
A fórmula de compasso utilizada é 4/4 e permanece inalterada em toda obra,
assim como o andamento. Desta maneira, pode-se facilmente comparar o “tamanho” das
seções: as seções 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 10, possuem cada, a extensão de 60 semínimas (15
compassos); as seções 2 e 9 têm extensão de 64 semínimas (16 compassos); e a seção 4 tem a
extensão de 72 semínimas (18 compassos).
A análise foi elaborada a partir da verificação estatística dos elementos (número
de eventos 1, densidade média de eventos, proporção timbrística, dinâmicas, registros e modos
de ataque) de Analogique A. Primeiramente foi feita a contagem do Número de Eventos
(N.E.) - (gráfico 1). Essa contagem se dividiu em: 1) Número de eventos total de cada seção;
2) Número de eventos executados pelos naipes (violinos, cellos, contrabaixos) separadamente;
e 3)Número de eventos total da obra.

Gráfico 1: Representação gráfica do Número de Eventos de cada seção de Analogique A, total e
por naipe.
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Tomando-se o Número de Eventos decidiu-se calcular a Densidade Média de
Eventos (D.M.E.) em cada compasso 2. Para tal, cada seção teve seu N.E. dividido pelo seu
respectivo número de compassos. O procedimento visava verificar a D.M.E. total de cada
seção, bem como a D.M.E. dos naipes dentro de cada uma delas. No gráfico 1 pôde-se ver que
em algumas seções existe um aumento significativo do N.E., porém, como o tamanho das
seções não é fixo, buscou-se averiguar se este aumento era ou não compensado pelo aumento
no número de compassos – (gráfico 2). Fato que ocorre na seção 4, por exemplo, que tem o
maior número de eventos de toda obra (413 eventos), porém está entre as seções de mais
baixa D.M.E., em virtude de ter a extensão maior de compassos.

Gráfico 2: Representação gráfica da Densidade Média de Eventos de cada seção de Analogique A,
total e por naipe.

Também a partir da contagem dos N.E. foi possível apurar a Proporção de
Eventos (P.E) que cada naipe executa dentre o total de cada seção. Delimitando assim a
distribuição timbrística em Analogique A. Para tal, foi tomado o N.E. de cada naipe dividido
pelo N.E. da seção respectiva – (gráfico 3).

Gráfico 3: Representação gráfica da Proporção de Eventos por naipe (distribuição timbrística) em
cada seção de Analogique A.

Em Analogique A, são usadas apenas três indicações de dinâmica (ff, f e pp).
Porém, as doze primeiras notas em p da seção 8 contradizem esta máxima. Fato que não se
repete em nenhum outro momento da obra. Seria isto um erro de escrita? Difícil afirmar se
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sim ou se não. O que aumenta a especulação sobre um erro é que Xenakis, quando descreve o
processo de composição de Analogique A, atesta que faz uso apenas das três indicações de
dinâmica citadas.
Para verificar a distribuição da dinâmica fez-se a contagem de quanto cada uma
das três indicações aparece nas seções da obra – (gráfico 4).

Gráfico 4: Representação gráfica da Distribuição das Dinâmicas em cada seção de Analogique A.

Já foi mencionado anteriormente que Xenakis utiliza os modos de ataque para
articular as seções de Analogique A. Cada grupo instrumental tem apenas um modo de ataque
em cada seção, que é mantido ou alterado nas seções seguintes. Assim, verificou-se a
proporção de cada modo de ataque nas seções e no total da obra – (gráfico 5).

Gráfico 5: Representação gráfica da Distribuição dos Modos de Ataque em Analogique A.

O último dado verificado na análise foi a distribuição dos eventos em registros de
alturas determinados. A delimitação de cada registro difere um pouco daquela apresentada por
Xenakis na descrição do processo composicional. Porém, procurou-se definir cinco regiões de
altura baseadas numa análise prévia da distribuição das notas na própria partitura da obra,
além de tentar manter a extensão de aproximadamente 8ª Justa em cada região. São elas: 1)
Região aguda - Fá 4 – Lá 5 ; 2) Região médio-aguda - Ré 3 – Mi 4 ; 3) Região média - Ré 2 – Réb 3 ;
4) Região média-grave - Mi 1 – Réb 2 ; 5) Região grave - Mi 0 – Mib 1 .3 O método utilizado foi
semelhante ao utilizados na obtenção dos dados apresentados nos outros gráficos: contagem
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de N.E. em cada categoria, seguido de cálculo da porcentagem de cada valor com o total do
N.E. da seção respectiva – (gráfico 6).

Gráfico 6: Representação gráfica da Distribuição das Alturas em Analogique A.

A partir desta análise estatística da organização dos elementos musicais em
Analogique A, pode-se verificar que algumas seções de Analogique A possuem várias
semelhanças estruturais. As seções 1, 4 e 9 possuem, todas, o mesmo modo de ataque (arco
norm., ou arco), sendo a distribuição timbrística, a distribuição total das dinâmicas e a
distribuição de registros nestas seções bastante próxima, ainda que com ligeiras variações. As
seções 2 e 6 também apresentam importantes semelhanças, dentre as quais podemos destacar
a distribuição timbrística e a distribuição de registros. Nas seções 3 e 10 pode-se verificar uma
semelhança na distribuição timbrística, na distribuição das dinâmicas, nos modos de ataque e
na distribuição de registros. Certamente, podem-se enumerar outras semelhanças entre seções
em Analogique A diante dos dados apresentados.
3. A teoria que fundamenta a obra
Analogique A & B está entre as poucas obras cujo processo criativo é bastante
detalhado por Xenakis em sua produção teórica – como exemplos deste seleto grupo de obras
podemos citar ainda Herma e Nomos Alpha. Está organizada segundo a teoria da Música
Estocástica Markoviana, cujos fundamentos são descritos por Xenakis nos capítulos 2 e 3 de
seu livro Formalized Music.
A música estocástica markoviana, por sua vez, combina conceitos de processo
estocástico e cadeias de markov. Tendo origem na teoria da probabilidade (teoria responsável
pela análise do acaso), chama-se de processo estocástico “um sistema que produz uma
sequência de símbolos de acordo com certas probabilidades” (WEAVER, 1949, p.11).
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Xenakis defendia que “a utilização de uma lei estocástica permite a criação de formas
musicais livres, baseadas em um mínimo de restrições lógicas, em um número mínimo de
relações entre eventos sonoros” (XENAKIS, 1971, p.31). Além disso, “o processo
estocástico, como diria a teoria da informação, é um processo sem memória” (XENAKIS,
1971, p.33). Com as cadeias de markov, Xenakis pretendia introduzir certo grau de restrições
e memória na sua escrita musical (em oposição à estrutura caótica da música estocástica livre)
(XENAKIS, 1971, p.33). O estado “futuro” de um sistema organizado por cadeias de markov
depende do “presente”, mas não do “passado” (considerando cadeias de primeira ordem, o
tipo mais simples de cadeia de markov).
Em Analogique A & B o “mecanismo composicional” opera sobre três variáveis:
altura, dinâmica e densidade.
Para a manipulação das alturas, Xenakis delimita seis categorias: I) Mi 0 - Mi 1 ; II)
Mi 1 - Ré 2 ; III) Ré 2 - Réb 3 ; IV) Réb 3 - Dó 4 ; V) Dó 4 - Si 4 ; VI) Si 4 - Lá 5. Essas categorias são,
posteriormente, agrupadas em dois conjuntos: f 0 = [I, II, V, VI] e f 1 = [III, IV].
Para a manipulação das dinâmicas são escolhidos três valores: I – pp; II – f ; III fff . Agrupados em dois conjuntos: g 0 = [ I, I, II, III ] e g 1 = [ I, II ].
Para as densidades (notas/tempo) são determinados também três valores: I – 1
evento / Δt; II – 3 eventos / Δt; III – 9 eventos / Δt. Também agrupados em dois conjuntos: d 0
= [ I, I, II, III ] e d 1 = [ I, II, II, III ].
As durações não são manipuladas pelo mecanismo estabelecido.
Após estes agrupamentos dos três parâmetros (altura, dinâmica e densidade), o
compositor estabelece Matrizes de Probabilidades de Transição (matrices of transition
probabilities – MTP) entre os grupos delimitados. Na figura 1 podemos verificar as matrizes
usadas por Xenakis. Elas são lidas de cima para baixo. Assim, tomando-se a matriz (α), ao se
escolher o conjunto f 0 há 20% de chance que o próximo conjunto escolhido seja novamente o
conjunto f 0 e 80% de chance que seja o conjunto f 1 . Sendo escolhido o conjunto f 1 há 80% de
chance de se permanecer com o conjunto f 1 e 20% de mudar-se para o conjunto f 0 .
Xenakis estabelece outra restrição para o mecanismo: cada conjunto dos
parâmetros dados determina uma MTP para escolha dos outros parâmetros. Ou seja, se para as
frequências for adotado o conjunto f 0 , para a densidade será usada a matriz (λ) e para a
dinâmica será usada a matriz (γ) (ver figura 2). Na figura 3 pode-se ver o total de
combinações possíveis entre os conjuntos. Essas combinações foram chamadas de screens por
Xenakis. Na figura 4 pode-se ver com mais detalhe a estrutura de duas screens. Conforme Di
Scipio (2005, p.13), a cada metade de compasso tem-se uma das screens criadas por Xenakis.
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Figura 1: Matrizes de Probabilidade de Transição usada em Analogique A & B.
Fonte: XENAKIS, 1992: p.82-83.

Figura 2: Relação entre conjuntos e matrizes.
Fonte: DI SCIPIO, 2005: p.11.

Figura 3: Total de combinações possíveis dos conjuntos. Screens.
Fonte: DI SCIPIO, 2005, p.12.

Figura 4: Duas das Screens utilizadas em Analogique A & B.
Fonte: XENAKIS, 1992, p.101

4. Considerações Finais
No decorrer deste trabalho tentou-se apresentar um panorama geral da estrutura de
Analogique A. Este procedimento de análise teve origem no próprio tipo de escrita processual,
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ao qual Xenakis recorre nesta e em tantas outras de suas obras. Sabe-se que Analogique A é
uma peça construída segundo conceitos da teoria da probabilidade, o que exige uma escuta
muito mais global do que analítica. Assim, vê-se coerente uma proposta de análise que
vislumbre tal visão da peça.
Di Scipio aponta que Analogique A & B é considerada, por alguns, como uma das
obras de menor êxito de Xenakis, pois, há um excesso de formalização (apresentada nos
capítulos 2 e 3 do Formalized Music) e o resultado musical é pobre (DI SCIPIO, 2005, p.2).
Sim ou não, este trabalho não surge para discutir esta questão, mas para proporcionar um
melhor entendimento da organização dos elementos musicais registrados na partitura, que é
resultado de toda reflexão teórica do compositor.
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Neste trabalho “número de eventos” significa número de notas.
Para a D.M. por unidade de tempo (semínima) basta dividir por 4 os valores apresentados no gráfico 2.
Para Mi0 = 41,2 Hz.
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Abstract: In this paper we present an analysis of Iannis Xenakis’s composition for 12 strings
“Aroura”. The following analysis has a reductionist framework, beginning with some structural
aspects such as form and its relation to the sonic entities used in the work of Xenakis. We take into
consideration for our analysis both some digital signal processing analysis as well as a symbolic
(based on the score). Finally we discuss some matters related to extended techniques and modes of
attack as of their importance to the conception of the piece.
Keywords: Analysis, Xenakis, Strings, Extended Techniques, Sonic Entity.
Análise da Progressão Textural e Superposições em Aroura (1971) para 12 cordas de I. Xenakis
Resumo: Neste trabalho apresentamos uma análise da obra Aroura de Iannis Xenakis. A análise
que se segue tem um aspecto reducionista, partindo de princípios estruturais como forma e sua
relação com as entidades sonoras utilizadas na obra de Xenakis. Tomamos em consideração para
nossa análise processamento digital de sinais (sonoros) assim como uma simbólica (baseada na
partitura). Finalmente discutimos questões referentes a técnica estendida e articulação (modos de
ataque) segundo sua importância na concepção geral da peça.
Palavras-chave: Análise, Xenakis, Cordas, Técnicas Estendidas, Entidade Sonora.

1. Introduction
While a majority of the composers who have sought new musical horizons during
the second half of the XXth century chose the piano as the principal “laboratory” for their
investigations, Iannis Xenakis turned, for this same purpose, to the string section of the
orchestra. Indeed, each of the composer’s early sonic/theoretical innovation found its first
expression in composition primarily written for this family of instruments: the glissando
structures of Metastasis’s (1953-54), the “sound clouds” of Pithoprakta (1956), the
superposition of “sound entities” of Syrmos (1959) or the virtuoso gestures of Nomos Alpha
(1966-67) for cello are but a few examples (Xenakis 1992, passim).
That Xenakis composed Aroura for 12 stings in 1971 places the work at an
important junction in the composer’s theoretical development. Indeed the last text in which he
gave detailed accounts of formalized strategies used in any particular composition concerned
Nomos Alpha and was published a few years prior, in 1968. From then on (with the exception
of his presentation of “dynamic stochastic synthesis,” in 1992) his discourse became less
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specific and involved in mathematical abstraction. Closing nearly two decades of intense
theoretical production, Xenakis returned for the first time to writing for strings with Aroura.
Even a cursory look at the score reveals distinctive traits common to most of his
earlier (and later) productions: the exploration of sonorous effects obtained from extended
techniques and their combinations, the use of successive, contrasting sections, the control of
global parameters such as densities, dynamics etc. A more inquisitive look even suggests that
Xenakis used theoretical principles he had applied to the composition of his work Nomos
Alpha.
The following article presents the preliminary results of an analysis of Aroura
textural progressions. It starts with a brief description of some of the work’s main features
before presenting the results of two separate approaches. The first considers the composition
using audio descriptors (Loudness, brightness…) and global features such as densities, while
the second adopts a point of view that is “borrowed” form the Composer’s earlier writings.
2. Some General Features
As is far from unusual for a composition by Xenakis, Aroura presents itself as a
succession of short “frames” of varying durations and facture. Between one and 20 measures
long 1, their succession induces its own overarching rhythm over an otherwise entirely
“continuous” time. Only occasionally does any sense of pulse emerge. More often than not, it
then joins other parameters such as density, intensity, register, playing modes etc. as
characteristic of a particular “frame,” thus setting it apart from its neighbours or, to the
contrary, creating some form of similarity and/or continuity with them.
Aroura exploits a variety of playing modes. These include sul ponticello,
harmonics, tremolos, pizzicatos, pizzicatos-glissando (a pizzicato followed by a short
glissando), col legno and some combinations thereof. One that has no specific name in the
literature specifies for two strings to be played open and by the bridge with a distinctly
“noisy” overall effect (first appearing at measure 85).
Various types of glissando structures may also be heard either in chaotic “sound
cloud” (reminiscent of passages of Pithoprakta 2) or presenting more “coordinated” movement
(reminiscent of the two outer sections of Metastasis). Figure 1 (next page) gives an example
of each, transcribed into graphical form with time (in quarter notes) on the x-axis and pitch (in
midi values) on the y-axis.
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As a whole, Aroura is deployed within a subdivision of the octave into 24 quartertones. Two short passages (mes. 57-60 and 163-164) also display subdivisions into thirdtones. Great care has also been put into creating, and controlling, “beats” between close
frequencies (interferences) which tend to blur the perception of any fixed pitch.
The work’s opening measures alternates two types of “frames” separated by
silences: “chaotic” glissando structures and single col legno punctuations of time. The first
two glissando structures are set in contrasting dynamics and density: the first is played tutti in
fff, while five instruments in ppp play the second. The two col legno punctuations that follow
display the same type of contrast: the first is p the second fff. Another glissando structure (mf)
and col legno punctuation (fff) are then followed by tremolo like sounds obtained by letting
the bow (col legno) bounce on the strings, which are superimposed in gradually increasing
density. As the work progresses, more and more playing modes/sonorities are introduced and
combined. In the following section, we look at how these create an overall structure of the
work by considering parameters such as dynamics, degrees of noisiness and densities.

Figure 1: Two glissando structures (measures 152 and 224 respectively).

3. A Surface Analysis
Figure 2 shows the graphs of three different “measurements” through which to
visualize the work’s overall progression. The curve at the top of the figure corresponds to
“Loudness”: a measurement of the amount of energy per area unit of time, which corresponds
to perceived overall “dynamic level”. The second curve is a combination of three different
measurements (MALT et all 2009). Its shape follows the sounds perceived brightness
(spectral centroid), its thickness reflects the “noisiness” of the source (the wider the noisier)
and the darkness of its shade reflects, again, the loudness (the darker the louder). Whereas the
latter have all been extracted from an audio signal, the third graph has been obtained from the
symbolic level (i.e. from the score). It presents the evolution of the “densities” from two
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different perspectives. The first (represented in darker shade in the “background”) counts the
number of notes being played per time unit of time, independently of the number of pitches
(instrumental density). The second (in lighter shade in the foreground) counts the number of
distinct pitches being played (harmonic density). Thus, whenever no unison occurs, only the
later curve is visible. That the density values may reach 36 reflects the fact that, in some
passages, all twelve instrumentalists play triple-stops, with all notes distinct.

Figure 1: Graphs following, respectively, the loudness, “texture” (see text) and density over time.

The trajectories followed by these parameters suggest a segmentation of the work
into three larger sections of roughly equal duration. These are marked in the graphs with the
dotted lines. The last section is louder than the first, and the middle one louder than the other
two. The sounds projected in the first and last sections are also slightly “brighter” in quality.
A gradual increase in (both measurements of) densities can also be observed throughout the
middle section, with the transition to the next one marked by an abrupt drop in this particular
dimension. Looking at this same graph, we observe that unisons appear with increasing
frequency towards the end of the composition, a feature shared more consistently with the
first section than with the second one.
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This segmentation into three larger sections is corroborated by two further
elements. The transitions points, measures 100-110 and 195-215 respectively, are both
articulated by the cello in a similarly low density. In the first, two cellos play different (single)
notes close together so as to create “beats” while in the second a single cello plays double
stops in tremolo. Second, the types of glissandi structures are distributed in strict accordance
with this segmentation. The ones that have been designated above as being “chaotic” are
present exclusively in the outer sections. The “coordinated” glissando movement, on the other
hand, occur exclusively during the middle section. The one shown in the left hand side of
figure 1 is the one “building” to the climax that ends the middle section.
This later observation suggests that the tripartite segmentation of Aroura could be
characterized as delineating an A B A’ form. Following this train of thought, in which the
intricacy of Aroura’s surface is only sketchily reflected, the last section A’ might be specified
further as incorporating characteristics from both previous sections. Schematically, this could
then be written as A B (A+B). Looking back at the graphs in Figure 2, one indeed notices that
the last section, while creating its own “arch-like” trajectory (at least in loudness and
densities) does mix elements from both previous sections. In order to investigate this element
further we now considers in more details the characteristics of each successive “frame” of
Aroura, letting ourselves be inspired by some of the principles that Xenakis presented in
conjunction with his composition of Nomos Alpha, for solo cello (Xenakis 1992, p. 201-236).

4. Categories of “Directionality” and Modes of Attack
One of the guiding principle Xenakis used to compose Nomos Alpha consisted of
defining – separately – sets of parameters (comprising intensity, density and duration), sets of
pitches (sieves) and sets (or “categories”) of sound entities. The elements of these sets were
then superimpose and ordered in time following permutations linked to the transformations
(rotations) of a cube (for details see DeLio, 1980; Vriend 1981, Schaub 2009, p. ). An abstract
“canvas” of the piece was thus obtained which, once interpreted and reworked, led to the
writing of the six main sections of Nomos Alpha.
The elements of interest in the present context are the “categories” of “sound
entities” that Xenakis defined. These are listed in Table 1. As has been pointed out by various
analysts, and later confirmed by the composer himself (Varga 1996, p. 86-87), these may be
decomposed into two subcategories: one specifying the “directionality” of the sound entities
while the other specifies their quality as being either a “sound-point” (shown in the left
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column of Table 1) or a “sliding-sounds” (right column). This later subcategory is further
specified by Xenakis through a “mapping” with particular playing modes. These are indicated
in the table’s last line.
C1

Ataxic cloud of sound-points

C5

Ataxic field of sliding sounds

C2

Relatively ordered ascending or descending
cloud of sound-points

C6

Relatively ordered ascending or descending
cloud of sliding sounds

C3

Relatively ordered cloud of sound-points
neither ascending nor descending.

C7

Relatively ordered field of sliding-sounds
neither ascending nor descending.

C4

Atom represented by interferences of a quasi
unison

C8

Ionized atom represented by the interferences
accompanied by pizzicati

Pizzicato; pizzicato glissando; arco normal;
col legno.

Tremolo; harmonics; harmonics tremolo; sul
ponticello; sul ponticello tremolo; arco normal.

Table 1: The eight categories of the sound entities defined by Iannis Xenakis for Nomos Alpha.

The successive “frames” of Aroura may also be considered as “sound entities”
which may, in turn, be characterized by “directionality” and “sound quality”. The remainder
of this analysis considers the score under this particular light.
The methodology used articulates three separate steps. First, a detailed list was
established providing, for each “frame,” its “directionality” and “playing mode(s).” In order
to leave room for later empirical research no grouping into larger category were specified at
first (movements “upward” and “downward,” for instance, where considered separately). This
data was then summarized in the two graphs shown in Figure 3. The frame’s characteristics
are listed along the y-axis. The horizontal line segments to the right of each of them show the
moment of their respective appearances over the course of the composition. The last step,
finally, consisted of grouping these characteristics into larger categories and testing whether
they would reveal deliberate organizational strategies of Aroura’s surface.
The last step led to no explicit results. This, of course, does not mean that no
systematic approach was at play. Indeed, the number of categories that might be built from
the list of characteristics is extensive and could not be explored exhaustively.
However, by considering – amongst other things – the graphs of Figure 3, some
general observations can be made which tend to confirm the segmentation into three parts
proposed earlier. During the central section mostly “sustained” harmonic configurations are
presented, with a predominance of “arco normal” playing. The two outer sections present
significantly more complex configurations and juxtapositions of playing modes. Following
Xenakis’ own categorization of playing modes into “sound points” and “sliding-sounds,” (see
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Table 1) we notice that only elements of the latter are projected during the central section
while elements from both are projected in the two outer categories 3. The passage that
superimposes the greatest number of playing modes (mentioned earlier and highlighted in
Figure 3) appears now as an “accumulation point” of the composition as whole, independently
of its tripartite segmentation. It announces the return of the col legno “bouncing” of the bow,
characteristic of the work’s introduction and which will provide the main sounds for its
closing measures.

Figure 3: Directionalities and playing modes of the successive “frames” of Aroura

5. Conclusion
Our analysis of Aroura’s overall textural progression has allowed us to establish
that the work may be divided into three clearly distinguishable sections of roughly equal
duration. On the basis of some of it’s salient features, it could furthermore be established that
the last of these integrates elements from both preceding section, leading us to summarize the
work’s overall form as an “A-B-(A+B)”.
Drawing on concepts Xenakis had elaborated for the composition of Nomos
Alpha, our analysis of Aroura has introduced a categorization of the work’s successive
“frames” through playing modes and “directionality”. The observations made with this
approach have tended to confirm the ones made previously.
Whether the pitch organization of Aroura can be fruitfully approached by
applying another one of Xenakis’ concept : the “sieve” (Xenakis 2012 p. 180-199) would
remain to be ascertained.
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With all mesures written in 4/4 and the tempo constant throughout (half note = 60 bpm) mesure numbers and
chronological become synonymous.
2
According to Gibson (Gibson 2006), some of the material of Pithoprakta was actually re-used in composition
of Aurora. These pertain exclusively to the “chaotic” glissando structures.
3
The pizzicato glissandos at the very beginning of the central section are the exception that confirms the rule.
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Resumo: Este artigo demonstra que o anacronismo musical de André da Silva Gomes era fruto de
sua consciência retórica no processo composicional. Para tanto, nos fundamentamos em sua obra A
Arte Explicada do Contraponto, assim como em suas atividades como compositor e gramático na
contribuição para a evolução da atividade musical na Colônia, introduzindo procedimentos
teóricos, os quais são os fundamentos de nossa pesquisa que, em consonância com a musicologia
contemporânea, procura observar o uso da retórica também na música colonial brasileira.
Palavras-chave: André da Silva Gomes, Música Colonial Brasileira, Gramática, Retórica.
André da Silva Gomes: A Grammarian Aware of the Rhetorical Utilization in the Compositional Process
Abstract: This article shows that the musical anachronism of André da Silva Gomes was the fruit
of his rhetorical awareness in the compositional process. To do so, we have considered his work
“Arte explicada do Contraponto” (The Explained Art of Counterpoint), as well as his activities as a
composer and grammarian, contributing to the evolution of the musical activity in the Colony by
introducing theoretical procedures which are the foundations of our research; And consonant with
contemporary musicology, we try to observe the use of rhetoric in colonial music too.
Keywords: André da Silva Gomes, Brazilian Colonial Music, Grammar, Rhetoric.

1. Introdução
O quarto mestre de capela da Sé de São Paulo nasceu no ano de 1752, na capital
portuguesa, onde obteve sua formação como aluno externo do Real Seminário da Patriarcal de
Lisboa1. Sua vinda foi articulada pelo terceiro bispo de São Paulo, Dom Frei Manoel da
Ressurreição, inserindo-se numa conjuntura de mitigação do projeto de administração colonial
iluminista, desenvolvido com considerável autonomia pela Capitania de São Paulo2, cujo
governador era Dom Luis Antônio de Souza Botelho Mourão (1722-1789) (DUPRAT, 1995,
p.57). A proficuidade de Silva Gomes foi ao encontro das preocupações do bispado por obter
a desejada estabilidade da capela de música, até então dificultada pela módica remuneração,
disputas civil-eclesiásticas citadas, modesta solicitação e recursos do meio social3 (DUPART,
1997, p.64).
Após 1797, depois de vinte e três anos atuando na Sé, dedicou-se integralmente ao
ensino de Latim (DUPRAT, 1995, p.71-72), o que corrobora com a afirmativa, aqui, de que o
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compositor luso-brasileiro era cônscio da arte retórica nos processos composicionais, não só
pelo fato de ter-se tornado mestre de tal disciplina, mas pela consolidada formação que
recebera em terras portuguesas. De fato, durante toda a sua vida, Silva Gomes dedicou-se ao
ensino, tanto da Música como da Gramática, sempre balizando conceitos musicais e
gramaticais pelo que o autor descreve como faculdade retórica. Sua preocupação didática é
facilmente observada em seu tratado de contraponto, considerado por diversas gerações de
estudantes de música, sendo o mais antigo exemplo de elaboração intelectual em torno da
música realizada no Brasil.
O uso dos recursos retóricos como fundamento da composição musical, desde a
disposição formal do discurso (Dispositio) e sua analogia com as formas musicas, até o
emprego de figuras de retórica como dispositivos persuasivos, tem sido um rico campo de
pesquisa da musicologia contemporânea acerca da música escrita entre os séculos XVI a
XVIII. É nessa perspectiva que se insere a obra do compositor luso-brasileiro, como será
apresentada a seguir.

2. O Gramático e sua Preocupação com a Teoria Musical
Depois de requerer diversas posições que lhe permitissem melhor situação
econômica, André da Silva Gomes foi nomeado interinamente para o cargo de mestre régio de
Gramática Latina 4, da cidade de São Paulo, em decorrência do falecimento de Pedro Homem
da Costa, seu antecessor no cargo, passando a receber um ordenado dez vezes superior ao de
mestre de capela da Sé. Em 1820, aos sessenta e oito anos de idade, ainda exercia o cargo de
mestre de Latim, remetendo matrículas e relações semanais dos alunos de sua classe à
secretaria do governo (DUPRAT, 1995, p.72). Como artista de considerável erudição, Silva
Gomes acompanhava atentamente os progressos da ciência e da música; em outras palavras,
era compositor, mestre de capela e gramático com absoluta consciência do anacronismo da
linguagem adotada para modelar suas composições.
De acordo com Machado Neto (2008), em resposta à investidura do governador
Dom Luiz Antônio que, buscava impor seu projeto modernizante nomeando o seu diretor de
ópera, o músico baiano Antônio Manso da Mota para o comando da capela da Sé, Dom Frei
Manuel da Ressurreição traz de Lisboa o jovem compositor André da Silva Gomes, cuja
missão era reestruturar a capela da catedral paulista, alijando o estilo operístico de Manso,
restabelecendo o estilo romano, “principalmente através da prevalência da textura polifônica,
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reafirmada pela preponderância da música coral” (MACHADO NETO, 2008, p. 360). Nesse
sentido, apesar de viver em um período onde o estilo galante era predominante, o compositor
luso-brasileiro, opta por produzir muitas de suas obras numa escrita não congruente a seus
contemporâneos. Fato verificável ao comparar algumas peças de sua autoria, tais como:
Ofertório da Missa de Domingo de Ramos, Ofertório da Missa da Ascenção do Senhor (2º
Movimento), Ofertório da Missa de Conversão de São Paulo (2º Movimento), tendo, nessas,
a presença da harmonia sequencial, figuração do baixo contínuo, intensa textura
contrapontística, condução para a região da Subdominante, estilo concertato, caracterizando a
escrita barroca, todavia, pode-se encontrar, por exemplo, na Missa a cinco vozes, hierarquia
nas funções, esquema tonal estabelecido entre Tônica e Dominante, Cadências periódicas, isto
é, elementos do galante europeu.
Na prática, portanto, atuou como um mestre contrapontístico e conservador,
influenciado pela música barroca 5, contudo, na teoria, colaborou para a evolução da atividade
musical na Colônia, introduzindo procedimentos teóricos inauditos no final do século XVIII.
Mesmo com o gradativo esquecimento das lições do Discurso Apologético, de Caetano de
Melo de Jesus, Silva Gomes estabeleceu um novo paradigma racionalista para a análise e o
desempenho da música: sua Arte Explicada de Contraponto 6 e mais de 130 peças sacras
(GIRON, 2004, p.50).
Segundo Luís Antônio Giron, “estudando a série ibérica de obras avançadas de
teoria musical, que abordavam a questão da sintaxe da harmonia sequencial e da modulação”
(GIRON, 2004, p.51), o compositor luso-brasileiro pode ter se fundamentado em tais modelos
para formular seu tratado de contraponto, além de algumas composições próprias. Giron
continua sua exposição destacando a colaboração leiga de Silva Gomes para a igreja, seja
ministrando aulas particulares ou hospedando diversos discípulos seus, como Manuel José
Gomes, pai de Antônio Carlos Gomes (GIRON, 2004, p.52). Duprat nota que a obra de Silva
Gomes fora executada regularmente na Sé até 1911 (DUPRAT, 1995, p.99). Na Arte
Explicada, Silva Gomes demonstra sua preocupação didática e seu conhecimento acerca da
linguagem musical e retórica. No primeiro capítulo, trata dos conceitos e princípios dos tipos
de contraponto, na segunda lição é salientado o conceito de harmonia e consonâncias e na
terceira lição há influências do pensamento pitagórico, esse, por sinal se dará até à 20ª lição.
O modelo dogmático de exposição vem da gramática latina. Já os preceitos do conhecimento
musical situam-se na Grécia Antiga. Para Silva Gomes, o contraponto exerce papel
ponderável para a criação musical (GIRON, 2004, p.53).
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3. O Compositor Cônscio do Emprego Retórico na Música
Daqui pode concluir que o Compositor instruído, não só como Filósopho, a entidade
differente de cada hum dos sobreditos empregos; podendo justamente distinguir o
Contraponto Harmonia Docente, e a Composição Harmonia Utente, isto he, parte
que dá preceitos; e parte, que os apprezenta em execução; mas também pode
observar como Rhetorica; aqui se observa o Contraponto relativo à parte da
Invenção e a Composição relativa à Disposição e à Elocução. [grifo nosso] Na
Dissertação, que serve de principio a esta obra, fica [após?] demonstrando, quanto
He precioza ao Compositor a Instrução Literária. (SILVA GOMES, lição nº. 1 f 2
Nota do original, apud DUPRAT et al, 1998, pp.17-18).

Dando prosseguimento à exposição sobre a consciência retórica de André da Silva
Gomes, manifestada em sua Arte Explicada do Contraponto, Landi (2006) afirma que os
adjetivos docente e utente são, respectivamente, formas participais dos verbos latinos doceo,
docui, doctum, docere (instruir, ensinar); e utor, usus, sum, uti (usar, servir-se). Nota-se que
Silva Gomes preferiu atribuir à harmonia um significado bastante peculiar. O termo é
empregado como um elemento comum ou mediador: a doutrina utente, ou seja, a composição
serve-se dos preceitos da doutrina docente, o contraponto.
Seguindo seu raciocínio, a analogia com a faculdade retórica torna-se evidente e
precisa: “[...] aqui se observa o contraponto relativo à parte da invenção e a composição
relativa à disposição e à elocução”. O autor fará, no decorrer de todo o tratado, repetidas
alusões à importância da instrução literária e, mais especificamente, da oratória na formação
do compositor, dando continuidade a uma tradição que tem início com o pensamento de
Aristóteles, Cícero e Quintiliano, cujos traços racionais estarão definitivamente expostos na
música practica com o nascimento do Barroco, sobretudo, com o gênero operístico. O
compositor, tal qual o orador, tem por objetivo atuar diretamente sobre as paixões 7, ou afetos,
dos seus ouvintes. A essa “paixão” já havia Cícero se referido em sua obra Partitiones
Oratoriae, 54 a.C: “Procura descobrir de que maneira ele (o orador) possa gerar confiança
naqueles que irá querer persuadir e, de que maneira possa mover as paixões nos espíritos
deles” 8 (LANDI, 2006, p.32).
Enfim, André da Silva Gomes demonstra os princípios contidos na doutrina
desses antigos mestres, como se fez referência. Todavia, ele conduz pensamento e posição
com uma representação de alguns aspectos, por exemplo, a importância da instrução literária
e, especificamente, da retórica na prática musical, o qual remete a visão do autor à tradição
medieval e barroca de se encerrar a própria essência da teoria musical, no conjunto das
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disciplinas das sete artes liberais (Quadrivium e Trivium) que, por sua vez, consistiam nas
duas áreas do conhecimento humano na Idade Média. Portanto, embora o compositor lusobrasileiro não enuncie tais conceitos de forma explícita, seguramente os tem muito em conta
(LANDI, 2006, p.55).

4. Considerações Finais
Sabe-se que os estudos sobre Retórica na música brasileira ainda são incipientes,
o que, por si só, já atesta a necessidade da inserção deste trabalho dentro das pesquisas
existentes. Como artista de considerável erudição, Silva Gomes acompanhava atentamente os
progressos da ciência e da música, deixando transparecer em sua obra o pleno conhecimento
acerca da arte da eloquência, o que desvela sua sólida formação onde a Retórica é tida como
“um saber interdisciplinar no sentido pleno da palavra, na medida em que se afirmou como
arte de pensar e arte de comunicar o pensamento” (ARISTÓTELES [ALEXANDRE
JUNIOR 9], 2005, p. 11).
Em sua Arte Explicada..., o compositor luso-brasileiro faz repetidas alusões à
importância da instrução literária e, mais especificamente, da oratória na formação do
compositor. Com isso, busca repetir na Colônia o saber contrapontístico obtido em seus anos
de estudo junto ao Seminário Patriarcal de Lisboa. Análises detalhadas sobre a elaboração de
Silva Gomes, acerca da utilização da retórica em suas obras fogem ao âmbito deste trabalho,
muito embora já tenhamos algumas publicações 10 a esse respeito. Fundamentados nesse
arcabouço teórico acerca da Arte da Persuasão, podemos concluir que André da Silva Gomes
utiliza, de forma consciente, os recursos da Retórica em seu processo composicional.
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Notas
1

De acordo com Duprat, Silva Gomes foi aluno de José Joaquim dos Santos (1748-1801). Sabe-se que, nessa
época, o ambiente musical português era dominado pela figura do napolitano David Perez (1711-1778), dedicado
à composição lírica e religiosa, interessado pelas edições didáticas para o ensino da teoria da música, solfejo,
baixo cifrado, acompanhamento etc. E influenciou vários compositores portugueses dentre os quais João
Cordeiro da Silva, João de Souza Carvalho, José Joaquim dos Santos, Luciano Xavier dos Santos dentre outros
(DUPRAT, 1995, p.62).
2
Tal conjuntura de mitigação e administração colonial iluminista era denominada Morgado de Mateus. Nessa
época, o governador estabelecia um padrão estético referenciado na corte portuguesa e, sempre, objetivando o
estabelecimento dos paradigmas do iluminismo católico, tais como: as imponências das festas públicas e
religiosas, com o objetivo de não só cumprir o afeto, mas também para imprimir nos corações do povo, dessa
corte, veneração e obediência a seu soberano. Em síntese, o Morgado de Mateus sempre tinha em mente edificar
pelas festas, como propunham inúmeros protocolos das doutrinas iluministas que se espalhavam pela Europa
(MACHADO NETO, 2008, p.313).
3
O mestre de capela ganhava em média cerca de 40.000 réis anuais, com tal salário obrigava o mestre a escrever
música, financiar sua execução, com o coro e eventualmente com orquestra.
4
A terminologia Gramática Latina é empregada desde a Idade Média, quando o objetivo da gramática associada
à Retórica, é o ensino do latim (FAVERO, 2008, p.1).
5
Esse conservadorismo se deve ao fato de ele ser um mestre de capela e, como tal, deveria seguir os cânones em
que a música religiosa era escrita, isto é, os modelos composicionais tradicionais da época. Paulo Castagna
designa essa maneira composicional de estilo antigo. Ele descreve desta forma: “De acordo com Karl Gustav
Fellerer, o estilo [antigo] se atém, principalmente, às instruções canônicas da velha polifonia” (CASTAGNA,
2001, p.202).
6
A Arte Explicada de Contraponto apresenta-se em cópia escrita de 1830, por Jerônimo Pinto Rodrigues,
constituída de 150 p., entretanto, não há uma data precisa sobre a versão original do tratado (DUPRAT et al,
1998, p.9).
7
Em sua Retórica, Aristóteles dedica uma boa parte de seu Livro II ao estudo das paixões (pathos), segundo o
qual, o bom orador deveria ter pleno conhecimento para descobrir o que é passível de ser persuadido
(ARISTOTELES, L.II, 2005, p.159 passim).
8
“Ut ueniat quem ad modum fidem faciat eis quibus uolet persuadere, et quem ad modum motum eorum animis
adferat”.
9
Manuel Alexandre Júnior faz o prefácio e introdução do livro Retórica cujo autor é Aristóteles.
10
Figuras de Retórica no Ofertório da Missa do Primeiro Domingo da Quaresma de André da Silva Gomes
(2008) Anais do VIII SEPEM-UFG, 10 p; A Aplicação de Figuras e Elementos Retóricos em Dois Ofertórios de
André da Silva Gomes (2011) Revista DAPesquisa-UDESC, 14 p; Figuras Retóricas no Ofertório da Missa de
Domingo de Ramos de André da Silva Gomes (2012) Anais da III Semana de Música Antiga-UFMG, 19 p.
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Antropofagia em Villa-Lobos: diálogos entre diatonismo e cromatismo no Choros nº 2
Gabriel Ferrão Moreira
USP – gfmoreira@ymail.com
Resumo: Nesse trabalho apresento o desenvolvimento da composição Choros nº 2 de Heitor VillaLobos na perspectiva do diálogo e oposição de elementos diatônicos e cromáticos durante a peça.
Aqui discuto as diversas formas de aplicação de material diatônico e cromático, suas
interpenetrações e desvios ocasionais como decorrentes da perspectiva modernista adotada pelo
autor à época. Procuro demonstrar, com as análises a centralidade desse procedimento no discurso
musical do compositor nessa obra peculiar e os reflexos desse exercício estético dentro da
consagrada série dos anos 20.
Palavras-chave: gêneros harmônicos, polimodalidade, análise musical.
Anthropophagi in Villa-Lobos: Dialogues between diatonism and chromaticism at the Choros nº 2
Abstract: In this paper I present the development of the work Choros nº 2 from Heitor VillaLobos, in the perspective of the dialogue between diatonic and chromatic elements during the
piece. Here I discuss the various ways of application of that material, the interpenetrations and
deviant moments as unfoldings of the modernist perspective he adopted those years. In the
analysis I try to show the centrality of this procedure in the harmonic and melodic discourse of the
composer in this peculiar music that belongs to the consecrated series of the 20´s.
Keywords: harmonic genres, polimodality, musical analysis.

1. Introdução
A década de 20 representa um momento especial no desenvolvimento da
maturidade composicional de Heitor Villa-Lobos. É esse período de 10 anos que consagrou
seu status de compositor modernista, podendo ser compreendido como um momento de
transição ou mesmo como uma fase experimental (NEVES, 1981). Dentro de suas obras mais
importantes dessa época, a série dos Choros se destaca como projeto principal, o qual ele
desenvolve com especial afinco, para as mais diversas formações e usando diversos recursos.
Segundo Villa-Lobos,
O choro representa uma nova forma de composição musical, na qual fiquem
sintetizadas várias modalidades da nossa música selvagem e popular, tendo como
principais elementos o ritmo e qualquer melodia típica e popularizada, que aparece
de quando em quando, acidentalmente. Os processos harmônicos são também quase
uma estilização completa do próprio original (VILLA-LOBOS apud GUÉRIOS,
2009, p.167).

Esse texto é a epígrafe da partitura do Choros nº 10 (1926) publicado pela Max
Eschig em 1928. Ele descreve, certamente, o que os Choros seriam a partir do ano de 1925,
com a composição do célebre Choros nº 3, Picapau. Entretanto, os Choros anteriores a essa
data (o nº 1 e nº 2) indicam que o compositor estava a descobrir um caminho a seguir, para
tomá-lo como projeto principal de sua composição na década de 20. O Choros nº 1 - que
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mantém a verossimilhança com o estilo popular que dá nome à peça e à série completa – é
escrito para violão e dedicado a Ernesto Nazareth, procurando, de certa forma se autenticar
como choro enquanto estilo popular urbano, do qual Nazareth é considerado grande intérprete
e compositor. Entretanto, o Choros nº 3 é dedicado à Tarsila e Oswald de Andrade, expoentes
do modernismo emergente no Brasil, fato que Villa-Lobos pode presenciar in loco ao
participar da Semana de Arte Moderna, em 1922.
Entretanto, no Choros nº 2 (1924), Villa-Lobos parece flertar com diversos
elementos na procura de uma direção a seguir. Embora a instrumentação escolhida seja
idiomática do choro popular – uma flauta e clarinete em lá –, o compositor se vale de
conteúdos musicais diversificados e constrói um palco musical, onde as sonoridades
tradicionais e modernistas disputam entre si, se afastam e se assimilam num exercício
antropofágico que define a obra, e que terá desdobramentos na própria concepção da série
completa. Choros nº 2 é a obra intermediária entre uma composição modelar de choro para
violão e uma composição dedicada a modernistas, com texto indígena e procedimentos
musicais de vanguarda; a obra em questão demonstra o processo de apropriação dessa nova
linguagem que se tornará dominante no estilo de Villa-Lobos nos anos 20.
2. Diatonismo x Cromatismo
No primeiro compasso, Villa-Lobos apresenta os dois papéis principais da
composição, diatonismo e cromatismo. O primeiro papel dá à flauta, com o motivo ziguezague, Sol – Dó – Fá – Si; o segundo, ao clarinete, com o motivo cromático Mib – Ré – Réb –
Dó. Por possuírem o mesmo perfil rítmico e duração - porém com perfil melódico e conteúdo
harmônico diferente - o compositor privilegia o entendimento dessas estruturas como
diretamente opostas. Entretanto, a harmonia dessas duas sonoridades constrói um cenário que
destaca um gênero harmônico muito pertinente à composição do início do século XX, a escala
hexafônica (tons inteiros). Aqui observamos a presença do pentacorde hexafônico Si – Réb –
Mib – Fá – Sol, na mistura das notas dos dois instrumentos, com as notas Ré e Dó, estranhas
ao conjunto e remetendo às identidades motívicas de cada instrumento.
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Exemplo 1: Compasso 1 de Choros nº 2

No compasso seguinte, Villa-Lobos desfaz esse bloco sonoro, o dispersando em
uma queda livre, diatônica na flauta e cromática no clarinete, ambas por graus conjuntos.
Aqui, o perfil rítmico entre os instrumentos, que é diferenciado, se encontra novamente ao
último tempo do segundo compasso, numa transposição literal do bloco sonoro do primeiro
compasso, uma quinta abaixo.

Exemplo 2: Compasso 2 de Choros nº 2

Enquanto no primeiro compasso a utilização dos materiais diatônicos e cromáticos
sugeriu um gênero harmônico que abraçava a ambos – a escala hexafônica -, no segundo
compasso Villa-Lobos reforça a individualidade de cada material, apresentando-os dentro de
seu próprio contexto completo, nessa escala descendente de oitava finalizada ao primeiro
tempo do quarto compasso (notas Sol na flauta e Mi no clarinete). Já tendo tratado mais
diretamente dessa oposição diatônico x cromático por hora, ao compasso seguinte (c.4), o
compositor muda de cena.
3. Pentatonismo
Invertendo a lógica aparente, Villa-Lobos cede a nota Fá# à flauta, sendo a única
nota cromática da próxima seção (metade do c.3 ao c.5). O clarinete reitera os acentos
rítmicos desse episódio com a nota Mi, construindo um intervalo de segunda maior. Contudo,
ao observarmos os desenvolvimentos melódicos da flauta - que salta ao Ré5 no final do
compasso 3 e ao Mi5 no final do compasso 4 - podemos notar o arpejo em fusas da estrutura
quartal Si – Mi – Lá, nesse contexto configurando o conjunto pentatônico Si – Ré – Mi – Fá#
- Lá.
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Exemplo 3: pentatonismo no compasso 3-4 de Choros nº 2

A reiteração de um intervalo dissonante e o uso da nota Fá# no instrumento que
até o momento estava tocando apenas notas da escala de Dó maior oblitera a percepção
imediata do gênero harmônico que se constrói pela união das notas dos dois instrumentos.
Entretanto, a inserção do arpejo em quartas torna evidente a releitura que Villa-Lobos faz do
conjunto de notas Fá#-Mi, dentro do contexto pentatônico. Esse procedimento permite que o
compositor utilize estruturas pentatônicas livremente, em outros contextos e com outras notas,
como a escala pentatônica em Láb, ao compasso 8.

Exemplo 4: pentatonismo no compasso 8 de Choros nº2

4. Subversão da tonalidade: notas estranhas e polimodalidade
Em Choros nº 2 Villa-Lobos flerta continuamente com materiais opostos, e
também com linguagens musicais decorrentes do uso desses materiais. Um exemplo é
pedagógico para o entendimento de como Villa-Lobos desenvolve a composição através desse
processo. Em algumas seções da música Villa-Lobos evoca o ambiente tonal da música
popular, mais especificamente o maxixe (antecessor do choro). Nessas seções, um
instrumento faz o acompanhamento rítmico e outro desenvolve a melodia. Inicialmente, o
clarinete arpeja os acordes A6 e E7(9) (c.25). Mas, no decorrer da apresentação dessa seção,
notas distantes da tonalidade vão sendo inseridas: inicialmente o Fá, empréstimo modal de Lá
menor (c.25) e também notas de Lá menor melódica e harmônica, misturadas (c.29). O
motivo cadencial dessas seções mistura elementos diatônicos com o uso irrestrito do trítono,
ainda que fora do contexto harmônico do acompanhamento (ex.6). Por fim, o próprio
acompanhamento rítmico adere ao trítono em sua composição, preservando um sentido tonal,
porém subvertido pelo assédio dos cromatismos inseridos gradativamente (c.46).

513

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Exemplo 5: Gradativa inserção de notas distantes à tonalidade de Lá Maior no acompanhamento
de caráter popular. Inicialmente, inserindo notas dos modos menores, culmina com a inserção do
intervalo de trítono Mi Sib (c.47).

Exemplo 6: Uma das versões do motivo cadencial, constituído pela pentatônica de Lá e o trítono
de cada uma das notas. O mesmo processo é aplicado à pentatônica de Mi (c.43-45).

Outro elemento que se opõe a um estabelecimento convencional da tonalidade
nessa seção é a utilização de escalas diferenciadas na melodia sobre o acompanhamento
‘tonal’ com caráter popular do qual falamos anteriormente. O acompanhamento, construído
sobre uma tonalidade flutuante e instável de Lá, recebe melodia em Mi Frígio (c.30-38), Sol
eólio (c.39-42), Ré eólio (c.46-48), o que desestabiliza e subverte o espaço tonal da
composição, distinguindo claramente as texturas e sonoridades de cada instrumento. Nessa
seção polimodal 1, é o idiomático do choro que serve de conceito para a textura, com o
acompanhamento rítmico bastante claro e a melodia em tercinas e graus conjuntos.

Exemplo 7: A melodia no tetracorde de Sol eólio sobre o acompanhamento em Lá maior.
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Exemplo 8: A melodia no tetracorde de Ré eólio sobre uma tonalidade transfigurada no
acompanhamento, centrada em Lá.

5. Conclusão
Em 1924, o Jornal O Correio da Manhã publica o Manifesto da poesia PauBrasil, escrito por Oswald de Andrade (TELES, 1976). No manifesto artístico, de cunho
modernista e antiacadêmico, Oswald clama por uma arte verdadeiramente brasileira, que se
aproprie de forma crítica dos desenvolvimentos do modernismo europeu:
O trabalho da geração futurista foi ciclópico. Acertar o relógio império da literatura
nacional. Realizada essa etapa, o problema é outro. Ser regional e puro em sua
época. O contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica[...].
A reação contra todas as indigestões de sabedoria. O melhor de nossa tradição lírica.
O melhor de nossa demonstração moderna (op.cit)

Villa-Lobos poderia bem ter lido esse jornal. Embora isso seja especulação, é
certo afirmar que o músico que participou da Semana de 22 era próximo de alguns
organizadores da semana, como Mário de Andrade e do próprio Oswald (TONI, 1987). No
Manifesto Pau-Brasil estão lançadas as bases do próximo escrito por Oswald, o Manifesto
Antropófágo, de 1928. Nesse manifesto, continuando a defender a arte autenticamente
brasileira, Oswald afirma que, ao modo dos índios tupinambás, a cultura brasileira recebe o
colonizador para, figurativamente, devorá-lo e apropriar-se do que lhe interessa, para desse
outro criar o novo seu.
Na análise crítica do Choros nº 2, composto coincidentemente ao ano do
Manifesto Pau-Brasil, observamos um lugar privilegiado para relações de oposição e
assimilação, de enfrentamento e absorção entre materiais musicais diversos. A própria
dinâmica dessas relações durante a obra define o seu desenvolvimento e seus aspectos
formais. A assimilação e mistura de elementos diatônicos e cromáticos na formação de novas
estruturas (fig.5 e 6) frente à própria apresentação claras dos antagonismos no início da
composição (fig.1 e 2) denota a intenção do compositor de valorizar esse processo durante a
música. A oposição e diálogo entre elementos tonais, atonais e modais, que se sobrepõem e se
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compõem durante a música, bem como o uso de rupturas e continuidades – como a
transformação brusca dos conjuntos cromáticos e diatônicos em escala pentatônica (fig.3) –
também atesta a importância desse diálogo e absorção antropofágica dos diversos elementos
músico-culturais em jogo.
Choros nº 2 parece estar bem afinado com o discurso de arte moderna de seu
tempo; na valorização do melhor da tradição e da nossa demonstração moderna, nas palavras
de Oswald. A composição, em si, é um discurso antropofágico em sons, onde os personagens
musicais, cujas origens podem ser traçadas historicamente, dialogam, debatem, se opõe e se
absorvem, construindo novas estruturas para a composição; estruturas que não são
perfeitamente estáveis, pois preservam em si traços perceptíveis do processo que as formou.
Villa-Lobos nunca quis ser tomado como compositor modernista. De fato, nunca
procurou filiação a uma escola estética. Evitava falar sobre a influência da obra de outros
compositores sobre a sua. Dessa forma, manifestava a intenção de manter sua posição de
compositor original, de ter como única influência a sua terra, o seu país. De certa maneira, ele
mantinha-se dentro da proposta antropofágica de Oswald, ao se apropriar completamente dos
materiais e lhes usar como parte do seu metiê 2. Em suas próprias palavras:
Mas isso eu posso garantir: a minha arte é minha, e ninguém pode identificá-la com
aquele veneno que se chama Modernismo e que tem um efeito patologicamente
intoxicante sobre todos os talentos esforçados de hoje em dia, sejam jovens ou
velhos (VILLA-LOBOS apud PEPPERCORN, 2000, p. 55)

Outro aspecto que conecta Villa-Lobos às propostas de Oswald de Andrade é o
mesmo que o afastava do nacionalismo de Mário de Andrade, a preferência pela temática
indígena em sua composição (MOREIRA,2010). Enquanto para Mário de Andrade o Brasil
sem a Europa seria uma “vaga assombração ameríndia” (ANDRADE, 1928), Villa-Lobos
decide investir sua criatividade sobre a temática indígena, e o faz, dedicando sua primeira
grande obra de temática indígena a Oswald e Tarsila do Amaral, o Choros nº 3 (1925).
O Choros nº 2 parece ter sido composto em diálogo com o pensamento
vanguardista da arte brasileira à época, quase de forma indissociável. Após a composição de
1924, Villa-Lobos desenvolve um estilo plural e idiossincrático responsável pelo sucesso da
série Choros, durante toda a década. Vai para o caldeirão do Índio Branco a utilização de
música popular brasileira, música de transcrição indígena, gêneros harmônicos utilizados na
música de Stravinsky juntos a tantas outras idiossincrasias composicionais. O exercício
antropofágico de Villa-Lobos, que se intensifica nos anos 20, irá definindo o novo corpo
composicional do músico, na obtenção de novos sons. Nas décadas seguintes Villa-Lobos não
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se esquecerá da antropofagia dos anos 20, enquanto come e se apropria de outras
musicalidades, sempre sabendo evocar o seu estilo modernista dos anos 20 em diversos
momentos da sua carreira.
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Resumo: Este artigo visa descrever os procedimentos composicionais utilizados em uma obra para
piano expandido, cuja estrutura é definida a partir da aplicação de princípios gestálticos. A
categorização das técnicas expandidas do piano, elaborada a partir do breve levantamento de obras
compostas por compositores norte-americanos e brasileiros, serviu como ponto de partida para a
criação dos gestos musicais. O planejamento composicional da obra foi elaborado tomando
princípios gestálticos como a base teórica organizacional das estruturas.
Palavras-chave: composição, Gestalt, piano expandido.
Application of Gestalt Principlesin the planning of compositional structures used in works for extended
piano
Abstract: This article aims at describing the compositional procedures used in work for expanded
piano, whose structure is defined as the application of Gestalt principles. The categorization of
extended piano techniques, drawn from the brief survey of works composed by American and
Brazilian composers, served as a starting point for the creation of musical gestures. The planning
of the compositional work has been prepared taking Gestalt principles as the theoretical basis for
the structural organizational.
Keywords: composition, Gestalt, extended piano.

1. Introdução
Este artigo visa descrever os procedimentos composicionais utilizados em uma
obra para piano expandido, cuja estrutura é definida a partir da aplicação de princípios
gestálticos. Faremos inicialmente uma breve contextualização histórica sobre o uso do piano
expandido, seguida de uma fundamentação teórica sobre os princípios gestálticos e
examinaremos o potencial dessa teoria no planejamento composicional de uma obra para
piano expandido.

2. Contextualização histórica
É possível citar como exemplo de compositores que tiveram importância
fundamental no surgimento das técnicas expandidas para piano os americanos Henry Cowell
(1897-1965) e John Cage (1912-1992). Cowell apresentou pela primeira vez de forma
satisfatória, na peça The Tides of Manaunaun (1912), o uso do cluster, e nas peças Aeolian
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Harp (1923) e The Banshee (1925) explorou o uso do interior do instrumento, ao indicar que
o pianista pinçasse, raspando ou golpeando as cordas diretamente com os dedos, as unhas e
baquetas nas peças (KOSTKA, 1999, 231).
Há ainda outros recursos que partem da exploração do interior do piano, como os
harmônicos (STONE, 1980, p.261-262) e a vibração simpática de algumas cordas devido ao
som de outros instrumentos colocados no interior do piano (KOSTKA, 1999, p.231). Os
pianistas contemporâneos ainda podem ser exigidos a percutir nas partes do piano, como na
tampa e na caixa.
John Cage, que foi aluno de Cowell, é outro compositor que experimentou nessa
área. Ele desenvolveu o piano preparado, mostrado pela primeira vez na sua peça Bacchanale
(1938), que consiste na transformação dos sons de um piano pela fixação de pequenos
objetos, como parafusos, madeira, papel e borracha no encordoamento do instrumento
(KOSTKA, 1999, p.231), (COSTA, 2004, p.19). O resultado é uma orquestra de percussão
em pequena escala, onde cada nota adquire timbre diferente, dependendo do objeto utilizado.
No Brasil, destacamos o trabalho de pesquisa de Valério Fiel da Costa (2004), que aborda a
maneira de preparação nas peças para piano de John Cage e desenvolve a composição de duas
peças também para piano preparado como forma ilustrativa dos processos por ele estudados.
Vários compositores brasileiros passaram a incluir em suas atividades criativas
novos recursos composicionais “em sincronismo caro com a pesquisa criativa desenvolvida
nos diferentes países do mundo” (NEVES, 1981, p.147). Duas peças para uma nota só (1955)
de Henrique Morozowicz (1934-2008) é citada na pesquisa de Castelo Branco como a única
peça brasileira, escrita na década de 1950, que lança mão de recursos não tradicionais do
piano, utilizando percussão na tampa do instrumento e pizzicato nas cordas (CASTELO
BRANCO, 2007, p. 29 e GANDELMAN,1997, p.181).
O paulista Aylton Escobar (1943-) é também visto como um bom exemplo de
compositores que aderiram à ideia de experimentação no piano com suas peças Mini Suíte das
3 Máquinas (1970) e Assemblypara Piano e fita magnética (1972). Nessas peças, o
compositor se apropria de recursos já conhecidos e os adapta, com o uso de copo de vidro
para raspar as cordas centrais do piano, cluster de menor âmbito executado com os cinco
dedos agrupados, o uso de prego ou moeda para raspar as cordas agudas, e exploração de
outras partes como as cravelhas e a folha de metal que sapara as cordas do instrumento
(POZZO, 2001, p.96-97).
Outros exemplos de compositores brasileiros que têm peças para piano expandido
são: Pe. José Penalva (1924-), com as peças Três Versetos (1963), Mini-suíte N. 3 (1971) e
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Diálogo (1973), onde o intérprete deve bater na caixa do piano, dentre outras técnicas
(PROSSER, 1996, p.4-8); Jorge Antunes (1942-), com seu Estudo nº 1 (1972) para piano, que
utiliza uma das maiores descobertas para piano expandido: o uso de arcos de violino ou
violoncelo friccionados nas cordas do instrumento para produzir notas longas; Valério Fiel da
Costa (1973-), que em sua peça Funerais I (2003) pinça com palhetas de violão as cordas do
piano, percute-as com baquetas de material duro e mole e usa linhas de pesca para produzir
um efeito semelhante aos arcos de violino de Antunes; e Cláudio Dauelsberg (1964-), que
com seu grupo Pianorquestra, iniciado em 2002, promove peças para piano a dez mãos, onde
a caixa inferior é utilizada para produzir o som mais grave de percussão e uma folha de papel
vegetal é utilizada para produzir som semelhante ao do ganzá ou xequerê através de sua
fricção contra uma das madeiras inferiores (CASTELO BRANCO, 2006, p.772-773).
Fornecemos, na Tabela 1, uma categorização das técnicas expandidas para piano, baseada em
Ishii (2005, p.14-18) e Castelo Branco (2007, p.7-8).

Tabela 1: Técnicas Expandidas para Piano
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3. Fundamentos da Teoria da Gestalt
Segundo Collis (2005, p.193), o processo criativo composicional tem sido
estudado por diversos autores, o que possibilitou a formulação de teorias distintas. Webster
(2002), por exemplo, fornece um modelo para o “pensamento criativo em música” para as
áreas de composição, performance e análise. Quatro teorias gerais para os processos criativos
podem ser citadas: 1) Teoria dos Estágios (que separa o processo criativo em quatro estágios:
preparação, incubação, iluminação e verificação, 2) Teoria da Gestalt (sobre a qual nos
deteremos mais detalhadamente no decorrer deste artigo), 3) Teoria dos Sistemas Emergentes
(que examina como as ideias se desenvolvem no tempo como uma proliferação de objetivos,
subobjetivos, trilhas incorretas e falsos inícios) e 4) Teoria da Informação de Processos (que
se relaciona com a estruturação hierárquica no tempo e com a gramática gerativa) (COLLIS,
2005, p.194-195).
A Teoria da Gestalt se originou a partir de uma ramificação dos estudos sobre
percepção realizados por Wertheimer, na Alemanha, em torno de 1912, inspirados no artigo
seminal de Ehrenfels, intitulado Ueber Gestaltqualitäten publicado em 1890. Essa teoria
nasceu como uma reação ao pensamento psicológico da época, influenciado pela física do
átomo, que considerava “os componentes da vida mental como sensações discretas,
irredutíveis e homogêneas” (OSBORNE, 1964, p. 214).
A Gestalt parte do pressuposto de que objetos visuais podem ser agrupados de
acordo com algumas leis de percepção (DESOLNEUX et al, 2008, p.13). Segundo Lerdahl e
Jackendoff, “do ponto de vista psicológico, o agrupamento na superfície musical é o análogo
auditivo da partição de campos visuais em objetos” (1996, p. 36). Ainda segundo esses
autores, “as regras de agrupamento parecem ser independentes do idioma, ou seja, o ouvinte
precisa saber relativamente pouco sobre um idioma musical para realizar agrupamentos
estruturais” (Ibid., p. 36). Na Tabela 2 listamos uma série de leis de agrupamento gestáltico,
sob uma perspectiva visual, segundo Gomes Filho (2000, p.27-37) e Bordini (2004).
Embora, como afirma Reybrouck (1997, p.57-64), a tradução dos princípios
gestálticos visuais para a música ainda precise de bases empíricas e conceituais, uma vez que,
enquanto uma figura geométrica é apreendida como um todo quando é observada, uma figura
musical necessita de uma apresentação sucessiva, tentaremos realizar experimentações
composicionais nessa área, tomando como ponto de partida uma tentativa bem sucedida
realizada por Bordini (2004), em uma turma do curso de bacharelado em Composição da
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UFBA. Após uma fundamentação teórica sobre essas leis foram elaboradas sugestões de
possíveis relações com a música. Por exemplo, com relação à Lei da Segregação (para haver
formação de unidades é necessário que haja descontinuidade de estimulação, ou seja,
contraste), os alunos propõem o uso de nota repetida, onde se realçam algumas notas apenas
com a dinâmica, acentuando de forma cada vez mais intensa, ou alterando o registro
gradativamente.

Tabela 2: Leis da Gestalt

4. Planejamento Composicional
Elaboramos o planejamento composicional de uma peça para piano a quatro mãos, a
partir das Leis de Segregação/ Unificação e Similaridade. Nesta obra, o pedal sustainestará
sempre abaixado criando uma ressonância contínua.

Ambos os pianistas começam

executando clusters no teclado no mesmo ritmo e em registros tão próximos quanto possível,
formando uma unidade. O pianista II tocará esses clusters com o mesmo padrão rítmico até o
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final da seção B, enquanto o pianista I provocará alterações ascendentes gradativas no registro
e na intensidade até atingir o primeiro ponto culminante da obra (final da seção A).A partir
desse ponto, o pianista I passa a executar clusters diretamente sobre as cordas do piano,
primeiramente com as palmas das mãos e, por fim, com uma régua pré-fabricada. Estes
clusters adquirem um caráter de ostinato enquanto o pianista II gradativamente reduz a
periodicidade e a intensidade de seus clusters, ficando a sonoridade restrita unicamente aos
clusters produzidos pelo pianista I. Após um determinado tempo, o pianista II inicia a
execução de glissandi nas cordas do piano (seção C), com uma palheta leve de guitarra,
partindo de um registro próximo aos clusters executados pelo pianista I e movendo-se
gradativamente em direção ao registro grave com uma diminuição na dinâmica até o silêncio,
ficando apenas o ostinato do pianista I. O pianista II então retorna com os clusters iniciais na
região grave enquanto o pianista I cessa gradativamente os clusters produzidos com a régua e
inicia a produção de clusters diretamente no teclado, no mesmo ritmo e intensidade dos
clusters produzidos pelo pianista II, mas no registro agudo. A dinâmica cresce gradativamente
até o final da peça, que é marcada por um corte abrupto. A Figura 1 mostra uma realização em
notação musical para as seções A e B e o início da seção C. A notação empregada nesse
exemplo é indicada na Tabela 3.

Tabela 3: Notação estendida utilizada na obra
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Figura 1: Trecho de uma obra que aplica as Leis de Segregação/Unificação e Similaridade
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Resumo: O presente artigo pretende discutir o conceito e a aplicação do termo idiomatismo no
âmbito do repertório e da bibliografia ligada ao repertório violonístico com fins de definir os
limites e as interações de tal aplicação. Essa proposta permitirá, a um intérprete que se utilize da
análise musical para a escolha e estudo de seu repertório, correlacionar a análise idiomática dentro
do processo de estudo de uma determinada obra. A metodologia aqui utilizada consiste em análise
de obras do repertório violonístico a partir de conceitos teóricos advindos de fonte bibliográficas
referenciais para o assunto em questão.
Palavras-chave: violão, idiomatismo, prática instrumental.
Idiomatism in the guitar writing
Abstract: This paper discusses the concept and application of the term idiomatism within the
repertoire and the bibliography related to the classical guitar with the purpose of defining the limits
and the interactions of such application. This proposal will allow a performer to use the musical
analysis for the choice and study of their repertoire, idiomatic correlation analysis within the
process of studying a particular work. The methodology used here is to analyze works of the guitar
repertoire from theoretical concepts coming from the source bibliographic references fit the
subject matter.
Keywords: guitar, idiomatism, instrumental practice

O termo idiomatismo tem sua aplicação natural nos estudos lingüísticos onde está
ligado à problemática da tradução literária e das expressões (lexias complexas) de cada
língua: “expressão idiomática é uma lexia complexa, indecomponível e cristalizada em um
idioma pela tradição cultural”, (XANTARA, 1998 apud SCARDUELLI, 2007 p.138). Na
área musical, o termo - e suas derivações - tem sido frequentemente utilizado pelos
pesquisadores que estudam fenômenos ligados a prática e a composição musicais,
encontrando-se por isso, já incorporado a essa área de conhecimento. Sua aplicação no campo
musical pode variar em função de qual objeto é correlacionado a idioma e qual é
correlacionado à expressão idiomática, a partir da definição lingüística acima. Assim, uma
primeira significação para o termo é a relativa à linguagem pessoal de determinado autor,
como na dissertação de mestrado de Alex Sandra Grossi, na qual idioma corresponde ao
conjunto de procedimentos técnico-composicionais utilizados por Guarnieri em seus Estudos
para Piano e expressões idiomáticas corresponderia a cada elemento peculiar à linguagem
pessoal do compositor (GROSSI, 2002). Já mais comumente, o termo se aplica a questões
instrumentais e nesse sentido, idioma é relacionado a instrumento e expressões idiomáticas
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aos elementos musicais imanentes a esse instrumento. Nessa significação, o idioma
violonístico pode ser definido por: conjunto de elementos musicais peculiares ao instrumento
que possibilitam a caracterização e reconhecimento desse instrumento em diferentes
contextos. De forma análoga, pontua Scarduelli:
(...) [o conceito de idioma aplicado à música instrumental], refere-se ao conjunto de
peculiaridades ou convenções que compõem o vocabulário de um determinado
instrumento. Estas peculiaridades podem abranger desde características relativas às
possibilidades musicais, como timbre, dinâmica e articulação, até meros efeitos que
criam posteriormente interesse de ordem musical (2007, p.139 – grifo nosso).

Dessa definição de idioma instrumental, se intui o conceito de expressão
idiomática (ou idiomatismo), entendido como: cada elemento peculiar que compõe o idioma
do violão - como corrobora Scarduelli “(...) idiomatismo refere-se a um recurso específico
que é próprio de um instrumento musical, e idioma, o conjunto de idiomatismos que
caracterizam a sua execução (2007 p.139)”. Assim, desde a afinação das cordas soltas do
instrumento até efeitos percussivos, passando por harmônicos e glissandos, podem ser
considerados idiomatismos do violão.

Exemplo1. trecho da suíte Príncipe dos Brinquedos, do violonista russo Nikita Koshkin:
acordes rasgueados sobre cordas soltas e discurso musical construído sobre efeitos
idiomáticos, como glissandos e ataques percussivos (pentagrama inferior).

Considerando todo o exposto acima, em um primeiro momento, temos a
impressão que o termo idiomatismo aplicado ao violão pode ser traduzido pelos efeitos
peculiares que instrumento oferece, afinal não há nada mais emblemático do idioma
violonístico que um acompanhamento rasgueado. Mas dentro de uma visão um pouco mais
refinada, que considere a funcionalidade da obra em termos de alcançar resultados sonoros
compatíveis com a idéia musical escrita, os aspectos idiomáticos intrínsecos 1 - como a

527

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

realização mecânica da obra e as diversas formas de se dispor texturas - se mostram bem mais
relevantes.
É sabido que estamos tratando de um instrumento de volume reduzido, mas que
dentro de sua gama dinâmica tem grandes possibilidades de nuances – qualidades
apresentadas também em relação às suas possibilidades timbrísticas e agógicas. Sabemos ser
um instrumento polifônico - contudo de mecânica bastante limitadora dessas possibilidades
polifônicas. Quando as limitações são superadas pela escrita, e o discurso musical flui - a
despeito das limitações - podemos dizer tratar-se de uma escrita idiomática. Ainda sob esse
aspecto, um segundo passo seria a escrita musical justamente, esconder os limites e sublinhar
as potencialidades do violão, como fez Villa-Lobos (1887 - 1959) em sua série dos Doze
Estudos (1928) (PEREIRA, 1984).
Em termos de potência sonora, o uso de cordas soltas ou de notas cujos
harmônicos coincidam com as cordas soltas do instrumento trazem vantagens acústicas, pois
os harmônicos naturais do instrumento reforçariam a sonoridade resultante (SCARDUELLI,
2006. p. 141). Por esse motivo, o manejo das cordas soltas – tanto sua utilização dentro da
composição quanto considerar seus harmônicos em termos de reverberação por simpatia - tem
um papel importantíssimo para a criação de uma escrita idiomática e, como veremos a seguir,
as cordas soltas proporcionam ainda vantagens sob o aspecto mecânico. Também, efeitos que
percutam as cordas ao invés de tocá-las - como rasgueios ou tamboras – são mais efetivos em
termos de potência sonora e por isso podem ser considerados altamente idiomáticos.
Seguindo com o aspecto do idiomatismo sob o prisma técnico-instrumental,
podemos dizer que uma escrita idiomática – sob esse aspecto – é aquela que é construída
sobre movimentos mais naturais para o instrumento, ou movimentos ergonômicos, cuja
realização resulta em maior aproveitamento na relação esforço/resultado. Dentro desse
princípio, distensões e contrações 2 dos dedos, pestanas requeridas por longos períodos e
grandes saltos da mão esquerda do violonista, seriam, por exemplo, menos ergonômicos e por
isso, mecanicamente menos idiomáticos 3.
Por outro lado, determinados movimentos – como os harpejos circulares 4, que
segundo Pujol são “fáceis para a velocidade pela natural disposição dos dedos” (PUJOL,
1971. p. 94,) – ou apresentações de dedos da mão esquerda (como as exemplificadas a abaixo)
são mais naturais para o violonista e por isso, mais idiomáticas (CARLEVARO, 1978, p.77).
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Exemplo 2. trecho final do Estudo n. 4 de Abel Carlevaro (acima) e abaixo, o diagrama que
corresponde ao primeiro, segundo e terceiro acordes do trecho em questão. Como podemos
observar, a disposição digital é a mesma em diferentes posições do braço do instrumento.

Um princípio técnico fundamental para tornar a escrita violonística mais funcional
– e por isso idiomática - é alternância de elementos, que permite rápidos relaxamentos
intermitentes entre os elementos e um dos mais característicos usos desse princípio é a escrita
de notas tocadas em cordas soltas, que, intercaladas em meio à execução das cordas presas,
podem oferecer breves descansos à mão esquerda, permitindo ainda a realização de grandes
saltos dessa mão, sem que haja cortes no discurso musical. Os dois próximos exemplos
trazem justamente esses procedimentos.

Exemplo 3. Início do Estudo n.5 – H.V.L. de Abel Carlevaro:

A peça acima é iniciada com o acorde formado pelas quatro mais graves cordas
soltas do violão e esse acorde interpola cada novo acorde, dando tempo para a mão esquerda
realizar os distantes saltos requeridos. Outro elemento que imprime idiomatismo ao trecho são
os ataques harpejados com polegar, escritos depois de colcheias, possibilitando tempo de
preparação ao polegar. Já no Estudo n.4 (abaixo) vemos uma integração de elementos
idiomáticos: as cinco primeiras notas de peça formam uma apresentação fixa de mão esquerda
na segunda posição, seguidas de uma corda solta (mi) e de mais cinco notas de apresentação
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fixa na 8ª posição. O salto - bastante extenso para ser realizado dentro de um mesmo gesto e
ausente de articulação – é suavizado pela corda solta entre as duas posições. A seguinte
sequência de semicolcheias (iniciada na nota sol) adota o mesmo expediente: agora o salto
ainda mais extenso (de 3ª a 12ª posição) é compensado com duas notas soltas (mi e si).
Também observamos o cuidado do compositor (que é violonista) em digitar o ataque da mão
direita evitando cruzamentos de dedos e buscando movimentos ergonômicos e naturais, como
a manutenção da ordem ascendente de ataque dos dedos sob a fórmula i-m-a.

Exemplo 4. Início do Estudo n.4 H.V.L. de Abel Carlevaro.

Da mesma forma, via de regra 5, um recurso conhecido como ligado pode oferecer
um breve descanso à mão direita em passagens de velocidade, o que ajuda a diminuir a fadiga,
facultando maior fluência ao violonista 6. Tradicionalmente, o recurso é notado como uma
ligadura de articulação entre duas ou mais notas, contudo o ligado é um tipo de ataque no qual
a mão esquerda produz a nota sem intervenção da mão direita, golpeando ou beliscando,
constituindo respectivamente ligado ascendente e ligado descendente. O trecho abaixo traz
exemplos de ligados notados por Villa-Lobos – descendentes (penúltimo compasso) e
ascendentes (último compasso) – que possibilitam maior fluência no discurso musical, pois
não requerem intervenção da mão direita, diminuindo sua tensão e a dificuldade de
coordenação entre as mãos. Observe-se que no compasso final do exemplo, o autor escreve
uma ligadura de frase e sob essa ligadura, marca os ligados entre as notas.

Exemplo 5. Trecho do Estudo n. 8 de H. Villa-Lobos: ligados como forma de melhorar a
fluência da textura em semicolcheias e como elemento definidor da articulação
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Em resumo, no caso do violão, há pelo menos três maneiras de uma obra se
apresentar como idiomática: utilizar os efeitos que são peculiares ao instrumento (rasgueios,
tamboras, harmônicos), potencializar as características acústicas do instrumento e tirar
proveito de elementos mecânicos que favoreçam sua exeqüibilidade. O primeiro caso de
idiomatismo é conceitualmente mais óbvio enquanto que os outros dois se apresentam como
uma ampliação do conceito. São justamente esses dois últimos casos que constituem a
abordagem mais comum em trabalhos acadêmicos ligados ao violão e a abordagem que de
fato melhor expressa a problemática envolvida na questão idiomática do instrumento.
Apenas como exemplo, Luis Farias Borges, em dissertação que trata do
idiomatismo desenvolvido por Rafael Rabelo no violão de sete cordas, deixa claro em suas
considerações finais a associação do idiomatismo com a técnica instrumental (BORGES,
2008, P.146); também, Thomas Saboga Cardoso em dissertação que trata da obra do
violonista popular Guinga salienta que o uso de acordes e apresentações de dedos resultantes
de uma tríade, transpostas a diferentes posições do instrumento, assim como o uso de cordas
soltas como pedais harmônicos ou como artifício colorístico são influência de Villa-Lobos e
de Leo Brouwer (CARDOSO, 2006 p.97 a 119 ). Scarduelli, da mesma forma, aponta na obra
de Almeida Prado, trechos com os mesmos procedimentos ora citados e também associa esses
procedimentos à influência de Villa-Lobos (SCARDUELLI, 2007 p 144 e 145). É interessante
observarmos que as cordas soltas são uma constante nas conclusões desses autores sobre
idiomatismos do violão e que dentro das três classes de idiomatismo aqui explicitadas, as
cordas soltas se enquadram em todas. Elas são o que há de mais simples em termos de
execução – normalmente o primeiro contato de uma criança com o instrumento é tocando o
acorde das seis cordas soltas – e ao mesmo tempo constituem um importante elemento
facilitador para violonistas profissionais. Para os compositores, constituem a chave para
questões timbrísticas e para alcançarem uma escrita idiomática. Em resumo, as cordas soltas
são o que há de mais emblemático em se tratando do violão e por isso a utilização de
scordaturas diferentes pode trazer novas sonoridades em regiões harmônicas que são menos
comuns ao repertório do instrumento sem que essas, se apresentem como pouco idiomáticas.
Mas o que os estudos sobre idiomatismo ligados ao violão por vezes deixam de
lado é o fato de que o idiomatismo tem de estar a serviço da música. Logo, uma escrita
idiomática funcional, mais do que uma escrita repleta de recursos idiomáticos, é aquela que
aproveita as características intrínsecas do instrumento, potencializando suas possibilidades e
fazendo uso dos mais diversos recursos do instrumento em prol do discurso musical. É
necessário assim observar, pois na literatura do violão o uso excessivo de certos
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procedimentos idiomáticos terminou por vulgarizá-los e em períodos de ostracismo da
história do instrumento – nos quais o violão passou mais por mãos de compositores diletantes
do que de compositores profissionais – os exotismos provenientes do idiomatismo ocupavam
posição central, enquanto a qualidade do discurso musical, posição secundária. Não podemos,
entretanto confundir esse tipo de escrita com realizações nas quais os elementos idiomáticos
constituem o principal elemento composicional, sem que haja por isso prejuízos no equilíbrio
ou na qualidade artística das obras. Como exemplos desse último caso, temos as contribuições
de Alberto Ginatera (1916 - 1983), com a Sonata op. 47 e Luciano Berio (1925 – 2003), com
a Sequenza XI – obras capitais do repertório violonístico nas quais os elementos idiomáticos
constituem o material principal.
.
Considerações Finais
Considerando o exposto acima e a diversidade de casos em que a utilização
idiomática é favorável às obras e que em outros casos serve apenas para mascarar uma
construção musical pobre através de efeitos adicionados, podemos dizer que não há como
estabelecer juízo de valor apenas a partir da análise idiomática de uma obra. Mas, a partir
dessa analise, há como compreender as relações da obra com outras obras do repertório e,
mais precisamente, o nível técnico requerido do intérprete. Poderemos ainda observar o grau
de relacionamento dos idiomatismos com a estrutura interna da obra – sob esse prisma,
observamos que há obras cujo elemento gerador é algum elemento idiomático do violão e
outras que apresentam idiomatismos apenas como adornos do discurso musical. Logo, a
análise idiomática poderia revelar contradições ainda pouco estudadas, já que algumas obras
podem conter muitos recursos idiomáticos sem que esses recursos sejam essenciais a essas e,
já outras obras podem ter como material gerador algum elemento idiomático do violão e, por
outro lado, conter pouquíssima variedade dos demais recursos idiomáticos, como é o caso dos
Estudos para Violão de Camargo Guarnieri (1907 – 1993) (PEREIRA, 2011, p. 241). Mas a
respeito do objetivo inicial deste artigo, concluímos que o mais relevante dado que a análise
idiomática justaposta à análise musical das obras pode nos fornecer é se os elementos
mecânicos empregados são compatíveis com a idéia musical a ser expressa – se a favorece em
termos de sonoridade ou resultado desejado – ou se dificultam a realização prática da idéia
musical indicada pelo compositor na partitura.

532

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Referências
BORGES, Luís Fabiano Farias. Trajetória estilística do choro: o idiomatismo do violão de
sete cordas, da consolidação a Raphael Rabello. Brasília, 2008. Dissertação (Mestrado em
Música) – Universidade de Brasília (UnB).
CARDOSO, Thomas Fontes Saboga. Um violonista-compositor brasileiro: Guinga: a
presença do idiomatismo em sua música. Rio de Janeiro, 2006. Dissertação (Mestrado em
Música) – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
CARLEVARO, Abel. Escuela de la guitarra: exposición de la teoria instrumental.
Montevideo: Dacisa, 1985.
GROSSI, Alex Sandra de Souza. O idiomático de Camargo Guarnieri nos 10 Improvisos
para piano. São Paulo, 2002. [205 f.] Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade de
São Paulo (USP).
PEREIRA, Marcelo Fernandes. A contribuição de Camargo Guarnieri para o repertório
violonístico brasileiro. São Paulo, 2011 [297 f.] Tese (Doutorado em Música) - Universidade
de São Paulo (USP).
PEREIRA, Marco. Heitor Villa-Lobos: sua obra para violão. Brasília: Musimed, 1984.
PUJOL, Emílio. La Escuela Razonada de la Guitarra. Vol. IV. Buenos Aires: Ricordi
Americana, 1971
SCARDUELLI, Fabio. A obra para violão solo de Almeida Prado. Campinas, SP, 2007.
Dissertação (Mestrado em Música) - Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp).
1

Scarduelli divide os idiomatismos do violão em intrínsecos e extrínsecos, contudo, aqui o sentido da palavra
intrínseco é literal e não condiz exatamente com definição do violonista citado.
2
Em casas contíguas, normalmente se utiliza dedos contíguos. A distensão ocorre quando dedos contíguos
apertam as cordas em casas não contíguas. Ex.; dedo 1 aperta a primeira casa e o dedo dois a terceira casa
(CARLEVARO, 1978. p.141).
3
Citamos esses elementos como exemplos, já que na prática, o contexto se apresenta muito mais definidor do
nível de dificuldade de uma peça do que um elemento técnico isolado.
4
Harpejos em cordas contínuas que mantém a ordem de ataque dos dedos da mão direita em conformidade com
sua ordem fisiológica e que por isso, possibilitam maior velocidade.
5
Dizemos “via de regra”, porque todos os recursos acima apresentados possuem limitações de aplicação e seu
uso otimizado exige certa proficiência na linguagem do violão. Mesmo assim, são esses os principais recursos
idiomáticos que tornam uma obra violonisticamente mais fluente.
6
Nesse caso, surge um novo problema: o da coordenação das mãos, contudo não há dúvidas que o
aproveitamento simples desses recursos elementares aliado à utilização de apresentação ergonômicas torna a
execução consideravelmente menos cansativa e por isso, mais idiomática.
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Resumo: Este estudo investiga o aprender música na vivência da criação musical de um arranjo
para piano a quatro mãos desenvolvido por estudantes do Conservatório Estadual de Música de
Uberlândia. O objetivo é compreender como a aprendizagem musical se dá no processo de criação
de arranjo. A metodologia utilizada é o estudo de caso e as técnicas de coleta de dados são a
observação e entrevista. Nessa comunicação é apresentado um quadro teórico de referência para o
estudo. O estudo é relevante por discutir processos criativos e aprendizagens no ensino técnico de
piano em instituições específicas de música.
Palavras-chave: Educação Musical, criação de arranjo a quatro mãos, curso técnico de piano.
Learning music by creating a four-hand arrangement: a study with technical level piano students of the
Conservatory of Uberlândia, MG
Abstract: This study investigates the experience of learning music through the creation of a fourhand arrangement for piano developed by students of the State Conservatory of Music of
Uberlândia. The goal is to understand how music learning occurs in the process of creating an
arrangement. The methodology is a case study and the techniques of data collection are
observation and interview. In this communication we present a theoretical framework for the
study. The study is relevant because it discusses the creative processes and technical education
learning piano in specific music institutions.
Keywords: Music Education, creating a four-hand arrangement, piano technical education.

1. Introdução
A temática dessa pesquisa em andamento se situa no campo da Educação Musical
e tem como foco o aprender música na vivência da criação musical de um arranjo para piano a
quatro mãos desenvolvido por estudantes do Conservatório Estadual de Música Cora Pavan
Capparelli de Uberlândia 1 (CEMCPC). Essa instituição oferece cursos de Educação Musical
no ensino Fundamental; cursos de Formação Profissional em nível Técnico; e,
facultativamente, cursos Livres 2. A questão de pesquisa é: de que forma duas estudantes de
piano do curso Técnico experimentam um ambiente de aprendizagens musicais ao
desenvolver processos criativos de arranjo a quatro mãos? O objetivo é compreender a
aprendizagem musical das duas estudantes constituída no/do processo de criação de um
arranjo a quatro mãos para piano. A pesquisa se justifica pela pertinência dos resultados
poderem subsidiar discussões mais contextualizadas no CEMCPC acerca das aulas de piano
no ensino Técnico. Desse modo, as práticas poderiam voltar-se também para o ensino que não
seja exclusivamente individual e estimular ao exercício da criação, além da execução musical.
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No momento, os dados empíricos ainda estão sendo coletados. Os procedimentos de coleta de
dados são observação e entrevista. O tempo de observação foi de quatorze horas/aula em
horário extraclasse que foram gravadas e documentadas em áudio, vídeo, diário de campo da
pesquisadora e diário de campo das estudantes. A escolha das estudantes se fundamentou em
critérios relacionados à instituição, classe de piano, número de estudantes, querer participar e
estar em acordo com as normas da ética na pesquisa. As duas estudantes envolvidas na
pesquisa tiveram consentimento dos pais que foram esclarecidos sobre os objetivos e
importância dos resultados para a área de Educação Musical. Ainda estão previstas as
entrevistas com as estudantes. A técnica da análise de conteúdo será utilizada para interpretar
os dados coletados na observação e entrevista. Nesta comunicação apresentamos alguns
conceitos que a princípio estão constituindo uma maneira de conceber e abordar a realidade
em que se constrói o objeto da pesquisa. A abordagem teórica ficará bem visualizada quando
tiver terminado a fase exploratória com coleta dos dados em campo. No momento o quadro
conceitual tem um recorte que pretende envolver a compreensão dos significados de arranjo e
a relação entre aprendizagens com os processos de criação.

2. Arranjos
Realizamos um levantamento dos conceitos de arranjo, com o intuito de mostrar
os diversos significados que o termo possui tanto no campo erudito quanto no popular. No
âmbito acadêmico, foram realizadas algumas pesquisas que buscam estimular a produção de
material para o ensino de instrumento (MACHADO; PINTO, 2002; LIMA JÚNIOR, 2003;
SANTOS, 2006), e outras ligadas aos processos de criação em grupo (FINCK, 2001;
BORUSCH, 2008; CERQUEIRA, 2009; PENNA; MARINHO, 2010; CERQUEIRA; ÁVILA,
2011).
No confronto com a maioria das definições encontradas em dicionários e
enciclopédias específicos de música ou não, muitas vezes o termo arranjo esbarra, mistura e
confunde com os conceitos de transcrição, adaptação, redução, composição, entre outros
(ARAGÃO, 2001; LIMA JÚNIOR, 2003; MELO, 2008; DUARTE, 2010; PEREIRA, 2011).
Para exemplificar como estes termos aparecem como sinônimos, Pereira (2011) apresenta a
definição da enciclopédia Larrouse de la musique para Arrangement:
Transcrição de uma obra musical para um ou vários instrumentos diferentes
daqueles para os quais ela tem sido inicialmente escrita. A adaptação de uma obra
sinfônica para uma orquestra de câmara é um arranjo, da mesma forma que uma
transcrição de um solo de clarineta para um violino, é outro tipo de arranjo. As
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reduções para piano de obras sinfônicas ou de óperas são igualmente arranjo
(LARROUSE, 1971 apud PEREIRA, 2011, p. 11).

Aragão chama a atenção para o fato de que apesar do arranjo estar profundamente
relacionado à música popular, a maior parte das fontes de pesquisa sobre o assunto “traz
definições de arranjo a partir do ponto de vista da música clássica” (ARAGÃO, 2001, p. 94).
De certa forma este fato se justifica em Almada (2000) quando considera que “o estudo do
arranjo muito tem a ver com o da composição: ambos dependem de matérias teóricas
fundamentais: a harmonia, o contraponto, a morfologia e a instrumentação” (ALMADA, 2000
p. 17). O autor conclui dizendo que como o estudante de composição está mais ligado ao
estudo tradicional de música e o estudante de arranjo, mais ligado à música popular, este
último está em desvantagem em relação ao primeiro pela pouca ou nenhuma oportunidade de
ter uma formação musical que lhe possibilite dominar os conteúdos considerados essenciais,
tanto para a composição quanto para o arranjo.
Almada (2000) estabelece semelhanças entre composição e arranjo, mas considera
o compositor melhor preparado. Entretanto esse ponto de vista parece ignorar que não é
condição sine qua non ter uma formação musical tradicional para compor ou arranjar, sendo
que “ao longo da história da música, muitos compositores apareceram com talento nato e que
não precisaram de nenhum estudo de aprendizado formal para dominar a arte de compor”
(MELO, 2008, p. 6). Com o objetivo de unir teoria à prática, mas, com a preocupação de que
a teoria não tolha a liberdade da prática, Guest (1996) publica o livro Arranjo Método Prático,
em três volumes, como resultado de sua própria prática ao ensinar. Para ele:
Técnica de arranjo é escrever e saber como soa; é escrever e saber como será
entendido e tocado; é combinar e distribuir instrumentos, criar texturas, associar
melodias; introduzir ritmo e harmonia na melodia; saber começar, desenvolver,
concluir, mantendo unidade e estilo (GUEST, 1996b, p. 8).

Nesta pesquisa, o termo arranjo será adotado pela abordagem de Guest (1996) que
está dentre os estudos que consideram o arranjo como “um processo criativo, com todas as
características da própria composição musical” (GUEST, 1996a, p. 8). Para o autor, um
arranjo bem-feito
[...] contém as características “ensinadas” num curso, mas isso não quer dizer que a
aplicação, por si, desses conhecimentos, resulte num arranjo bem-feito. O arranjo
bem-feito não é “correto”, mas “bonito”. Ele soa tão natural e espontâneo como se
fosse improvisado na hora, não obstante o seu preparo extremamente refletido e
detalhado (GUEST, loc.cit.).

3. Processos de aprender e processos de criar.
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Partimos do entendimento de que no processo de fazer arranjos, as estudantes
experimentam diferentes modos coletivos e dialógicos de se envolver com a música. Segundo
Beineke (2012) “na aprendizagem criativa, a realização de tarefas de criação colaborativa
permite desenvolver e expandir a compreensão e construção de significados pelos alunos”
(BEINEKE, 2012, p. 54). Na relação entre aprender e desenvolver, Vygotsky et al. (1994)
destacam que o desenvolvimento geral dos sujeitos pode estar vinculado ao processo de
aprendizagem em acordo com três categorias. Uma de fundamento piagetiano em que os
processos de desenvolvimento não dependem dos processos de aprendizagens; outra em que
os processos de aprender seguem paralelos aos estágios do desenvolvimento; e a terceira,
mais aceita pelo autor, é a de que o desenvolvimento é interdependente aos processos de
aprendizagem.
Dois modelos de processo educativo musical estão sendo estudados. O modelo de
Swanwick (1994) consiste em considerar para o desenvolvimento musical direto que o
processo educativo tenha abordagens de criação, apreciação e execução. Segundo o autor, o
modelo pretende desenvolver de forma integral a aprendizagem musical existindo uma
relação estreita entre etapas do desenvolvimento musical com a construção de habilidades
musicais. A teoria do desenvolvimento musical tem analogia com o jogo infantil piagetiano.
Há três aspectos presentes no jogo e que se desenvolvem de forma sequencial: manipulação
de sons; imitação de aspectos da realidade do mundo que os sujeitos vivem; e o jogo imitativo
em que há contribuições criativas. A dimensão da criatividade aqui diz respeito à própria
construção do fazer musical. Há uma tomada de consciência do fazer musical pelo sujeito.
Segundo Santos (2010), os estudos de Davidson e Scripp (1992) propuseram uma
matriz de habilidades em que há três modos de conhecer: produção, percepção e reflexão.
Essas três habilidades cognitivas dispõem de possibilidades de propiciar o pensamento
criativo.
Podem existir formas ou maneiras de produzir, perceber e refletir que contemplem
indícios generativos e exploratórios de um dado contexto a ser aprofundado. A
perspectiva criativa no produzir, perceber e refletir estaria situada no ponto de vista
psicológico do aprendiz que deve buscar caminhos alternativos para encontrar
soluções de problemas a serem resolvidos durante as situações de prática musical.
(SANTOS, 2010, p. 102)

Nesse modelo, a criatividade está presente, porém segundo a autora ela parece se
fazer mais concreta na perspectiva da reflexão tendo em vista que essa habilidade atua em
prol de reconhecer e resolver problemas contextualizados. A criatividade como forma de
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reflexão não reside apenas na experiência acumulada mas nos momentos de descoberta de
situações musicais de sujeitos que tem pouca vivencia musical formal. Domenici (2005)
destaca que a dinâmica dessa matriz prevê inter-relações continuadas entre os tipos e modos
de conhecer. Que há integração de habilidades e não existe uma ordem pré-fixada para o
percurso da prática. Assim, para a autora a criatividade envolve o processo de aprender
música e “a produção, enquanto ato gerador perpassa todos os conhecimentos”. (DOMENICI,
2005, p. 823).
Para Beineke (2012) na Educação Musical há trabalhos sobre criatividade que
estão relacionados aos estudos da psicologia e que enfatizam os processos criativos. Segundo
a autora, as pesquisas dessa natureza contribuem com professores tendo em vista que com
esses estudos passam a compreender melhor os processos de pensamento e construção de
significados que orientam a produção musical de estudantes.
De um lado, Mateiro (2011) para dar ênfase ao desenvolvimento criativo como
estratégia para o desenvolvimento pessoal, cita John Paynter destacando aspectos do seu
trabalho que enfatiza a liberdade para descobrir, criar como importante para o
desenvolvimento de aprendizagens dos sujeitos. Por outro, Maheirie (2003) avalia que os
processos de criação se caracterizam por um resgate e uma reconstrução de conhecimentos
bem como uma reelaboração de sentimentos e emoções tendo em vista a articulação entre
reflexão e imaginação para se criar algo novo.
Importante destacar os estudos de Santos (2010) ao descrever que a criatividade é
compreendida de diferentes aspectos e sob variadas etapas. A autora cita trabalhos diversos
como Clarke (1988), Elliot (1995), Davidson & Coulam (2006), Barret & Gromko (2007),
Odena & Welch (2007) e destaca a consideração de que criatividade musical está relacionada
com a produção criativa, resolução de problemas e pensamento divergente.
A produção criativa implica em fluência e flexibilidade, pensamento, originalidade e
elaboração. Esse aspecto foi o mais abordado focando-se tanto no processo
composicional (Bennett, 1976; Van Erst, 1993; Barret & Gromko, 2007) como nos
métodos para a análise da gênese de uma composição (Cook, 1990; Cooper, 1990;
Sloboda, 1985). Contudo essas abordagens centraram-se mais em aspectos
inovadores, do ponto de vista histórico ou da tradição da musica clássica ocidental,
negligenciando uma fundamentação psicológica em suas discussões (SANTOS,
2010, p. 96)

Para a autora o aspecto de elaboração na produção criativa a partir de JohnsonLaird (1988) destaca as etapas para o processo criativo: manipulação de blocos de construção;
reconhecimento de princípios de uma dada tradição e produção de novidade para o sujeito. Do
ponto de vista da resolução de problemas os processos criativos foram abordados por Baroni,
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2006; Chaffin et al, 2006. Segundo Santos, Baroni (2006) menciona que na concepção da
criatividade enquanto resolução de problemas, a apreciação musical é um ato criativo. “A
performance também pode ser considerada um ato criativo à medida que o interprete tem de
adaptar uma interpretação, previamente estudada em profundidade, às diferentes situações de
cada performance”. (SANTOS, 2010, p. 97). Por fim, a criatividade vincula-se ao pensamento
divergente porém a autora avalia que esta relação ainda não foi explicitamente investigada.

4. Considerações finais
Com esta comunicação apresentamos um breve quadro teórico, no momento em
estudo, o qual pretende subsidiar e discutir os dados da pesquisa. A relação aprendizagens e
processos criativos darão base para a interpretação dos dados empíricos advindos dos
processos criativos de fazer arranjo a quatro mãos, desenvolvidos pelas estudantes de piano.
Nesta direção, a delimitação do quadro se desenvolveu na dimensão de entender o conceito de
arranjo e posteriormente, buscou relacionar processos de aprendizagens com processos de
criação. Os dados empíricos serão abordados nesse sistema conceitual tendo em vista a
importância de se trabalhar uma relação entre os fatos da realidade e seus significados
teóricos examinados. Com o andamento da investigação outros estudos serão acrescentados
ao trabalho.
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Resumo: A lei 11.769/2008 ampliou a demanda para a formação musical docente, tornando
necessário estabelecer condições para se garantir o alcance dos objetivos da legislação. Através
desse estudo, buscamos identificar as possibilidades do emprego da modalidade semipresencial,
através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, nesse processo formativo. A pesquisa
teve como sujeitos os estudantes do Curso de Música da UFC, matriculados na disciplina de
Harmonia 2. Adotou-se o modelo C(L)A(S)P de Swanwick (1988) como marco teórico para o
planejamento das atividades, empregando o ambiente virtual SOCRATES, as quais envolveram o
acesso a conteúdos disponibilizados sob a forma de aulas online e a utilização das ferramentas de
interação do ambiente, a fim de viabilizar discussões acerca dos temas estudados. Assim,
buscamos compreender como se desenvolveu o processo de aprendizagem musical dos sujeitos,
bem como identificar os limites e as possibilidades que as ferramentas de interação do ambiente
impuseram a esse processo. A análise dos dados revelou que, apesar das limitações das
ferramentas de interação na representação da notação musical, os estudantes conseguiram atingir
os objetivos de aprendizagem estabelecidos para a disciplina. Assim, observamos que o emprego
da modalidade semipresencial se constitui em uma possibilidade efetiva para a formação musical
de professores. Além disso, propomos a incorporação de alguns recursos ao AVA, de forma a
aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem de Música na modalidade semipresencial.
Palavras-chave: Formação de Professores, Educação Musical, Modalidade semipresencial.
Musical learning in virtual learning environments: blended mode in the training of teachers of
music
Abstract: The law 11.769/2008 increased the demand for teacher training in music, making it
necessary to establish conditions to ensure the achievement of the objectives of the legislation.
Through this study, we seek to identify the possibilities of using the blended mode, through
Virtual Learning Environments – VLE, in this formative process. The subjects of this study were
students of The Music Graduation Course of UFC enrolled in Harmony 2. The model C(L)A(S)P
of Swanwick (1988) was adopted as a theoretical framework for planning activities, using the
virtual environment SOCRATES, which involved access to content available in the form of online
classes and use of interactive tools in order to facilitate discussions about the studied topics. Thus,
we sought to understand how it developed the process of musical learning of the subjects, as well
as identifying the limits and possibilities that the tools of interaction of the environment imposed
on this process. Data analysis revealed that, despite the limitations of interactive tools in the
representation of musical notation, students have achieved the learning objectives established for
the discipline. Thus, we observed that the use of blended mode constitutes an effective possibility
for the musical training of teachers. Furthermore, we propose to incorporate some features to the
AVA, in order to improve the teaching and learning of music in blended mode.
Keywords: Teacher Training, Music Education, Blended Mode.

1. Problematização:
A promulgação da lei 11.769/2008, que torna a Música conteúdo obrigatório do
componente curricular Artes no ensino regular, aponta para a busca de uma maior
democratização no acesso ao conhecimento musical. Por outro lado, cria uma demanda
crescente de professores adequadamente habilitados que precisa ser atendida, seja a partir da
graduação de novos profissionais provenientes dos cursos superiores de pedagogia e de
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licenciatura, seja mediante um processo de formação continuada do qual devem participar os
professores que já atuam na área de Artes nas escolas públicas.
Nesse sentido, é importante também viabilizar que os pedagogos recebam uma
formação musical que lhes possibilite trabalhar de forma adequada com Música em sala de
aula, uma vez que o processo inicial de Educação Musical das crianças deve ser realizado por
esses profissionais que atuam no Ensino Infantil, sendo essa etapa crucial para o trabalho
educativo que será desenvolvido nos outros níveis de ensino.
A introdução das tecnologias digitais na Educação tem trazido novos caminhos
para o processo de formação do professor. Entre eles, a modalidade semipresencial tem sido
apontada como uma alternativa viável para formação inicial e continuada por alguns estudos
(DUFF E JONASSEM, 1992; VALENTE, 2003).
Esses recursos têm sido também amplamente utilizados por músicos amadores e
diletantes como alternativas à falta de acesso à Educação Musical no ensino formal. No
entanto, a maioria deles baseia-se em propostas que reproduzem as práticas pedagógicas do
ensino tradicional de Música, ou seja, voltadas para a formação de músicos que tem como fim
imediato, e às vezes único, a aprendizagem de execução de um instrumento.
A presente pesquisa se propõe a analisar uma experiência de formação musical de
professores na modalidade semipresencial, desenvolvida a partir de uma proposta
metodológica baseada no modelo C(L)A(S)P de Swanwick (1988). Nesse sentido, buscamos
identificar as vantagens e limitações das ferramentas de comunicação disponibilizadas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA empregado para implementação da metodologia.
Além disso, desejamos identificar quais novos recursos devem ser incorporados ao AVA para
tornar mais efetivo o processo de formação musical de professores através da Internet.
2. Utilização das Tecnologias Digitais em Educação Musical:
O advento da Internet tornou possível adotar um novo paradigma no processo de
Educação a Distância, baseado na construção coletiva do conhecimento e na aprendizagem
colaborativa, e não mais na mera transmissão de informações. Assim, as experiências e os
conhecimentos prévios dos alunos passaram a ser levados em consideração para o
desenvolvimento da capacidade de crítica e da autonomia no aprendizado.
Por outro lado, com o desenvolvimento das linguagens HTML e JAVA, a
possibilidade de transmissão de diversas mídias (imagem, som, vídeo etc.) através da internet
se tornou bastante ampla. De tal forma que, a utilização destes recursos possibilitou um
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incremento da qualidade do material didático disponibilizado nos cursos on-line, inclusive
para o aprendizado de Música.
É importante ressaltar que, devido à falta de acesso ao aprendizado de Música nas
escolas regulares, a utilização de recursos midiáticos sempre foi uma alternativa empregada
pelos interessados nesta linguagem artística. Estes materiais comumente se tornam os
mediadores nos primeiros contatos destes indivíduos com seus instrumentos musicais
(GOHN, 2003).
Diversos estudos (FICHEMAN et al, 2003; MILLETO et al, 2005; JESUS et al,
2007) tem se dedicado ao desenvolvimento de ferramentas computacionais e ao estudo sobre
o emprego do computador e da Internet em Educação Musical.
Além disso, podemos encontrar diversos sites na Internet onde são
disponibilizadas ferramentas para a realização de uma variedade de atividades ligadas ao
ensino de Música: treinamento auditivo, ensino de instrumentos através de vídeos,
composição musical individual e colaborativa, informações históricas sobre os diversos
estilos musicais, entre outras.
No entanto, assim como acontece com outras tecnologias digitais, a maioria destas
ferramentas apenas reproduz na virtualidade as atividades do ensino de Música tradicional.
Além disso, elas não estão atreladas a uma proposta curricular e metodológica clara, sendo
comumente desenvolvidas de forma desordenada. Por isso, sua utilização pelos usuários
também se dá de maneira informal, em processos de auto-aprendizagem, como alternativa à
falta de acesso à Educação musical no ensino regular.
A presente pesquisa se propôs a elaborar uma proposta metodológica para a
formação musical de professores, a partir do modelo C(L)A(S)P de Swanwick (1988),
empregando as ferramentas de interação de um AVA e as diversas mídias (sites, objetos de
aprendizagem, softwares etc.) disponibilizadas na Internet.
Para Swanwick (1988), o aluno deve ter a oportunidade de envolver-se com o
fenômeno musical a partir de diversas perspectivas: como compositor, como intérprete e
como crítico. Assim, qualquer processo educativo deve propiciar o engajamento do estudante
com a linguagem sonora a partir de atividades de Apreciação, Composição e Execução, para
que ele possa desenvolver a sua expressividade musical e compreender esta Arte como uma
forma de discurso.
Assim, buscou-se compreender como as ferramentas disponibilizadas em AVA
podem ser empregadas para implementar estes tipos de atividades. Além disso, pretendeu-se
identificar a natureza das limitações impostas pelas tecnologias disponíveis, com o objetivo
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de diagnosticar a necessidade de elaboração de novas ferramentas, possibilitando que o
aprendizado musical através de AVA se torne ainda mais efetivo.
3. Procedimentos Metodológicos:
A presente pesquisa desenvolveu-se em duas fases. Na fase de planejamento e
transição didática foram definidos os conteúdos e objetivos do curso de formação, bem como
se deu a elaboração das atividades e formas de avaliação empregadas. Além disso, realizou-se
a publicação destes conteúdos e atividades na Internet, através do emprego das ferramentas do
AVA e de outros recursos complementares não contemplados pelo ambiente.
O estudo desenvolveu-se durante o semestre 2009.2 com os estudantes da
disciplina de Harmonia 2 do Curso de Música da Universidade Federal do Ceará. A escolha
dessa disciplina se justificou pelo fato de que a natureza do conhecimento tratado se adequou
facilmente à proposta metodológica desse estudo, uma vez que viabilizou o planejamento de
atividades baseadas no modelo C(L)A(S)P de Swanwick (1988). Além disso, como forma de
tornar mais significativos os conteúdos abordados, adotou-se como tema transversal os
aspectos harmônicos e melódicos da Música Popular Brasileira.
Os conteúdos e atividades da disciplina foram disponibilizados na Internet através
do ambiente SOCRATES (www.virtual.ufc.br/socrates). Esse AVA, desenvolvido pelo
Instituto UFC Virtual, inclui ferramentas de interação como fórum, chat e troca de
mensagens. Além disso, estão disponibilizados recursos para disponibilização de arquivos em
portfólios individuais, para publicação de conteúdos multimídia online através de um editor
de aulas, e para acompanhamento do desempenho dos alunos.
Na segunda fase da pesquisa, foi desenvolvida a formação. Esse processo
consistia no engajamento dos estudantes em atividades de Composição, Apreciação e
Execução envolvendo canções da MPB, com o intuito de adquirirem conhecimentos musicais
específicos de harmonia tonal e arranjo.
A turma foi dividida em dois grupos nessa fase. Metade dos estudantes (oito
sujeitos) cursou a disciplina de forma presencial. O restante da turma participou
semipresencialmente, realizando as mesmas atividades que o primeiro grupo no ambiente
SOCRATES. Os critérios utilizados para a divisão da turma foram o interesse espontâneo em
participar da formação usando o AVA e o acesso à Internet em, no mínimo, duas vezes por
semana.
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Os alunos foram avaliados a partir da participação dos mesmos nas atividades e da
qualidade das produções musicais elaboradas por eles durante o processo. Além disso, foram
realizadas, com ambos os grupos, duas provas escritas presenciais, observando o que
determina o decreto 5.622 de 19/12/2005 que regulamenta o funcionamento dos cursos na
modalidade à distância.
A principal técnica de coleta de dados empregada nessa fase da pesquisa foi a
observação participante, empregando-se um diário de campo. Nesse sentido, a coleta se deu a
partir do acompanhamento das atividades presenciais, das discussões nos fóruns online e do
desempenho dos estudantes na realização dos exercícios propostos.
Além disso, também nos interessou conhecer a perspectiva dos estudantes acerca
da formação. Com esse intuito, realizamos entrevistas individuais com os estudantes, de
caráter semi-estruturado, utilizando as seguintes questões:
Como você avalia a sua aprendizagem?
Que fatores facilitaram a sua aprendizagem?
Que aspectos interferiram negativamente em sua aprendizagem?
Que sugestões você daria para favorecer a aprendizagem musical na modalidade
semipresencial?
Na próxima seção, discutimos os resultados mais significativos do presente
estudo, obtidos a partir dos dados coletados através dos procedimentos metodológicos acima
descritos.
4. Aprendizagem na Modalidade Semipresencial:
A tabela apresentada abaixo traz informações quantitativas relevantes acerca das
provas escritas realizadas pelos grupos que cursaram a disciplina presencialmente e
semipresencialmente:

1ª Avaliação
Escrita
2ª Avaliação
Escrita
Média Escrita

MÉDIA E DESVIO
PADRÃO PRESENCIAL
7,2 (1,2)

MÉDIA E DESVIO PADRÃO
SEMIPRESENCIAL
8,4 (0,9)

7,1 (0,7)

7,3 (0,5)

7,1 (0,8)

7,7 (0,5)

Tabela 1: Média e desvio-padrão das notas escritas obtidas pelos estudantes que realizaram o curso
presencialmente e semipresencialmente.
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Observamos que os estudantes que realizaram a disciplina na modalidade
semipresencial obtiveram, nas avaliações escritas, desempenho igual ou ligeiramente superior
ao daqueles que realizaram o curso presencialmente. Além disso, realizamos uma análise dos
dados qualitativos a fim de compreendermos como se deu o processo de aprendizagem entre
os estudantes que utilizaram o Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Uma vez que nos utilizamos do modelo C(L)A(S)P apresentado em Swanwick
(1988) como referencial para elaboração das atividades propostas para a formação,
empregamos as três atividades principais do modelo (Apreciação, Composição e Execução)
como categorias para análise das informações selecionadas.
Durante a formação, a maneira mais direta de oferecer a atividade de Apreciação
foi através da disponibilização, no corpo do material didático elaborado, de trechos musicais,
em formato de imagem e áudio, em que se exemplificava o emprego do vocabulário estudado.
Assim, a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem com recursos multimídia
permitiu amalgamar imagem e som, ampliando as possibilidades do processo de apreciação.
De acordo com os sujeitos da pesquisa, essa possibilidade de integração de mídias
facilitou o processo de aprendizagem:
Pra mim foi ótimo, principalmente assim, como eu não tinha acesso a essa questão
da harmonia, questão de tocar um instrumento, os exemplos que foram colocados lá
foram excelentes. Assim, resolveram muito minhas dúvidas. Eu clicava lá e ficava
ouvindo e como eram trechos, então ficava super didático, você falava aquela parte
teórica e de repente a prática já tava lá, o áudio. Então pra mim foi ótimo, eu acho
que foi bem suficiente. (Estudante C.)

Foram propostas também atividades que envolviam a apreciação de trechos
musicais com o emprego das ferramentas de fórum e de portfólio. Nos fóruns, os estudantes
foram solicitados a trazer exemplos musicais que ilustrassem a utilização do vocabulário
harmônico estudado em composições da Música Popular Brasileira. Pretendia-se que os
estudantes analisassem as contribuições dos colegas e interagissem através do fórum para a
aquisição dos conhecimentos pretendidos sobre Harmonia. Nesse sentido, constatamos que, a
partir do exercício de propor exemplos musicais que ilustrassem a utilização do vocabulário
harmônico em foco, a participação no fórum propiciou o desenvolvimento de discussões que
puderam levar a uma melhor compreensão do conteúdo da disciplina.
A composição musical também foi uma atividade muito incentivada no decorrer
da formação, seja através de exercícios de condução de vozes, de harmonização, de criação de
pequenos trechos musicais ou da elaboração de arranjos. No entanto, uma vez que o AVA não
dispunha de nenhuma ferramenta específica para a composição e, conseqüentemente, para a
audição desses exercícios, foi necessário utilizar um software de edição de partituras como
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suporte a essa atividade, o que foi considerado bastante positivo pelos estudantes. A
incorporação de um editor de partituras colaborativo no AVA foi inclusive proposta nas
entrevistas dos estudantes como uma das formas de ampliar a interatividade entre os sujeitos e
tornar assim mais efetiva a aprendizagem musical.
As atividades de composição musical, excetuando-se aquelas relacionadas à
elaboração de arranjos, utilizaram exclusivamente o portfólio como principal ferramenta de
comunicação. No decorrer da disciplina, percebemos que essa ferramenta também favoreceu a
aprendizagem, mas no caso do portfólio, ela comumente se limitou a discussões entre o
professor e os estudantes.
Por outro lado, os estudantes destacaram que algumas mensagens enviadas através do
fórum ou do portfólio eram de difícil compreensão, prejudicando a aprendizagem musical.
Segundo eles, essa dificuldade decorria do formato unicamente textual das mensagens
possibilitado por essas ferramentas. Com o intuito de aumentar a interatividade, os estudantes
sugeriram a possibilidade de postagem de textos em outras mídias (vídeo, áudio, imagem
etc.), ampliando-se assim as possibilidades de comunicação entre os participantes.
No planejamento da presente pesquisa, não foi prevista a realização de atividades de
execução musical a partir do AVA. No entanto, os encontros presenciais, que constituíram
vinte por cento da carga horária total do curso, foram aproveitados para a realização
individual ou coletiva desse tipo de atividade, incluindo-se aí a apresentação dos arranjos
elaborados pelos estudantes.
Em suas entrevistas, os estudantes expuseram a necessidade da realização desse
tipo de atividade se utilizando do ambiente virtual de aprendizagem. Segundo eles, a
execução poderia ser realizada através de gravações de vídeo que seriam postados no portfólio
ou a partir da utilização de ferramentas de comunicação síncrona, principalmente a
videoconferência e a áudioconferência. Essas ferramentas, segundo os estudantes, seriam
também muito úteis para a demonstração de exemplos e correção de exercícios online:
“Alguns encontros poderiam ser de videoconferência e não chat, porque escrever
não é tão ágil quanto falar e nem sempre a gente consegue escrever tudo aquilo que
a gente pensa. [...] A disciplina podia ser assim, a disciplina funciona
semipresencialmente mas num dia x, toda semana, a gente se vê e ouve por
videoconferência, seria uma maravilha. Mesmo sendo a distância tem de ter um
horário fixo uma vez na semana, uma ou duas horas aulas, como acontece
presencialmente, inclusive para corrigir dúvidas.” (Estudante J.)

No decorrer das entrevistas, observamos que as sugestões dadas pelos estudantes
vão além e apontam para a necessidade de elaboração de uma ferramenta de editoração de
partituras, individual e/ou colaborativa, que permita uma interface com as diversas
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ferramentas de comunicação (fórum, portfólio) tradicionalmente encontradas em um ambiente
virtual de aprendizagem.
Diante dos dados recolhidos, consideramos que a modalidade de ensino
semipresencial é uma alternativa viável e efetiva para a formação musical inicial e/ou
continuada de professores, desde que sejam observadas as necessidades específicas de
ferramentas de interação, que possibilitem as trocas comunicativas empregando, de maneira
ampla e com possibilidades de escuta em tempo real, as formas de notação dessa linguagem
artística.
Por outro lado, destacamos a necessidade de desenvolvimento de outros estudos
que possam ampliar a compreensão a respeito das possibilidades de aprendizagem musical na
modalidade semipresencial, observando-se as especificidades de cada conteúdo disciplinar
relacionado à Música.
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Resumo: Este artigo visa descortinar o caminho interpretativo palmilhado por Toscanini,
utilizando-se, para tanto, de fatos, argumentos, inferências e correlações apuradas a partir do
paradigma defendido pelo esteta Eduard Hanslick em sua obra Do Belo Musical (1854). A partir
dessa contextualização, verificou-se que a qualidade fundamental da performance de Toscanini
advém, sobretudo, da sua consciência da unidade formal de uma obra. Essa inclinação, entre
outros aspectos, da parte de Toscanini, remete-se, pelas similaridades e consonâncias, à estética
formalista de Hanslick, no que diz respeito ao tratamento para com o ser da música enquanto
linguagem de expressão artística.
Palavras-chave: estética, Hanslick, Toscanini, regência, performance
Arturo Toscanini and the performance in the light of Eduard Hanslick’s esthetic theory
Abstract: This article aims to unfold the interpretative path traced by Toscanini, for such using
facts, arguments, inferences, and correlations depicted from the paradigm defended by the
aesthetician Eduard Hanslick in his work The Beautiful in Music (1854). From this context, it was
verified that the fundamental quality of Toscanini’s performance comes, above all, from his
conscience of the formal unity of a work. This inclination, with its similarities and consonances,
directs Toscaninni toward the formalist school of Hanslick, regarding the treatment of the self of
the music while a language of artistic expression.
Keywords: esthetic, Hanslick, Toscanini, conducting, performance

1. Introdução
No século XXI, a busca por uma concepção interpretativa ideal tornou-se uma
tarefa árdua em meio às várias orientações estéticas que oscilam entre uma tendência e outra,
o que dificulta, a princípio, o traçar de um perfil geral que as caracterize. Diante desse
panorama, idealizou-se um ensaio intelectual que focalize o problema da interpretação sob um
ângulo particular, contundente, engendrando, desse modo, perspectivas que possam auxiliar e,
quiçá, esclarecer o delicado processo que envolve a interpretação. Para tanto, foram
escolhidas duas personalidades notórias dentro do meio musical: de um lado, o esteta
austríaco Eduard Hanslick (1825-1904), principal representante da Escola Formalista 1 na
segunda metade do século XIX; por outro, a figura lendária de Arturo Toscanini (1867-1957),
exaltado pelos críticos e estudiosos como um dos mais importantes maestros da primeira
metade do século XX.
A idéia inicial de correlacionar Hanslick e Toscanini justifica-se à medida que,
apesar de partirem de planos de atuação distintos, o primeiro no âmbito da estética e o outro
no da regência, constatou-se que as inclinações ideológicas do maestro italiano, no que tange
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a sua abordagem interpretativa, são consonantes, a priori, com a estética de Eduard Hanslick
(1825-1904). Esse paralelismo dá-se, sobretudo, no que concerne ao tratamento para com o
ser da música enquanto linguagem de expressão artística.
Essa pesquisa esforça-se, pois, em destrinchar o notável caminho traçado por
Arturo Toscanini, utilizando-se, para tanto, de fatos, argumentos, inferências e correlações
apuradas a partir do paradigma defendido pelo esteta austríaco Eduard Hanslick.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tendo em vista que a abordagem utilizada
constitui-se em um trabalho interpretativo-reflexivo a partir dos dados e observações
levantados 2, que terão como contexto e referencial as áreas do domínio da Estética, da
Filosofia da Arte, da Semiologia, da História da Arte, da História da Música, da Regência e da
Interpretação Musical.

2. A teoria estética de Eduard Hanslick e a performance de Arturo Toscanini
Hanslick 3 foi pioneiro em escrever uma obra na esfera do pensamento filosóficomusical: Do Belo Musical: uma contribuição para a revisão da estética musical, publicado
pela primeira vez em 1854. Almeida resume (2005) as proposições basilares de Hanslick em
duas teses principais relacionadas entre si: “A tese negativa afirma que a música não tem valor
instrumental porque é incapaz de representar, de modo artisticamente relevante, algo de extramusical;
a tese positiva determina que o único e exclusivo conteúdo e objeto da música é constituído por
formas sonoras em movimento”. (p. 14).

Assim, Hanslick concebeu o significante como o próprio significado defendendo
o uso da técnica como meio e como fim em si mesmo. Magnani (1996, p. 32), para se referir a
esse tipo de concepção, usa o termo distanciamento estético, que significa “a capacidade de
rejeitar paixões, pendores poéticos ou lingüísticos, hábitos arraigados e interesses extraartísticos, para isolar a obra de arte na sua pura autonomia”. Hanslick esclarece (1992):
O conteúdo de uma obra poética ou das artes plásticas pode ser expresso por
palavras ou conceitos. Dizemos: este quadro representa uma florista; esta
estátua, um gladiador; aquele poema, uma ação heróica de Roland. A música,
por sua vez, não teria tal propriedade: quando o compositor escreve uma peça
a partir de um tema, como a Abertura Egmont, de Beethoven, no máximo,
pode-se dizer que esse personagem histórico serviu como um estímulo, uma
inspiração para Beethoven, mas a figura, os feitos, e as vivências de Egmont
não constituem o conteúdo da abertura de Beethoven, tal como acontece no
drama homônimo. (p. 32).

Hanslick reagiu à estética romântica em voga no século XIX marcada, em linhas
gerais, pela primazia da emoção como o elemento fundamental da música e na idéia da fusão
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das artes, principalmente da influência da Literatura sobre as demais. Ele considerava a
“invasão” crescente das Letras, da Filosofia e da Pintura no campo da Música, gerando novos
gêneros e experimentos musicais como o Poema Sinfônico e a Gesamtkunstwerk wagneriana
(Obra de Arte Total), algo prejudicial à constituição peculiar desta arte, a Música que, em
última análise, não se disporia a se comportar como um sistema de significação. A capacidade
de representação, para o esteta austríaco, significava colocar-se clara e transparentemente no
lugar de qualquer outra coisa própria do mundo percebida pelos sentidos, à maneira de um
signo lingüístico previamente estabelecido mediante uma convenção social. Sob este ângulo, a
música seria de natureza assemântica. Para provar isso, Hanslick salientava que, embora possa
parecer que determinado segmento musical expresse tal sentimento, idéia ou proposição, ele
nunca é necessário, de modo que seu movimento anímico possa ser o mesmo para objetos
diferentes e até mesmo antagônicos entre si. Hanslick, na realidade, não nega que a música
possa mover sentimentos ou se associar a acontecimentos. Mas como estes não têm um
correspondente necessário, quer dizer, são contingentes, subjetivos e arbitrários, variando de
indivíduo para indivíduo, não podem servir como fundamento de nenhuma proposição
estética. (VIDEIRA JUNIOR, 2004, p. 88). Por essa razão, Hanslick considerava a
concentração, no processo de se compor, em elementos extra-musicais, algo não congênito à
natureza essencial da música e, portanto, prejudicial à probidade estética desta arte.
(HANSLICK, 1992, p. 56). O processo de concepção da música seria, portanto, determinante
para o valor estética de uma obra.
Hanslick defendia a necessidade de se individualizar as artes, de modo que a
beleza de cada uma seria indissociável da sua especificidade. Logo, a base estética de uma
não se adequaria à da outra, não havendo um modo de se estabelecer, por exemplo, uma
hierarquia das artes, em termos de importância, já que cada qual deve gravitar em campo
próprio. Segundo o esteta, a Música seria, em seu cerne, somente “som e movimento” e sua
qualidade para efeito de julgamento estético dependeria da eficácia do arranjo artístico dos
elementos sonoros entre si. Além disso, sendo essa conformação de caráter objetivo, ou seja,
de estrutura invariável, o belo encontrar-se-ia incrustado na obra e não na dinâmica da
subjetividade de quem, porventura, a abordasse, de modo que a beleza sempre se faria
presente, ainda que não houvesse um sujeito para apreciá-la.
Toscanini 4, do mesmo modo, acreditava em um modelo concebido pelo
compositor. Assim, a busca pela realização artística plena deveria voltar-se em direção ao
arquétipo, ainda que fosse inatingível. Caberia, assim, ao intérprete submeter-se a esse ideal,
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buscando o verdadeiro ou pelo menos tentando a reprodução de uma imagem semelhante
comparável ao modelo. (MARSH, 1962, p. 69).
Ao seguir essa convicção, de que a função primordial do intérprete era trazer à
tona o substrato essencial da obra idealizada pelo compositor, Toscanini insurgiu-se,
ombreando-se a Hanslick, contra a ideologia romântica dominante, discordando, por exemplo,
do modo acentuadamente pessoal e subjetivo pelo qual os músicos das casas de ópera na Itália
vinham tratando esse gênero musical, ao longo do século XIX. Com efeito, Toscanini buscou
atenuar algumas práticas comuns à época, como os efeitos bombásticos, o sentimentalismo
exarcebado, a alusão alegórica, o delírio místico, preferindo o dinamismo, a elegância e o
frescor do distanciamento intelectual. Para tanto, o maestro não só empreendeu, dentro do
métier operístico, reformas em elementos diversos como iluminação, acústica, disposição do
cenário, etc., para que não se desvirtuasse a atenção à obra; como adotou, dentro do âmbito
musical propriamente dito, um método calcado no trato sóbrio e diligente da partitura.
Para se ter uma melhor idéia desta última proposição tem-se, em contrapartida, o
exemplo clássico da regência de Furtwängler, geralmente apontado como a antítese de
Toscanini. Com uma aproximação mais rapsódica, de virtuosismo mais livre e associada ao
ideal wagneriano da procura pelo melos no tratamento individual das partes, o maestro
alemão, ainda que atento à notação presente na partitura, preocupava-se menos com a lógica
de causa-efeito linear, fundamentando-se mais na descontinuidade, na não-ligação
sistemática, para transfigurar a linguagem musical em um conjunto maior que pretendia se
projetar além do quadro musical, em busca de algo do imaginário. A regência só atraía o
maestro alemão por ele achar que era um propósito criativo comparável ao ato de se compor.
Furtwängler não via o papel do regente do mesmo modo que Toscanini, ou seja, como, digase, um transmissor, no sentido de ser capaz de atingir o ideal artístico que de alguma forma
encontra-se incrustada na obra, independentemente de qualquer impressão subjetiva; mas
como um co-criador, um parceiro no ato da criação. Ele dizia: “só é possível reconstituir a
obra formando-a inteiramente de novo”. (LEBRECHT, 2002, p. 123). O regente argentino
Daniel Baremboim discorre a esse respeito (apud CAILLAT; SMITH, 1997): “Furtwängler
entendia filosófica e musicalmente que o desenrolar de uma peça não é algo que pode ser
descrito como ‘sendo’, mas, como ‘tornando-se’, (...) dando um grande senso de lógica, mas
também de descoberta, como se improvisada”. O método do maestro alemão, de apelo
poético, algo herdado do estilo romântico, consistia em permitir o “desaguar” da música em
frases ou cadências naturalmente deceptivas, formando uma sucessão simples, mas
cuidadosamente moldada de enunciados desse tipo que, juntos, perfaziam a obra. No prelúdio
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de Tristão e Isolda, por exemplo, cuja natureza inspira algo de evocativo, transcendente e
sonhador, a performance do maestro alemão podia ser eloqüente, comovente e bela, mas
faltava-lhe qualquer coisa da intensidade, coesão e força cumulativa de Toscanini. Em
contrapartida, ela oferecia um grau de comunicação e uma energia emocional talvez não
alcançada pela perfeição sóbria do maestro italiano. (MARSH, 1962, p. 90).
Assim, desde o início, Toscanini buscou autenticidade, rigor e “honestidade” em
sua abordagem interpretativa por meio da observação objetiva e atenta àquilo que há de
concreto na obra, isto é, a partitura e as relações sintáticas que nela se apresentam.
Lago Jr. (2002) afirma:
Para Toscanini, o que importava era a música e somente a música, com clareza
e simplicidade. Era, assim, um artista puro... Toscanini, com efeito, não
gostava de fazer literatura e teorizações com o texto musical, pois entendia
que a significação essencial da música revela-se por ela própria [sem grifo
no original]. (p.317).

Conclui Marsh (1962, p. 88): “a qualidade única das performances de
Toscanini vêm, essencialmente, da sua consciência da forma e sua magnífica capacidade
de revelá-la”. (sem grifo no original). A regência de Toscanini desenvolve-se, desse modo,
em torno de uma concepção arquitetônica da obra, na qual cada elo de uma corrente sonora,
em seu desenvolvimento, é determinado somente se for apreendido como uma parte orgânica
do todo. O cânone de Toscanini dirige-se, pois, à conexão lógica e sistemática dos elementos
estruturais de uma obra e alicerça-se em preceitos que envolvem as proporções ideais e a
harmonia entre as partes e o todo.
Dessa abordagem pode-se inferir que ela volta-se, primordialmente, para o
exercício das formas puras do objeto artístico, revestindo-se a diretriz interpretativa do
maestro de traços formalistas evidentes: sua técnica parte do interior (da forma) e se expande,
no seu fraseado e musicalidade, dentro desse limite. Essa idéia de que a conformação
estrutural de uma obra musical, longe de atuar como mero acessório circunstancial, é seu real
componente portador de valor estético corrobora com a tese defendida por Eduard Hanslick.
Isso não significou, no entanto, a anulação da personalidade de Toscanini frente à
obra. Giuseppe Tarozzi, um dos biógrafos de Toscanini, observa (1977 apud LAGO JR.,
2002, p. 316), todavia, que a precisão de Toscanini, mesmo sendo cartesiana, em sua maior
parte, não era rígida, pois tinha uma capacidade quase sobre-humana de perceber os sons na
exatidão das entonações e da expressividade. Marsh (1962) esclarece a esse respeito: “O que é
intrigante em Toscanini é a maneira pela qual o maestro mantinha o tempo perfeitamente flexível sem
alterar o senso da progressão métrica estável”. (p. 98)
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Por outro lado, a fidelidade textual de Toscanini para com a partitura não era
inflexível, mas, sim, sua base capital de preparação. O maestro italiano não se furtava em
utilizar-se da intuição, por exemplo, para “corrigir” a partitura quando sentia que à obra
faltava um tema principal condutor ou julgava que o compositor havia se equivocado em
algum ponto da orquestração. Norman Lebrecht ressalta (2002, p. 112) que Toscanini vivia,
pois, uma dualidade: ao mesmo tempo em que sustentava a santidade inviolável da partitura,
outorgava-se o direito editá-la, como se sentisse estar servindo melhor ao compositor,
aperfeiçoando-o. Hanslick também admitia a intuição para se julgar e perceber o “orgânico”
de uma obra, mas aquela de um tipo particular, dada somente aos “ouvidos cultos” e que, para
ele, deveria ser respaldada, como era o caso do maestro italiano, no amplo domínio estruturalmusicológico da peça.
Neste sentido, o professor de estética de Viena, em suas reflexões, constatou que
somente o ritmo, desde o início, encontrava-se na natureza, ao passo que a melodia e,
posteriormente, a harmonia foram criações geradas, de uma forma puramente intelectual, a
partir de um lento e sistemático processo cultural. Hanslick concluiu que as estruturas
musicais eram, na verdade, entidades para serem compreendidas intelectualmente em sua
autonomia e não para serem objeto de deleite a partir do seu efeito emocional ou imagético. A
propósito, Gonçalo Armijos diz (2001): “Hanslick considera que, no início, [a música] era
intimamente ligada às sensações e emoções, tornando-se, aos poucos, menos sensível e mais
intelectual, chegando ao ponto em que se transformou em pura forma, sem qualquer referência ao
mundo natural”. (p. 27 e 28).

Nesse aspecto, o esteta esforçou-se em alertar para o risco de se deixar levar, de
um lado, pela força da emoção da música, de maior intensidade e de mais rápida absorção que
qualquer outra arte; de outro, pela sua capacidade em sugerir, devido a sua natureza abstrata,
uma diversidade de juízos e conceitos. Hanslick argumentou ainda que, diferentemente das
artes plásticas que se apresentam no espaço, podendo-se detectar sua totalidade bem como
seus detalhes num ritmo próprio, a música manifesta-se em uma sucessão temporal de fácil
dispersão. Todos esses fatores tenderiam a distrair a concentração do indivíduo, mobilizando
sua psique mais pela sensualidade do som, em detrimento de uma observação objetiva, crítica,
analítica, seletiva e consciente de determinada organicidade sonora. Já que, para ele, a música
é um fenômeno auto-contido, não derivado de qualquer outra realidade, a não ser da sua
própria organização, o sentido da audição, nesse caso, precisaria da ajuda da memória e do
intelecto, não para intuir um evento, mas para tornar sobressalente as relações mútuas das
estruturas perceptíveis.
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A técnica de Toscanini apresenta-se, no seu conjunto, como a mais propícia em
tornar efetivo o tipo de fruição almejado por Hanslick por esforçar-se em deixar clara a
interação das partes a partir de uma perspectiva global da unidade da peça, facilitando ao
ouvinte a percepção e apreensão da forma. Os tempi de Toscanini, em particular, brotavam do
seu senso de continuidade plástica em torno do material temático musical. Essa característica,
especificamente, liga-se diretamente ao pensamento de Hanslick, que constatara que o cerne
intelectual sobre o qual se constrói uma obra é seu tema musical cuja abordagem que dele se
faz é que garantiria o valor estético da performance.
Não é por acaso que a música mais apreciada por Hanslick foi aquela
desenvolvida a partir de uma relação da música com uma ordem que girava a partir de um
centro tonal, com as partes diferenciadas claramente pelas funções estruturais da harmonia.
Mais especificamente, Hanslick louvava a música concebida no período Clássico e aquela,
diga-se, da “parte clássica” do Romantismo, por ensejar, em sua estética, noções típicas dessa
corrente como direcionalidade, transparência e linearidade discursiva. Hanslick fundamenta
sua teoria, primordialmente, no caráter imaterial, a priori, da música instrumental, vendo a
música vocal com uma certa reserva. Em suas investigações acerca do conteúdo da música,
Hanslick afirma (2002): “(...) só o que se pode afirmar acerca da música instrumental vale para a arte
sonora como tal. Do que a musica instrumental não consegue, jamais pode dizer-se que a música o
pode; pois só ela é a arte pura, absoluta dos sons”. (p. 30). Toscanini, aproximando-se mais uma

vez de Hanslick, teve como um dos destaques mais significativos, no conjunto de suas
interpretações, dentro do âmbito da música instrumentalaquelas das obras de Beethoven.

3. Conclusão
É um fato inegável que muitas questões na arte encerram, em si, uma inerente
ambigüidade de modo que a especulação sobre determinado fenômeno artístico deve ser,
muitas vezes, engendrada a partir de uma ordem de gradação. Certas características
predominantes na abordagem interpretativa de Toscanini, embora algumas possam oferecer
apenas explicações parciais de um todo bem mais complexo, podem ser tomadas como
referência para a excelência de sua regência e ponto de partida para se sugerir um modelo de
performance.
O paradigma Hanslick/Toscanini engloba, em sua essência, um campo restrito da
chamada música de concerto ocidental, regido por uma estética baseada no desdobramento
temático musical e, este, inserido dentro de uma progressão estável, lógica e cadencial do
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ritmo harmônico em torno de um centro tonal. Na realidade, este paradigma, visto de outra
maneira, refere-se a estruturas desenhadas a partir de padrões simétricos tonais que demanda,
ao final, uma coreografia, uma mise-en-scène de virtuosismo musical. Entretanto, numa
perspectiva mais universal, a doutrina de Hanslick, em sua lógica argumentativa, quebrou
barreiras e preconceitos arraigados, e incentivou a uma melhor reflexão em torno da questão
da intelecção da música: esta arte, por suas características únicas, pode ser criada, interpretada
e fruída a partir de um plano ficcional, ou explorada, exclusivamente, na sua autonomia
sonora. Toscanini, na busca por uma visão lúcida dos contornos sintáticos do objeto musical e
a maneira de usá-los para fins artísticos, pondo ênfase no engenho formal, acreditou,
sobretudo na segunda proposição, focando sua prática musical na obra em si, como um
acontecimento mera, mas sublimemente, sonoro.
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Traduções por Rogério Rodrigues.
3
Eduard Hanslick nasceu em 11 de setembro de 1825, na cidade de Praga. Embora tenha se graduado em
Direito, alcançou notoriedade como esteta e pensador da música. Foi crítico musical de jornais vienenses como o
Wiener Allgemeine Musik Zeitung e o Neue Freie, além de ocupar a cátedra de professor de estética musical pela
Universidade de Viena, aposentando-se nessa mesma instituição como Doutor Honoris Causa. Participou, ainda,
como banca examinadora de diversos concursos e competições musicais até sua morte em 6 de agosto de 1904.
4
Toscanini nasceu em Parma (Itália), em 1867. Estudou no conservatório dessa cidade, graduando-se em
violoncelo, piano e composição em 1886. A carreira de maestro, uma das mais bem sucedidas e reverenciadas na
história da regência operística e orquestral, iniciou-se em 4 de novembro de 1886, aos 21 anos, quando fez seu
début profissional, como regente na Europa, com a realização da première da ópera Edmea, do compositor
Alfredo Catalani, a ser realizada em Turim, obtendo sucesso e aclamação. Durante os ensaios, o mais novo
maestro freqüentemente consultava Catalani acerca de detalhes, corrigindo, meticulosamente, passagens
inseguras... (SACHS, 1978, p. 24). Foi a partir desse rigor, dessa concentração disciplinada que Toscanini
iniciou uma série de mudanças no cenário operístico italiano do final do século XIX, transformações que iriam
se refletir, de uma maneira ou de outra, no modo como a regência seria vista no século vindouro
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Resumo: Durante a segunda metade do século XIX, a cidade de Campinas contou com a criação
de diversas bandas de música referentes aos seus diferentes segmentos sociais. O período apenas
vizinho à abolição da escravidão (1888) contou, igualmente, com bandas de fazendas formadas por
escravos. Estas eram criadas pelos senhores das fazendas no sentido de lhes conferir prestígio. O
presente trabalho pretende analisar as relações de poder explícitas na estrutura da formação à luz
da obra de Michel Foucault, que estudou a dinâmica de relações de poder dentro das grandes
instituições coletivas criadas no período, a saber: a escola, a prisão, o quartel e o hospício.
Palavras-Chave: Bandas de escravos, Campinas, Michel Foucault, século XIX, musicologia
histórica.
Slave musical groups and the Foucaultian Panopticon
Abstract: During the latter half of the twentieth century, the city of Campinas saw the formation
of several musical groups in its different social segments. The period that neighbors the moment of
slavery abolition (1888) was also fertile in musical groups composed by slaves from the farms.
These were formed by the slaves’ masters so as to acquire status. This paper aims at analyzing the
power relations that are explicit in the structure of these formations. The analysis is carried out by
using Michel Foucault’s framework as to the dynamics of power relations within large collective
institutions created in the cited period, i.e.: the school, the prison, the army headquarters and the
mental hospital.
Keywords: slave musical groups, Campinas, Michel Foucault, 20th century, historical
musicology.

Bandas de escravos e Foucault
Durante a segunda metade do século XIX a cidade de Campinas contou com a
criação e desenvolvimento de diversas bandas de música. A formação, muito em voga durante
o período, chamou a atenção dos diversos segmentos sociais que constituíam a sociedade
campineira de então.
Desta forma, comerciantes, imigrantes, fazendeiros, grupos educacionais e
operários contaram com corporações musicais voltadas para representação de suas classes e
ideais. Dentro de um cenário de rica atividade artístico-cultural, as bandas de música viriam a
trazer enlêvo aos seus participantes e aos segmentos que estes representavam. O interesse
particular dos donos de fábricas é digno de nota. Para estes a atividade musical coletiva
reforçaria a construção de um desejado espírito de grupo e teria seus reflexões na produção
das fábricas (PÁTEO, 1997).
Tendo em vista sua participação neste cenário, ricos proprietários de terra
criaram bandas de música compostas por escravos. Estas corporações absorviriam o ideal de
prática coletiva útil à produção, desenvolvido nas fábricas, e agora disfarçado sob uma
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suposta benevolência do senhor de terras, que garantia aos seus escravos um ócio moralmente
edificante.
O papel moralizante destas instituições aparece sob a própria estrutura dos
conjuntos, onde podemos encontrar reflexos da hierarquia da sociedade de corte. E ainda, seu
papel de dispersão de um gosto comum, explícito em seu repertório.
Estas corporações davam ao proprietário de terras poder e prestígio e teriam
como modelo a banda de música da Fazenda Santa Cruz, no Rio de Janeiro, antiga posse
jesuíta e que desenvolvera uma forte tradição de ensino musical para seus escravos. Sob o
reinado de D. Pedro II a fazenda desenvolve além do ensino de música a atividade de uma
banda toda composta por escravos.

Figura 1: Gravura da Fazenda Santa Cruz, Rio de Janeiro, 1816.

Tendo a Fazenda de Santa Cruz como modelo provável, surgem, em Campinas,
grupos compostos por escravos ou amadores como a banda da fazenda Mato Dentro, da
fazenda Chapadão, da fazenda Recreio e da fazenda Anhumas. E ainda, a mais atuante, a
banda da Fazenda Santa Maria, criada pos seu dono, comendador Vilella, e que teria forte
participação em eventos e festividades pela cidade.
Para participar de uma destas bandas o proprietário levava em conta uma
possível inclinação ou habilidade musical de seu escravo. Fato que ocasionou, com o tempo,
uma demanda por escravos que possuíssem estas habilidades. Páteo elenca anúncios em
periódicos da época onde encontramos frequentemente a procura por estes escravos músicos.
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Negociam-se escravos “que saibam tocar piano, marimba e alguma coisa de música” ou ainda
“alfaiate e tocando alguns instrumentos com notável perfeição” (PÁTEO, 1997, página 117).
Este mercado, que não pararia de crescer, iria aos poucos valorizando o escravo
que possuísse alguma habilidade musical, diferenciando este dos demais escravos da lavoura e
alguns seriam, até mesmo, alforriados em vista de algum talento especial demonstrado no
instrumento.
Maurício Monteiro nos fala que muito embora, constatemos esta série de
aparentes benefícios (a dedicação à um trabalho sensívelmente mais leve que na lavoura e a
eventual alforria) a prática musical em uma banda composta por um repertório específico não
representaria, seguramente, uma manifestação artística legítima para o escravo. Sendo tanto a
formação quanto seu repertório alheios a sua cultura original não seria possível validá-los
senão como ferramentas moralizantes, mais um ônus cultural a ser pago pelo ingresso na
sociedade.
Como exemplo disto temos os batuques, manifestação autêntica, muito embora
sempre proibidos e mal vistos. Contudo, Pierre Verger nos lembra que estes eram estimulados
em dias de descanso no sentido de acirrar o ódio entre nações rivais. O desequíbrio numérico
do proprietário com relação aos seus escravos deveria ser equalizado e uma cultura legítima
teria seu espaço quando útil para criar divisões internas. “Eles se agrupavam novamente e
retomavam, com a consciência de suas origens, sentimentos de orgulho de sua própria ‘nação’
e de desprezo pelas nações dos outros” (VERGER, 2000, página 21). Fora estes momentos
existia uma cultura oficial e que se ocuparia, na música, de uma formação e repertórios
específicos.
Esta cultura oficial dependeria necessariamente de organismos que assegurassem
sua propagação e correta assimilação. Deste modo, com um caráter quase didático e
reiterativo, as bandas de música vão garantir a celebração de um repertório comum, baseado
no ‘gosto’ oficial e de caráter civilizador. A música de salão e do teatro de ópera será
recorrente de modo a constar no programa de todas as corporações musicais.
As bandas musicais, no momento datado, representariam mais um órgão de
difusão e exercício deste gosto oficial, que longe de ser artificial ou arquitetado se firmava,
outrossím, sob as bases de um gosto espontâneo desta sociedade.
Neste ponto nossas pesquisas se encontram com o pensamento de Michel
Foucault (1926 – 1984). Em Vigiar e Punir, o mesmo estudou o modo como as relações de
poder se estabelecem em certos dispositivos coletivos (na prisão, escola, o quartel e hospício)
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e quais discursos de verdade apoiam estas relações. Para Foucault o poder é imanente e
atravessa a sociedade através de todas as suas instituições:
(...) não quero significar “o Poder” como conjunto de instituições e aparelhos garantidores da
sujeição dos cidadãos em um Estado determinado. Também não entendo poder como modo de
sujeição que, por oposição `violência, tenha a forma da regra. Enfim, não o entendo como um
sistema geral de dominação exercida por um elemento ou grupo sobre outro e cujos efeitos,
por derivações sucessivas, atravessem o corpo social inteiro. A análise em termos de poder
não deve postular, como dados iniciais, a soberania do Estado, a forma da lei ou a unidade
global de uma dominação; estas são apenas e, antes de mais nada, suas formas terminais.
Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de correlações
de força imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização; o jogo
que, através de lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios
que tais correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou ao
contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se
originam e cujo esboço geram ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos
estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais (FOUCAULT, 1999).

Seguindo este modelo, instituições dissimilares como a escola, a prisão, o quartel
ou o hospício, se aproximam através de um discurso disciplinar único separado apenas por
gradações. Capital para o entendimento destas relações de poder seria a figura do panóptico
de Jeremy Bentham (1748 – 1832) dispositivo arquitetônico composto de uma torre central
cercada por um anel de pequenas salas, o vigilante na torre teria o total controle das pessoas
dispostas nas salas, uma ilustração concreta da sociedade disciplinar como na figura:
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Figura 2: Panóptico de Bentham.

Dentro de uma sociedade disciplinar o poder seria gerido através de dispositivos
disciplinares espelhados no modelo dado pelo panóptico de Bentham, ou seja, a escola, o
quartel entre outros. Garantindo assim, o controle sobre os corpos, para usar a nomenclatura
foucaultiana, e seu pleno exercício.
Como Foucault estudou estas instituições abrangendo o período que tratamos
(segunda metade do século XIX) parece necessário reconhecer alguns paralelos. Onde o
principal seria o caráter coletivo e oficial destas instituições.
Já para analisarmos a atividade das bandas de escravos sob a ótica foucaultiana é
recomendável evitar a interpretação preciptada relacionada ao próprio sistema escravagista,
baseado na relação de controle e castigo que Foucault apresenta em Vigiar e Punir. A relação
entre senhor e escravo já é, evidentemente, uma relação de poder, o que abordamos aqui é a
relação de poder inerente à formação instrumental da banda de música e seus discursos.
Em um olhar mais sútil é a própria atividade musical que está no cerne da
relação de poder. O escravo é ‘convidado’ a celebrar uma cultura alheia com meios
igualmente alheios, sob uma promessa redemptória. Tocar a música de uma outra tradição
com instrumentos de uma outra tradição com a promessa da entrada nesta cultura, o ingresso
nesta sociedade. Para tanto ele deve ser iniciado nos valores da mesma seja através da igreja,
da escola e agora da banda de música, todos importantes dispositivos disciplinares.
Desta forma, reconhecer as bandas de escravos não apenas como uma forma de
lazer, mas como um dispositivo para uma cultura oficial (explícita em seu repertório e gostos)
seria reconhecer seu papel na dinâmica de poder que Foucault apresenta. Não se trata apenas
da sujeição cultural onde o escravo estaria definitivamente destituído de sua cultura, mas de
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uma relação de forças onde a sujeição inicial é apenas parte do problema implicando,
igualmente, na corrupção da mesma cultura por parte do sujeito. A atividade junto às bandas
seria para o escravo, a um só passo, condenatória, já que o comprometia com uma cultura
alheia e libertária uma vez que o inseria na sociedade agora como cidadão.
Sob esta ótica fica expressa uma disciplina da cultura, do gosto, e as bandas de
música dispositivos ativos no exercício desta disciplina. A sociedade aparece aqui sob a dupla
feição, ao mesmo tempo sujeito, pois que sofre o exercício desta disciplina, e espaço para o
exercício da mesma.

Conclusão

O período da segunda metade do século XIX até o final do Império corresponde
ao auge da atividade abolicionista no país, até à abolição propriamente dita (1888). Figuras
importantes de Campinas neste momento se solidarizaram com a causa, dentre estes
Sant’Anna Gomes e seu irmão Carlos Gomes, ambos envolvidos em concertos abolicionistas
e na alforria de escravos.
Igualmente, a própria constituição de bandas de música por escravos trazia a
questão à tona expondo os vícios da teoria escravagista e apresentando escravos virtuoses que
cada vez mais conquistavam a liberdade através de seu talento.
Desta forma, uma análise da atuação das bandas de escravos que apenas
apresentasse o fenômeno como uma forma de lazer musical não faria justiça ao momento
histórico presenciado pela formação e sua importância no desenho social do mesmo. É
necessário analisarmos a formação enquanto segmento social e sua atuação sob a luz de
teóricos que trabalharam o período.
Foucault estudou o período através de suas instituições coletivas, em busca da
dinâmica de relações de poder implicita nas mesmas. O paralelo foucaultiano nos parece
válido uma vez que entende a formação das bandas não apenas como mero lazer coletivo, mas
como importante instituição cultural e detentora de um discurso próprio, e desta forma,
inserida nos discursos de poder previstos por Foucault. A banda de música, sob a análise
foucaultiana, é um dispositivo disciplinador, e à maneira do panóptico de Bentham garante o
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controle sob os corpos, ou seja, assegura a inequívoca dispersão de uma cultura musical
oficial.
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Resumo: Este estudo faz parte de uma pesquisa que envolve três segmentos de sujeitos: (1)
professores atuantes (licenciados em música e pedagogos), (2) alunos de licenciatura em música e
(3) alunos de pedagogia. Neste texto apresentaremos os resultados referentes ao grupo 2
(licenciandos em música), tendo objetivo de analisar as opiniões dos participantes sobre
“alfabetização musical” e seu desenvolvimento. A coleta dos dados se deu através de questionário,
os quais foram analisados a partir das ideias de Temmerman (1991) e Ausubel (1968). Os resultados
mostram grande ligação das opiniões com a filosofia extrínseca (Temmerman) e pouca ligação com
o conceito de “aprendizagem significativa” de Ausubel.
Palavras-chave: alfabetização musical, educação musical, Licenciatura em Música.
The opinions of the undergraduates in music on "Music Literacy"
Abstract: This study is part of a research that involves three groups of participants: (1) active
teachers (graduates in music and pedagogy), (2) undergraduate students in music and (3) students of
pedagogy. In this paper we present the results for the second group (undergraduates in music), with
the aim of analyzing the participants' opinions about "music literacy" and its development. Data
collection was through questionnaires, which were analyzed from the ideas of Temmerman (1991)
and Ausubel (1968). The results show great connection with the opinions of philosophy extrinsic
(Temmerman) and little connection with the concept of "meaningful learning" of Ausubel.
Keywords: music literacy, music education, Bachelor of Music.

Introdução
Os estudos na área da Pedagogia estão sempre sendo objetos de análise por todas as
áreas afins que lidam como o processo ensino-aprendizagem. Um tema comum na
Pedagogia, na área da alfabetização na língua escrita, é o letramento, que consiste na
aplicação do conteúdo da leitura e da escrita nas práticas sociais, extrapolando os limites da
escola. Adquirir o sistema convencional de escrita é alfabetizar-se, já letrar-se é desenvolver
“comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais”
(Soares, 2004, p.2). Ambos os processos, embora distintos, caminham juntos, sendo
inseparáveis e indissociáveis:
a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de práticas sociais de
leitura e de escrita e por meio dessas práticas, ou seja: em um contexto de letramento
e por meio de atividades de letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na
dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita. (Soares, 2004,
p.2).

Portanto, na Pedagogia, a alfabetização passou a ser vista na perspectiva do
letramento. Na área da Educação Musical o termo alfabetização musical vem sendo muito
usado, podemos dizer que está na “moda”, pois encontramos seu uso não só no meio
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acadêmico universitário, mas na internet, nas propagandas, nas escolas, no dia a dia,
apresentando, assim, muitas dúvidas, controvérsias e críticas, que nos levaram a algumas
questões: o que seria exatamente essa alfabetização musical? Existe uma definição correta do
termo? Se existe alfabetização musical, poderíamos falar em letramento musical?
Poderíamos dizer que esse letramento seria a musicalização? Ouvimos constantemente os
professores de música falando em alfabetização musical, afirmando que tais alunos são ou
não são alfabetizados musicalmente, e explanando como alfabetizar musicalmente e até
citando os recursos e usos da alfabetização musical na escola e na sociedade. Levando em
conta essa discussão instalada, objetivamos através deste trabalho buscar respostas para
alguns questionamentos, como: podemos fazer um paralelo entre alfabetizar na língua e
alfabetizar na música? Na Educação Musical isso acontece? Os alunos que estudam música,
os ditos alfabetizados musicalmente, “leem” o mundo musical fora da aula de música? De
que forma? O que significa alfabetização musical para os licenciandos em música? E na
literatura, como alfabetização musical é definida, exemplificada e são indicados os seus
desenvolvimento, usos e finalidades?
Numa revisão inicial da literatura da educação musical 1, encontramos o uso do
termo “alfabetização musical” utilizado de várias formas, mas em sua maioria estava sendo
aplicada a aprendizagem da música utilizando a leitura e escrita convencional da música. Além
disso, verificamos a presença de estudos que abordam o uso da música como suporte do
processo de alfabetização, bem como a comparação entre o processo de alfabetização na língua
e a alfabetização musical. Destacamos que o termo alfabetização musical está sendo
amplamente usado em muitos ambientes.
Objetivos e Metodologia da Pesquisa
A pesquisa verificou: (1) na literatura as definições de alfabetização e letramento
(em relação à língua) e de alfabetização musical; (2) a possível analogia entre letramento e
musicalização; (3) as opiniões dos professores alunos de licenciatura em música sobre
alfabetização musical e seu desenvolvimento; (4) a comparação entre as opiniões dos sujeitos e
a literatura, bem como as definições nas páginas da internet.
A metodologia é qualitativa, envolvendo, além da revisão da literatura,
questionários com duas questões, feitos via internet e também pessoalmente. Os sujeitos da
1

A revisão da literatura, para a contextualização inicial do problema e o conhecimento do estado do
objeto no campo da pesquisa, foi feita nas Revistas e Anais da ABEM e da ANPPOM, na internet e no Banco de
Teses da CAPES (http://capes.gov.br/servicos/banco-de-teses).
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pesquisa são alunos de graduação (licenciatura em música) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e Conservatório
Brasileiro de Música (CBM), todos da Cidade do Rio de Janeiro. O número total de
participantes da pesquisa foi de 58 alunos. Sendo os números de participantes por instituição os
seguintes: 18 alunos da UNIRIO, 18 alunos do CBM e 22 alunos da UFRJ. Os sujeitos da
pesquisa foram escolhidos aleatoriamente, tendo como base a listagem de alunos da UNIRIO,
UFRJ e CBM. Os sujeitos foram nomeados por siglas: p.ex., UF12 (décimo segundo aluno da
UFRJ) UN5 (quinto aluno da UNIRIO) e CB13 (décimo terceiro aluno do CBM).
Referêncial Teórico
Temos como primeiro referencial teórico a teoria da Aprendizagem Significativa de
Ausubel cuja ideia central é que os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados. A
aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação adquire significados para o
aprendiz através de uma espécie de ancoragem em conceitos, já existentes em sua estrutura de
conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de clareza, estabilidade e
diferenciação. Segundo Moreira e Masini,
A aprendizagem significativa processa-se quando o material novo, ideias e
informações que apresentam uma estrutura lógica, interagem com conceitos
relevantes e inclusivos, claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por eles
assimilados, contribuindo para sua diferenciação, elaboração e estabilidade. Essa
interação constitui, segundo Ausubel (1968, p.37-39), uma experiência consciente,
claramente articulada e precisamente diferenciada, que emerge quando sinais,
símbolos, conceitos e proposições potencialmente significativos são relacionados à

estrutura cognitiva e nela incorporados. (MOREIRA; MASINI, 1982, p.4).

É de suma importância para uma aprendizagem significativa que haja interação entre o
conhecimento prévio e o novo. De acordo com Moreira (2008, p. 15-16), para Ausubel:
A aprendizagem significativa é aquela em que o significado do novo conhecimento é
adquirido, atribuído, construído, por meio da interação com algum conhecimento
prévio, especificamente relevante, existente na estrutura cognitiva do aprendiz.
Interação é a palavra chave: interação entre conhecimentos novos e conhecimentos
prévios. Se não há interação não há aprendizagem significativa.

Para tanto é preciso descobrir o que o aluno já sabe para que possa então tendo
como referencial esse conhecimento estabelecer as pontes com o novo conhecimento.
O segundo referencial teórico são os fundamentos filosóficos da educação musical
de Nita Temmerman (1991), a qual afirma que a execução e o desenvolvimento de um
programa de educação musical estão fundamentados nas crenças filosóficas sobre o objetivo da
educação musical e que os professores de música são as molas chefes responsável por esse
processo. Temmermam (1991) discute dois argumentos filosóficos que têm dirigido ao longo
da história do mundo Ocidental a educação musical: os argumentos intrínsecos e os
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extrínsecos, que se opõem entre si. Os primeiros relacionam-se com a ideia de que a música
possui valor em si mesmo; já os argumentos extrínsecos partem de uma concepção utilitarista
da música, ou seja, ela é um meio para se alcançar outros objetivos.
Resultados
Para análise dos dados, foram cridas categorias de análise para as falas dos sujeitos.
Na análise das respostas percebemos que algumas falas poderiam se enquadrar em mais de uma
categoria. Podemos também perceber uma discrepância na resposta de alguns sujeitos entre a
primeira e a segunda questão. Foi criada a categoria Outros para incluir algumas respostas que
não se enquadravam nas categorias criadas. Podemos exemplificar essa situação destacando a
resposta do sujeito UF5 à primeira questão (O que é alfabetização musical), cuja resposta foi:
“É uma iniciação musical, visa a introduzir os alunos no ambiente musical”.
Em relação às respostas da primeira pergunta do questionário discutiremos a seguir as
10 categorias criadas para análise: Categoria 1: Alfabetização musical é aprender a ler e
escrever partituras e é claramente percebida na fala do sujeito UF14: “Alfabetização Musical é
construir o saber através da leitura e grafia musical, ou seja, leitura de partitura e conhecimento
dos conceitos teóricos símbolos presentes na pauta.” Também na do ALUNO CBM4 – “Para
mim é o ensino da leitura de partituras, ou mesmo saber o significado do ritmo, altura, etc.”
Vários alunos tiveram respostas como as descritas acima, o que nos leva a pensar que esses
alunos se referem a uma concepção de educação musical extrínseca, segundo Temmermam,
pois partem de uma concepção utilitarista da música, ou seja, ela é um meio para se alcançar
outros objetivos, que nesse caso seria a aprendizagem da partitura. Percebemos em várias
respostas que muitos alunos ainda consideram a leitura e escrita da partitura como a marca do
conhecimento musical, ignorando tantos outros aspectos como a audição, a criação, a
composição que podem estar presentes sem necessariamente estar ligada ao domínio da escrita
e leitura da notação convencional ocidental. Categoria 2: Alfabetização musical é uma prática
musical e fica exemplificada na fala do sujeito CB8: “A alfabetização musical é a vivência da
música através da formação de conceitos. É a experiência com embasamento teórico/prático”.
Muitos sujeitos da pesquisa consideram a prática musical, as experiências vivenciadas
musicalmente como sendo uma alfabetização musical. Categoria 3: Alfabetização musical é
aprender partitura e aprender a tocar um instrumento que se torna evidente na fala do aluno
CB6: “É o ensino de um instrumento acompanhado do de Teoria Musical. Percebemos como
em nossa sociedade essa compressão está bastante enraizada. Além das respostas dos alunos,
temos exemplos desse entendimento reproduzido em propagandas de cursos como da Rede de

569

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Ensino Pitágoras, com sede em Belo Horizonte e muitas filiais no interior mineiro, apresenta a
propaganda em seu site de um de seus cursos de extensão: “Alfabetização Musical e Prática
Instrumental”, cujos objetivos são: “Formar músicos que sejam capazes de ler e escrever
notas no pentagrama musical e executar no violão ou na flauta doce peças musicais folclóricas,
eruditas e populares e promover a alfabetização musical” (Faculdade Pitágoras, 2011, p.1,
grifos nossos). Novamente a visão extrínseca da música está permeando os objetivos do que
seja a alfabetização musical. Categoria 4: Alfabetização musical é uma educação musical
expressa na fala do sujeito CB 16 “é um processo de educação musical onde o individuo tem
acesso aos processos musicais, ideias musicais”. Nessa categoria percebemos que os alunos
entendem que a alfabetização e educação musical são a mesma coisa. Categoria 5:
Alfabetização musical é o desenvolvimento da linguagem musical exemplificada na fala do
sujeito CB 2 : “Alfabetização musical é uma linguagem desenvolvida para comunicação
através dos sons. Em muitas respostas encontramos o entendimento da música como linguagem
e, portanto, a alfabetização musical é maneira dela ser desenvolvida. Na revisão de literatura
destacamos o artigo de Luendy (2009), fortemente contrário ao uso do termo alfabetização
musical, com posicionamento de que a música não é linguagem, tomando como base a
proposição de que a música não é linguagem, extraída da obra do linguista Borges Neto (2005),
praticamente a mais recente e mais conhecida no meio acadêmico. Mas não podemos esquecer
de estudos célebres de músicos sobre a proposição contrária à de Borges Neto, de que a música
é linguagem, como Sloboda, Meyer, Swanwick, Koellreutter, entre outros, o que apontam para
uma discussão ainda presente sobre o tema. Categoria 6: Alfabetização musical é um processo
de ensinar música. Destacamos a fala do sujeito UF 6 que diz: “É o processo de condução de
aprendizado ao ensino da música”. Percebemos que muitos alunos compreendem a
alfabetização como sendo um processo, uma ação que visa alcançar o conhecimento do que se
denomina música. Categoria 7: Alfabetização musical é a mesma coisa que musicalização
expressada na fala do sujeito UF 1: “Entendo como sendo ao processo de musicalização”.
Categoria 8: Alfabetização musical é a forma como é ensinado o conteúdo musical

exemplificada na fala do sujeito UF8 “É a forma como é transmitido o conteúdo presente na
música. Está vinculada aos métodos utilizados em uma sala de aula, por exemplo.” Essa
categoria demonstra a compreensão de muitos alunos com a maneira como devem ser
ensinados os conteúdos musicais. A nona categoria foi: Alfabetização musical contempla todo
o universo musical (leitura, escrita, percepção, tocar, criar, experimentar) expressa na fala do
sujeito CB3 “Um processo de desenvolvimento da capacidade de sentir, perceber, expressar,
criar, pensar e transformar através da música. Oportunidade que o ser humano tenha contato
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mais fundo com as diversas facetas que a musica oferece”. Categoria 10: Alfabetização musical
é o ensino formal de música. Destacamos a fala do sujeito UF10 que diz: “É o processo que
marca o início de estudo formal de música. É possível definir também pela conexão entre
aprendizagem formal e informal.” A décima primeira e última categoria criada foi
Alfabetização musical é o ensino da apreciação musical, onde destacamos a fala do sujeito CB
17 que diz: “É o ensinar o ser a escutar as diversas formas musicais. Desenvolver os conceitos
musicais básicos e formar pessoas conscientes musicalmente”. Encontramos muitos alunos
compreendendo a alfabetização musical como a possibilidade de ampliação da escuta do
sujeito.
Para a segunda questão do questionário (como a alfabetização musical deve ser
desenvolvida) foram criadas cinco categorias. Categoria 1: A alfabetização musical deve ser
desenvolvida respeitando as experiências musicais anteriores dos alunos. Destacamos a fala do
ALUNO CBM 1 “As experiências musicais dos próprios alunos, mesmo que seja a partir de
uma realidade que não “agrade” muito ao professor de música. Considero a “Cultura musical”
de cada aluno a sua bagagem e é a partir dela que novos horizontes, experiências e vivências
vão surgir. Aguçando a “curiosidade” do aluno é que vai aproximá-lo da música, um universo
tão extenso.” A do ALUNO CBM 3 “ampliar o universo de escuta do aluno, respeitando sua
cultura induzir à construção do conhecimento musical (conhecimento critério, criativo,
inovador, e não discriminador). Aproveitar a coordenação motora, corporal envolvendo o aluno
como um todo”; “A partir daquilo que a pessoa traz consigo, seja criança ou adulto, sabendo
aproveitar suas pré- disposições, e a partir daí incluir outros conceitos” (ALUNO CBM7).
Essas respostas expressaram que é muito importante partir das experiências anteriores para
ensinar. Podemos perceber como esses alunos estão ligados a teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel, destacando a importância de aproveitar o conhecimento anterior do
aluno para então partir uma nova aprendizagem estabelecendo relações com esses
conhecimentos. Categoria 2: a alfabetização musical deve ser desenvolvida de forma lúdica,
onde destacamos a fala do sujeito CB17: “A princípio de forma lúdica, onde o ser possa
desenvolver a escuta e o ouvido musical, através de brincadeiras e jogos.” Também ficou nítido
a preocupação dos alunos em que o desenvolvimento dessa alfabetização musical seja algo
agradável, prazeroso, o que nos permite pensar na preocupação centrada no alvo desse
processo de aprendizagem. Categoria 3: a alfabetização musical deve ser desenvolvida através
da prática que é exemplificada na fala do sujeito UF5 “Para uma boa iniciação, (deve-se
primeiramente). É bom que se faça uma boa experimentação antes. Quero dizer, vivenciar bem
os assuntos, com exercícios práticos, e depois de muita experimentação e vivencia (praticar o
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conteúdo) e depois então apresentar os conceitos teóricos.” É salutar para muitos alunos que a
alfabetização venha como resultado de uma prática, de uma grande experimentação, e não
como repetição de conteúdos teóricos.

Categoria 4: a alfabetização musical deve ser

desenvolvida através do ensino da leitura, teoria e instrumento. Destacamos a fala do sujeito
CB6 “O ensino de instrumento, em classes particulares; e o de Teoria pode ser em grupo”.
Muitas respostas ligaram o desenvolvimento da alfabetização musical ao ensino de
instrumentos e de teoria, ordenando inclusive os conteúdos a serem ministrados. Categoria 5: a
alfabetização musical deve ser desenvolvida através de métodos de musicalização,
exemplificada na fala do sujeito UF14 que diz: “deve ser desenvolvida de forma contínua, se
possível a partir da 1ª infância. Além disso, fazendo uso de diversas metodologias tais como:
Dalcroze, Orff, Vill-Lobos, Gazzi de Sá, dentre outras. Evitando o método tradicional de
‘decoreba’” Algo que nos impressiona nesta pesquisa é a dicotomia entre a teoria e a prática.
Professores e alunos não conseguem relacionar os conceitos e conteúdos teóricos à aplicação
prática. Alimonda (1961, p. 15) já afirmava isso tudo há muito tempo:

Conclusão

um dos aspectos mais defeituosos no ensino da música nas escolas especializadas no
Brasil reside na falta de aplicação total de conhecimentos, como um todo, na
educação dos alunos. Cada matéria existe por si só. Os professores de harmonia, de
piano, ou de história, não coordenam as matérias, o que resulta na desvalorização de
cada uma e na falta de aproveitamento do que elas proporcionam para a compreensão
de outras.

Evidenciaram-se principalmente quatro formas, ou sentidos, de alfabetização musical
segundo a fala dos sujeitos: a primeira forma refere-se à alfabetização musical como processo
de aprendizagem da música através da leitura e escrita da notação convencional ocidental. A
segunda forma, a alfabetização na língua e suas ligações (associação, auxílio, correlação,
paralelismo etc.) com música e seu aprendizado. A terceira forma é a da criação de métodos e
modelos didáticos de ensino da música baseados em princípios e fundamentos da alfabetização
na língua. O quarto tipo, o que chamamos de miscelânea, envolve o uso do termo de formas
diversas, distintas das três formas anteriores, que abrange desde a apropriação dos princípios de
alfabetização na língua e sua transposição para o ensino de música, mas de formas
diferenciadas, e até mesmo a questão do “analfabetismo musical” (Chueke, 2003; Luendy,
2009).
Assim como na proposta de Temmerman (1991), as respostas dos sujeitos apresentam
forte ligação com os fundamentos extrínsecos da educação musical, ou seja, ressalta-se o
utilitarismo da educação musical. Em relação ao conceito de “aprendizagem significativa” de
Ausubel (1968), que se relaciona à aquisição de conhecimento novo através da interação e com
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base no conhecimento prévio, ou seja, a interação entre conhecimentos novos e conhecimentos
prévios do aprendiz. Tal conceito está presente em algumas falas, especialmente as da
Categoria 1 da 1ª questão: a alfabetização musical deve ser desenvolvida respeitando as
experiências musicais anteriores dos alunos. O que indica que há o uso de uma aprendizagem
significativa (Ausubel, 1968 apud Moreira, 1982). Com isso, algumas outras questões sugiram
e devem ser respondidas em desdobramentos futuros desta pesquisa, entre elas destacam-se: (1)
Como os alunos de licenciatura estão apreendendo os processos de musicalização? (2) Como
um termo pode ser tão amplamente usado pelos sujeitos sem que se tenha um consenso sobre o
seu conceito?(3) Se os termos usados pela pedagogia são “absorvidos” pela educação musical,
porque suas ações também não o são, como o “letramento musical”, ou seja, uma
musicalização que vai além do aprendizado da escrita? Muito ainda precisa ser pesquisada
sobre o uso do termo “alfabetização musical” visando maior aprofundamento e clareza no
assunto, justificando, assim, o desdobramento futuro desta investigação.
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Resumo: Esta comunicação deriva de uma pesquisa de doutorado em andamento e tem como
objetivo principal apresentar um estudo das relações texto-música e suas implicações na
performance da canção O Eco (2008) de Ernst Mahle, com especial enfoque no procedimento
pianístico. O processo analítico tem por base o modelo de análise de Stein e Spillman (1996), cujo
foco está na interação texto, aspectos interpretativos e música. Os dados resultantes contribuíram
de maneira significativa para a elaboração da performance da canção e revelam uma profunda
preocupação do compositor na conjugação texto-música. Apoio FAPESP.
Palavras-chave: Canção de câmara brasileira, análise e performance, música e literatura, canto e
piano, Ernst Mahle.
The text-music relationship and its implication in the performance of the song O Eco (2008) by Ernst
Mahle
Abstract: This communication derives from an ongoing doctoral research and has as main
objective to present a study of the text-music relationship and its implication in the performance of
the song O Eco (2008) by Ernst Mahle, focusing on pianistic procedure. The analytical process is
based on Stein and Spillman (1996), whose focus of study is the interaction of text, music and
interpretative aspects. The resulting data contribute for the elaboration of the song performance
and reveal the composer’s deep concern in combining text and music. Supported by FAPESP.
Keywords: Brazilian song, analysis and performance, music and literature, voice and piano, Ernst
Mahle.

1. Introdução
Esta comunicação deriva de uma tese de doutorado em andamento, cujo objetivo
principal é delinear a escrita pianística do compositor brasileiro Ernst Mahle tendo como
referência as suas vinte e seis canções para canto e piano. O objetivo desta comunicação é
apresentar resultados parciais por meio de um estudo das relações texto-música, com especial
enfoque no procedimento pianístico, e suas implicações na performance da canção O Eco
(2008), escrita para voz aguda e piano sobre texto de Cecília Meireles (1901-1964). O
processo analítico, de natureza qualitativa e indutiva, tem influência do modelo de análise dos
Lieder proposto por Stein e Spillman (1996), cujo enfoque está na interação texto, música e
elementos interpretativos. A análise musical tem fundamento teórico em Kostka (2006) e
Schoenberg (2008). Por tratar-se de um compositor vivo e atuante no cenário musical
brasileiro, o trabalho torna-se ainda mais expressivo tendo em vista a colaboração pessoal do
próprio compositor, que disponibilizou seu arquivo particular para consulta.
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2. O compositor
Naturalizado brasileiro, Ernst Mahle nasceu a 9 de janeiro de 1929 em Stuttgart,
na Alemanha, e está no Brasil desde 1951; “e deve ser considerado compositor brasileiro
pelos mesmos critérios que aceitamos artistas plásticos estrangeiros, há muito radicados no
país” (MARIZ, 1985, p. 281). Na Alemanha, estudou harmonia e contraponto com Johann
Nepomuk David (1895-1987). No Brasil, foi aluno e assistente de Hans-Joachim Koellreutter
(1915-2005) de 1952 a 1956, período em que tomou contato com as diferentes linhas de
composição universalistas da época, como o atonalismo, o dodecafonismo, o concretismo e a
música eletrônica. Retornou à Europa por algumas vezes, tendo a oportunidade de
aperfeiçoar-se com Ernst Krenek (1900-1991), Olivier Messiaen (1908-1992) e Wolfgang
Fortner (1907-1987). Ao longo dos anos, foi utilizando com menos freqüência as técnicas de
vanguarda e se aproximando mais do nacionalismo, sobretudo o brasileiro. Segundo Garbosa
(2002), apesar de ter incorporado vários estilos ao longo do tempo, Mahle pode ser
considerado um compositor com tendências neoclassicistas. Para o compositor, três fatores
foram fundamentais na formação de seu estilo composicional: os ensinamentos
tradicionalistas assimilados em seu estudo de contraponto e harmonia com Nepomuk David,
as técnicas de vanguarda apresentadas por Koellreuter e o folclore brasileiro, sobretudo o
nordestino, com seus ritmos sincopados e suas escalas em modo mixolídio. Sua obra inclui
peças escritas para vários instrumentos de orquestra, música de câmara para as mais variadas
formações, concertinos e concertos para vários instrumentos solistas e orquestra, obras para
canto, coro, orquestra de câmara, orquestra sinfônica, balés e óperas. As canções ocupam um
lugar de destaque dentro do conjunto da obra de Ernst Mahle: são vinte e seis composições
para voz solista e piano sobre texto profano, sem contar as várias versões de uma mesma
canção, distribuídas ao longo de todo o seu período composicional.
3. O Eco (2008)
No Catálogo de obras (2010) do compositor, há duas versões para canto e piano,
uma para voz aguda e outra para voz grave, ambas escritas em 2008, e outra versão para trio
vocal e piano, datada de 1982. A partitura selecionada para ser analisada neste trabalho foi
digitalizada e cedida pelo próprio compositor. Não há dedicatória.
O texto da canção, em sua disposição original, possui quatro estrofes de tamanhos
variados e está apresentado a seguir.
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O Eco
O menino pergunta ao eco
onde é que ele se esconde.
Mas o eco só responde: “Onde? Onde?”
O menino também lhe pede:
“Eco, vem passear comigo!”
Mas não sabe se o eco é amigo
ou inimigo.
Pois só lhe ouve dizer:
“Migo.”
(MEIRELES, 2001, p. 1518)
Os nove versos apresentam tamanhos variados e não estão construídos sob a
noção convencional de versificação. Há uma valorização da linearidade discursiva, sobretudo
no emprego da pontuação, e da musicalidade, perceptível, principalmente, nas combinações
sonoras, internas e externas. As sílabas fortes são dispostas na música nos tempos fortes do
compasso, e indica valorização das combinações sonoras (em alusão ao eco). Apesar da
temática infantil, a linguagem é culta e revela a função lúdica do texto, especialmente na
exploração de palavras com significados múltiplos. A atmosfera poética é caracterizada por
um sentimento de inocência e a progressão poética tem seu ápice nos v. 6-7. Há três personas
– o narrador, o menino e o eco (elemento personificado). O modo de endereçamento é
caracterizado pelas seguintes situações:
Narrador-leitor: v. 1, 2, 3 (antes dos dois pontos), 4, 6, 7, 8
Menino-eco: v. 5
Eco-menino: v. 3 (após os dois pontos), 9
As estrofes do texto estão demarcadas na estrutura musical, principalmente, por
meio de cadências e diminuição rítmica, como indicado a seguir.
Seções

Intro.

A

Interl.

B
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Estrofes

1

2-3-4

Versos

1-3

4-9

Comp.

1-7

8-16

17-19

20-34

A canção tem o centro em Lá e está escrita no modo mixolídio – escala maior com
o sétimo grau abaixado em um semitom 1. A extensão vocal é ampla e abrange o intervalo
dó#3-fá#4. A linha vocal é predominantemente disjunta, mas de pequenos saltos (terças,
quartas, quintas e um intervalo de sexta). A canção não apresenta uma repetição formal
consistente – trata-se de um through composed 2 – e as repetições motívicas têm um papel
importante como elemento de unificação e coerência da estrutura musical. O motivo básico da
canção tem influência retórica (Ex. 1). A repetição motívica ao longo da canção alude ao eco,
procedimento intensificado pelas indicações de dinâmica decrescente e pelos sinais de oitava
acima.

Ex. 1 – Mahle, O Eco (2008): motivo básico, c. 10.

As sílabas acentuadas, verificadas na escansão poética, são realçadas na linha
vocal nos tempos fortes dos compassos. O padrão rítmico predominante é o binário. A seguir,
a escansão poética da primeira estrofe com o respectivo esquema rítmico 3.
O me-NI-no per-GUN-ta_ao E-(co)
1 2

3 4

5

6

7

8

9

E.R. 8 (3-6-8)

on-DE_É QUE_E-le se_es-CON-(de).
1

2

3

4

6

7

8

E.R. 7 (2-3-7)

Mas O_E-co só res-PON-de: “ON-de? ON-(de)?”
1

2

3 4 5

6

7

8

9

10

11

E.R. 10 (2-6-8-10)

Algumas elisões não foram consideradas pelo compositor, provavelmente com o
propósito de tornar mais claro o enunciado poético, procedimento que pode alterar os padrões
rítmicos constatados na escansão poética (Ex. 2).
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Ex. 2 – Mahle, O Eco (2008): elisão desconsiderada pelo compositor, c. 10-13.

Na linha vocal, as frases musicais são assimétricas e estão demarcadas,
predominantemente, por movimentos descendentes e diminuição rítmica. O único movimento
ascendente ocorre no v. 8, onde há uma terminação forte no verso poético. A combinação de
um estilo silábico no modo de enunciar as palavras, do movimento predominantemente
disjunto na linha vocal e a grande quantidade de ritmos sincopados, implica em um enunciado
parlando, simples e claro.
A parte do piano é caracterizada por constantes transformações e apresenta uma
textura semi-contrapontística 4 de implicações motívicas, cujos preenchimentos da parte da
linha vocal funcionam como um elemento propulsor do enunciado poético. O apoio
harmônico está elaborado, principalmente, por meio de pedais de Tônica e Dominante (Ex. 3).

Ex. 3 – Mahle, O Eco (2008): a escrita do piano, c. 5-9.

Não há indicação inicial de andamento na partitura. A amplitude da dinâmica e
das alturas dá a impressão de ápice emocional no c. 26 (Ex. 4).
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Ex. 4 – Mahle, O Eco (2008): c. 22-26.

Entretanto, o momento de maior intensidade dramática é perceptível nos c. 25-28:
a ampliação da tensão harmônica contribui para ilustrar de maneira convincente o sentimento
que permeia as palavras do narrador “mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo”. A
percepção das diferentes personas e modos de endereçamento tem implicações importantes
nas decisões acerca da diversidade timbrística, especialmente na caracterização do eco entre
as partes do piano e da linha vocal.
Apesar da aparente preocupação do compositor com o tratamento contrapontístico
na condução das vozes da parte do piano, o acompanhamento é simples – o piano não tem a
intenção de adicionar uma nova dimensão psicológica às personas ou mesmo representar uma
nova persona dentro do conjunto, por exemplo. A função do piano é dar suporte à linha vocal
e, sobretudo, caracterizar o jogo de eco ao longo da peça. Por fim, ainda que não anotado de
maneira minuciosa, o uso do pedal nesta canção é fundamental, especialmente porque ajuda a
criar a reverberação do eco, além de fortalecer a conexão e a sonoridade dos acordes.
Conclusão
A análise da canção O Eco (2008) revelou algumas características peculiares na
escrita pianística de Ernst Mahle, as quais também foram constatadas em análises de outras
canções do compositor: processo generativo a partir de repetições e transformações de
elementos motívicos, preferência pelo through composed, combinação de harmonia tonal e
modal, bem como o predomínio do tratamento semi-contrapontístico na condução das vozes
(a linha vocal parece brotar do intricado processo de elaboração contrapontística). Os gestos
musicais na parte do piano contribuem de maneira significativa para caracterizar a linha
vocal, seja no realce de palavras e rimas, na ilustração de pensamentos e sentimentos das
personas ou na ilustração de cenas e situações. Em vista dos aspectos observados, é-se levado
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a acreditar que tanto a forma quanto o conteúdo do poema são levados em consideração pelo
compositor no processo de criação, podendo-se concluir de imediato que os elementos
musicais derivam dos textos, e não o contrário. Assim sendo, uma vez que o texto é o objeto
de preocupação central do compositor na escrita da canção, a análise das suas canções jamais
poderá ignorar este aspecto.
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serem consideradas, por exemplo, uma forma binária, ternária, estrófica ou estrófica variada, por exemplo. As
canções assim caracterizadas são denominadas through composed (em alemão, durchkomponiert) porque
denotam a descrição de uma jornada psicológica contínua, sem necessidade ou possibilidade de retorno, conceito
perfeitamente aplicável à canção analisada (STEIN E SPILLMAN, 1996, p. 203).
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As senhoritas e o violão: os anos 20 na ‘Capital Irradiante’
Marcia E. Taborda

UFRJ – marciataborda@globo.com
Resumo: Esta pesquisa propõe analisar e compreender o momento cultural que promoveu, no Rio
de Janeiro nos anos de 1920, o lançamento de jovens senhoritas executantes do violão em um novo
espaço de representação social e de sociabilidade. Como base para a investigação, o pressuposto
de que as novas tendências no âmbito da cultura teriam sido fortemente influenciadas pelo
movimento feminista em sua luta pela conquista de direitos – políticos, civis, de educação –
visando uma nova inserção para as mulheres na moderna sociedade brasileira.
Palavras-chave: violão, Rio de Janeiro, cultura popular, feminismo
Female guitarists in the 1920’s: a movement in Rio de Janeiro
Abstract: This research aims to analyze and understand the cultural moment that transpired in Rio
de Janeiro in the 1920s, responsible for introducing young, female guitarists into a new space of
social representation and sociability. As basis for the research is the premise that this new cultural
trend was strongly influenced by the feminist movement in its fight for women's rights - political,
civil, education - in a modern Brazilian society.
Keywords: guitar, popular music, Rio de Janeiro, feminism

Em fins dos anos de 1920 surgiu uma novidade no ambiente cultural carioca
que ecoou nas principais capitais brasileiras: jovens senhoritas da sociedade dedicaram-se à
prática do violão, levando a público um repertório de canções típicas brasileiras.
Consagrado pela fundação de clubes e sociedades para a prática do instrumento,
o movimento viria englobar a

união de duas tendências que marcaram fortemente o

modernismo brasileiro; por um lado representava a retomada da linha regionalista e
nacionalista refletida

na criteriosa seleção do repertório e por outro consagrava a

manifestação de cosmopolitismo simbolizada pela presença de mulheres jovens, bonitas e
independentes.
A cidade do Rio de Janeiro tem papel fundamental como cenário cultural e
politico que permitiu estas iniciativas. A projeção a nível nacional dos modos de vida e
práticas ali desenvolvidas está intrinsecamente relacionada ao caráter singular que envolve
a condição de capitalidade. Carlos Lessa observa: “Na capital está o principal conjunto de
órgãos que materializam a idéia de nação (...). é o lugar da vida urbana que funciona como
laboratório da civilização nacional, explicitando e reforçando a identidade da nação”
(LESSA, 2000:66).
As inovações nacionais são apresentadas na capital. As oportunidades oferecidas
pela “Capital irradiante” (expressão de Nicolau Sevcenko), atraíram imigrantes de todas as
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partes do país, gente dos mais variados padrões sociais. Transferiram-se para a cidade tanto
os mais humildes e anônimos profissionais quanto os grandes nomes da elite cultural e
artística. O Rio abrigou a indústria fonográfica e o rádio, veículos que divulgaram o choro, a
música de carnaval e o samba, filhos da terra que daí espalharam-se para todo o país.
A difusão do repertório regional brasileiro, tomada da consciência nacionalista
em tudo afinada aos propósitos que motivaram o surgimento da “Revista do Brasil” em
1916, foi encampada pelo jornal “Correio da manhã” cerca de dez anos mais tarde, com a
criação da coluna “O que é nosso”, espaço dedicado à natureza musical e humana de um
Brasil brasileiro, como consta no editorial de 19 de setembro deste mesmo ano:
(…) Cantemos! Pois. Revivamos a modinha nacional; o que é nosso, muito nosso, o
que podemos ter orgulho da nossa alma – a fala dos nossos corações … O violão! O
alto-falante da alma nacional. Nenhum outro instrumento sabe exprimir tão bem os
nossos cantares plangentes e alegres. (…) . Somos um país que não presta nenhum
culto ao passado. O que é nosso não presta; o que vem de fora por qualquer outra
via, de vapor ou de aeroplano, em regra achamos excelente, superior. Injustiça !

Pouco a pouco, o nacionalismo que ensejou o surgimento da coluna foi cedendo
lugar ao regionalismo, transformando aquele espaço num verdadeiro “fórum sertanejo”. A
imagem do Brasil na canção nacional passou a ser representada pelo “caboclismo”, que teve
no poeta Catulo da Paixão Cearense seu maior expoente. Poemas que refletiam os lagos, rios
e matas brasileiras eram seguidamente publicados, além da partitura de canções como “A
casinha da colina” e “Tristezas do Jeca”, obras de autores que promoveriam a imagem
interiorana do Brasil mais brasileiro nas canções entoadas pelas vozes das jovens senhoritas.
Esse movimento, que se refletiu na música, estava já acontecendo de forma muito
mais abrangente na sociedade da época, visando garantir à mulher maior participação no
espaço público. Não por acaso, neste mesmo momento toma força no Rio de Janeiro (e em
outras capitais), o movimento feminista em sua luta pela conquista de direitos – políticos,
civis, de educação – visando uma nova inserção para as mulheres na moderna sociedade
brasileira.
A historiadora Rachel Soihet investigou a trajetória de Bertha Lutz, brasileira
que se radicou na França, onde realizou estudos de biologia na Sorbonne; em 1918, quando
de seu regresso ao Rio de Janeiro, tornou-se líder do movimento que conseguiu significativos
sucessos na conquista dos direitos da mulher.
Em 9 de agosto de 1922 foi oficialmente inaugurada, sob a presidência de Bertha
Lutz, a Federação Brasileira para o Progresso Feminino - FBPF. Soihet, ao comentar os
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estatutos da entidade, observa que tinham por objetivo coordenar e orientar os esforços da
mulher no sentido de elevar-lhe o nível da cultura e tornar-lhe mais eficiente a atividade
social, quer na vida doméstica quer na vida pública, intelectual e política. Dentre as inúmeras
questões discutidas, o contraste entre a educação de homens,
secundário

preparados para o ensino

visando o acesso aos cursos superiores, enquanto as

moças na maioria

encaminhavam-se para as escolas normais, destinadas ao professorado e sobretudo às
atividades do lar.
Neste contexto, aprender violão significava mais que estudar música, era uma
tomada de atitude. Apresentá-lo em audições públicas, lançar-se além dos domínios
domésticos e até possivelmente, abraçar uma profissão, significava mais ainda: uma afronta,
um desafio.
1. Antecedentes
Embora os novos rumos do comportamento feminino tenham sido tomados e
institucionalizados nos anos de 1920 é importante observar que em 1914 uma dama da
sociedade aparece como precursora desta atitude de independência: Nair de Teffé. Criada em
Paris desenvolveu suas habilidades artísticas através do estudo do piano, do violão e das
artes plásticas; dedicou-se ao desenho começando a fazer suas primeiras caricaturas ainda na
França. Suas charges de figuras da alta sociedade, assinadas com o pseudônimo Rian, foram
as primeiras caricaturas de uma mulher brasileira na história do desenho nacional. Publicou
trabalhos na revista Fon-Fon!, colaborou em publicações parisienses, além de ter ilustrado
livros como The beautiful Rio de Janeiro, de Alfred Gray Bell (Londres, 1914). Em 1913, o
casamento com o presidente da República

Marechal Hermes da Fonseca, marcou o

encerramento de sua carreira artística.
Deve-se ao protagonismo de Nair, o episódio que entrou definitivamente para o
folclore da história da música popular brasileira: o maxixe acompanhado ao violão em
recepção oficial realizada no Palácio do Catete, a 26 de outubro de 1914.
Num encontro com o poeta Catulo da Paixão Cearense, figura que tinha acesso à
pessoas da alta sociedade, como o Marechal Hermes da Fonseca este queixou-se a Dª. Nair
da ausência de músicas brasileiras nos programas das recepções palacianas. Segundo as
palavras da então primeira dama:
No Brasil daquela época só se cantava em línguas estrangeiras, principalmente em
francês, italiano e alemão. Eu mesma só cantava nesses idiomas. Devo a Catulo a
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sugestão de cantar de preferência em nossa língua. Ainda residindo no Catete resolvi
dar uma audição exclusivamente minha com canções de poetas e compositores
nossos. De entre estes destaquei Chiquinha Gonzaga, que nunca tive a oportunidade
de conhecer pessoalmente (apud MAUL, 1971:69).

O programa apresentado no Palácio do Catete foi bastante eclético. Nair de Teffé
teve atuação destacada, apresentando números de câmara: violão e bandolim, canto. O arranjo
do Corta–Jaca para violão solo foi elaborado pelo professor de Dª Nair, Emílio Pereira e
consta do caderno de músicas da Primeira dama. O episódio do Catete ganhou foros de
escândalo graças ao pronunciamento de Rui Barbosa no Senado Federal. Derrotado por
Hermes da Fonseca

na eleição para a presidência da República,

Rui foi um opositor

veemente. Aproveitou-se do sarau para ridicularizar e provocar o adversário político:
Uma das folhas de ontem estampou em fac-símile o programa da recepção
presidencial em que, diante do corpo diplomático, da mais fina sociedade do Rio de
Janeiro, aqueles que deviam dar ao país o exemplo das mais distintas e dos costumes
mais reservados elevaram o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o
corta-jaca de que ouvira falar há muito tempo, que vem a ser ele, Sr. Presidente? A
mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã-gêmea
do batuque do cateretê do samba. Mas nas recepções presidenciais o corta-jaca é
executado com todas as honras de música de Wagner, e não se quer que a
consciência deste país se revolte, que as nossas faces se enrubesçam e que a
mocidade se ria! (apud DINIZ, 1984:236).

Apesar do tom elitista e conservador do discurso é sabido que Rui Barbosa
apreciava

a música popular.

O texto se justifica como recurso da oposição política.

Admirador da arte de Pixinguinha, prestigiava o grande músico assistindo a apresentação do
conjunto “Os oito batutas” na sala de espera do cinema Palais. Orestes Barbosa no livro
“Samba’, chega a denominá-lo grande paladino de nossa música:
“No dia 15 de agosto de 1875, Rui, na Bahia, prestou o primeiro serviço à nossa
música popular. Motivou o gesto de Rui uma pretensão do ator Xisto Bahia. O gênio
que assombrou em Haia era diretor do Conservatório Dramático da cidade de
Salvador, e a pressão do ambiente aportuguesado daquele tempo impedia a
representação da peça nacional “Véspera de reis”. Um visto de Rui Barbosa aprovou
o trabalho de Arthur Azevedo, fazendo a glória do ator Xisto, que culminou nessa
ocasião” (BARBOSA, 1978:98).

Ninguém mais entranhado na tradição do batuque do que Xisto Bahia, ator e
compositor dos mais balançados e bem sucedidos lundus da música popular.
Nair de Teffé terá sido provavelmente das primeiras brasileiras a tocar o violão
publicamente, preconizando o movimento que viria a se concretizar em fins dos anos 20. Foi
uma mulher de formação cultural, atitude e realizações muito afinadas com o modernismo,
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não apenas no que se refere a uma escola literária, mas a toda uma época da vida brasileira.
A esse respeito, comenta Antonio Edmilson Rodrigues, biógrafo da Primeira Dama:
“Essa movimentação social de Nair e suas amigas, entre as quais Laurinda Santos
Lobo, anunciou um novo tempo. Defensoras da liberdade de as mulheres terem
presença e autonomia, essas moças transformaram-se nas locomotivas da sociedade,
despertando a atenção de todos” (RODRIGUES, 2002:39).

2. As senhoritas na revista “O violão”
No ano de 1928 foi lançada no Rio de Janeiro a revista O violão, publicação
mensal que se manteve em atividade por um ano, marcando novo momento na trajetória
dos violonistas, que alcançariam pela primeira vez espaço próprio para a divulgação de
eventos, discussões sobre os aspectos da técnica violonística, etc.

Muito rica em

informações, a revista publicava artigos sobre a história do instrumento, perfis de artistas,
acompanhamento de canções tradicionais, obras para violão solo, fotos de violonistas,
anúncios de professores, venda de instrumentos, notícias do movimento de violão na
cidade

e

em outros estados brasileiros, enfim, colocava o violão na pauta do dia,

ensejando verdadeira discussão sobre as possibilidades de realização do instrumento e
defendendo sobretudo a bandeira de “nobilitar o violão”.
A revista é a principal fonte de referência à atividade das inúmeras
cantoras/violonistas assim como da produção musical a elas dedicada. Quincas Laranjeira
dos mais importantes professores de violão da época, teve relevante atuação junto à revista
enviando mensalmente acompanhamentos e arranjos de canções cuja temática era em geral
inspirada em assuntos regionais. Essa produção foi também divulgada no suplemento
dominical “Pelo que é nosso” publicado no Jornal “Correio da Manhã” a partir de 1927.
Outro professor que se dedicou ao ensino de canções acompanhadas ao violão foi o cantor
Patrício Teixeira que orientou toda uma geração de "senhoritas" da elite carioca. Além de
Olga Praguer Coelho, entre suas alunas destacaram-se Linda Batista, Aurora Miranda e
posteriormente a cantora Nara Leão.
Uma breve consulta à revista permite conhecer o nome de senhoritas que atuaram
nos palcos e em gravações como Olga Praguer Coelho, Stefana de Macedo, Gessy
Barbosa, Helena de Magalhães Castro, Heloísa Helena, Yvonne Daumerie, Olga
Bergamini de Sá, Mary Buarque, entre tantas outras. A publicação informa também os
eventos de música Regional, organizados em clubes e sociedades onde o violão era o
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principal veículo acompanhador; dentre estes citamos: Icarahy Violão Club, Noite
brasileira no Tijuca Tenis Club, Grêmio Regional Carioca, entre outros.
Curiosamente, muitas dessas intérpretes foram figuras de destaque na sociedade
carioca algumas das quais conhecidas pela bem sucedida carreira em concursos de beleza.
Tal foi o caso da senhorita Laura Suarez, miss Ipanema, cujo recital de violão e canto foi
divulgado pela revista:
Anuncia-se para breve, segundo nos consta, em junho, um recital de violão e canto
da senhorita Laura Suarez. Será, por certo, um acontecimento artístico a que a nossa
sociedade elegante emprestará todo o brilho de sua presença, pois que como se sabe
a senhorita em questão, é um fino temperamento de artista. Ainda mais, e o que é
importantíssimo, no momento, é ela a detentora do glorioso titulo de “miss
Ipanema”, que os seus milhares de admiradores no bairro aristocrático lhe
conferiram numa unanimidade brilhante. Sobram, pois, motivos para que esse dia
seja ansiosamente esperado por todos aqueles que amam essas horas de arte.

Na edição de julho publicou-se foto de Laura Suarez na tarde de seu recital
realizado no Thetro Lyrico, junto a importantes escritores, como a poetisa Anna Amélia
Carneiro de Mendonça, mulher que esteve ligada a eventos da Federação pelo Progresso
Feminino Brasileiro, movimento liderado pela bióloga Bertha Lutz.
Outra senhorita cuja atuação mereceu destaque foi a “Inteligente e progressista”
Olga Bergamini de Sá, vencedora do concurso miss Brasil.
Helena de Magalhães Castro, conhecida por “interpretar belissimamente as
canções de nossa terra de forma inigualável” também teve sua atuação amplamente
divulgada, como na nota dada pela revista sobre o concerto realizado no Theatro Cassino
Beira-Mar.
“Revestiu-se de um brilhantismo raro a noite de arte que, ontem, a senhorita Helena
de Magalhães Castro proporcionou ao nosso publico elegante, no Cassino Beira
Mar.(...) Como já tivemos ocasião de dizer nessas mesmas páginas, Helena é a maior
interprete de nossas canções. Nas toadas regionais, é inexcedível além de que é uma
declamadora eximia. Quem melhor o sabe, senão a elegantíssima e numerosa
assistência que nessa noite a aplaudiu calorosamente? A nossa querida patrícia
partira em breve, para Sevilha, onde vai representar o que é nosso, no gênero em que
ela é inigualável. Poucas vezes em ocasiões semelhantes, se tem feito uma escolha
tão acertada. Quem substituirá Helena no cantar com tanta brejeirice essas modinhas
caipiras, essas toadas paulistas, canções gaúchas, sambas nortistas, toda essa gama
de sentimentos dessemelhantes, tantos, que só uma inteligência multiforme poderia
abarcar”.

Dentre todas as artistas que se dedicaram à interpretação de canções, Olga Praguer
Coelho destacou-se pela mestria com que reuniu a voz ao acompanhamento do violão.
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Nascida em Manaus em 1909, passou a infância na Bahia, transferindo-se para o
Rio de Janeiro em 1923. Quatro anos mais tarde começou a ter aulas de violão com Patrício
Teixeira, responsável pelo início de sua carreira artística e fonográfica. Paralelamente,
estudou canto diplomando-se pelo Instituto Nacional de Música.

Num curto espaço de

tempo realizou inúmeros recitais e gravações, tornando-se professora de grande número de
senhoritas.
Nos anos de 1940 seguiu para uma série de apresentações na Europa e Estados
Unidos, onde encontrou o violonista Andrés Segóvia, com quem se casaria, e que teria papel
fundamental no aprimoramento de sua técnica. Passou a residir nos Estados Unidos, onde
desenvolveu carreira marcada por grande sucesso. Para ela foram escritas obras e arranjos
feitos pelos mais importantes compositores do período. Heitor Villa-Lobos dedicou-lhe a
transcrição

da “Bachianas Brasileiras nº5”, obra que estreou com enorme sucesso em

concerto no Town Hall em Nova York, contando com a presença de Segóvia e Villa-Lobos na
platéia. O musicólogo americano Olin Downes escreveu para o jornal The New York Times:
“cantando Villa-Lobos, o legendário pássaro uirapuru brasileiro, Olga também toca seus
acompanhamentos de guitarra com a maestria que aprendeu de Segóvia. Um alcance
extraordinário de voz e de repertório. A maior folclorista que este crítico já encontrou". 1 É
exatamente o que faz particular a arte de Olga Praguer: a inusitada reunião dos talentos de
canto e violão levados ao mais alto apuro técnico.

3. Considerações finais
Acreditamos que além de despertar o gosto pelas canções genuinamente
brasileiras, o envolvimento dessas mulheres refletia a legítima aspiração à cidadania, e
sobretudo os sentimentos e inovações abrigadas pela “vida moderna”.
Desde a década de 1970 estabeleceu-se nas ciências humanas importante reflexão
teórica acerca de gênero como categoria. O diálogo com as teorias sociais desenvolveu-se
em âmbitos diversos que abarcam desde a história social, em trabalhos de historiadoras como
Eleni Varikas, Louise Tilly e Catherine Hall, à corrente pós-estruturalista que tem na
historiadora norte americana Joan Scott uma das principais defensoras.
No artigo “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”, texto que se tornou
referência para as discussões que pretendem abordar a categoria “Gênero” nas análises da
pesquisa histórica, Joan Scott ao tratar das possíveis acepções do termo ressalta que seu
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aparecimento deu-se entre as feministas americanas que buscavam enfatizar o caráter
fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. Essas historiadoras acreditavam
que a utilização dessa classificação possibilitaria o despertar para novos temas assim como o
olhar crítico para as premissas e critérios científicos até então vigentes.
O principal desafio que se impõe ao desenvolvimento desta pesquisa é
empreender um processo reflexivo que se esquive de assumir pontos de vista e referenciais
que possam

imprimir

ao tema uma visão

histórica datada da atuação feminina,

especialmente no que diz respeito ao contraponto entre superioridade e inferioridade nas
relações da diferença entre os sexos.
Joan Scott, em seu texto fundador, sugere aos pesquisadores que observem “os
efeitos do gênero nas relações sociais de maneira sistemática e concreta”. A autora lança
ainda a pergunta: se as significações de gênero e as de poder se constroem mutuamente, como
ocorrem as mudanças? Para a autora as respostas não são únicas, e devem ser buscadas em
cada contexto histórico (SCOTT, 1995:92). É esse o mergulho que aqui se propõe.
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Resumo: O presente trabalho apresenta aspectos da construção de uma interpretação da obra
Ressonâncias para piano de Marisa Rezende, abordando elementos analítico-interpretativos
fundamentados a partir do tripé: obra, compositor e intérprete. Como referencial teórico foram
utilizados trabalhos de Flávio Apro, Silvio Ferraz, Marisa Rezende, além de gravações da obra, do
manuscrito da mesma e de sua edição impressa. Este artigo aborda questões relevantes encontradas na
criação de uma interpretação reflexiva e teoricamente fundamentada tendo em vista a unidade da obra.
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Analytical-interpretative aspects to develop an interpretation of Ressonâncias (1983) for piano of Marisa
Rezende
Abstract: This work presents aspects of the construction of an interpretation of the work for piano
Ressonâncias, of Marisa Rezende, showing analytical elements from substantiated interpretative:
tripod, work, composer and performer. Was used as theoretical work of FlávioApro, Silvio Ferraz,
Marisa Rezende, plus recordings of the work, the manuscript of the same and of its print edition. This
article discusses relevant issues encountered in creating a reflexive interpretation and theoretically
justified in view of the unity of the work.
Keywords: Ressonâncias, Marisa Rezende, pianistic performance, brazilian music, contemporary
music.

1. Introdução
Este artigo aborda aspectos da construção de uma interpretação da obra para piano
Ressonâncias da compositora Marisa Rezende, onde apresenta elementos analíticointerpretativos da obra. O presente trabalho foi fundamentado a partir de três aspectos gerais para
efetuar uma performance musical reflexiva e com subsídios teóricos. Esses aspectos são: obra,
compositor e intérprete. Fez-se necessária a abordagem desses aspectos para embasar e
posteriormente justificar as escolhas interpretativas da autora.
De acordo com APRO (2006), a relação entre interpretação e conhecimento está cada
vez mais sendo colocada em bases epistemológicas, relacionando-as a uma execução musical
fundamentada e justificada teoricamente. Ele cita que os trabalhos recentes em performance
musical no Brasil tem comprovado o efeito da absorção do conhecimento na execução. Houve
uma mudança significativa na concepção da função do intérprete:
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“Um artista deve exercer sua capacidade criativa e utilizar esses elementos –
técnicos – de forma simultaneamente inspirada e racional. É nesse equilíbrio que reside
o potencial expressivo do músico. A cultura geral [...] é o elemento indispensável para
promover essa difícil conjugação. Numa performance, o que antes era explicado
meramente como “inspiração divina” (intuição), “maneira correta” (tradição), passa,
agora, a ser paulatinamente substituído por consistentes reflexões teóricas revertidas em
conhecimentos aplicados na prática.” (APRO, 2006, p. 27).

Estando ciente dessa problemática e dos conflitos gerados pelas mesmas, buscou-se
uma coerência entre as pesquisas relacionadas às obras, considerações e decisões da intérprete,
além de pesquisa relacionada à compositora, já que foi levada em consideração a afirmação de
APRO (2006) em que “o intérprete possui diversas opções de posicionamento na cadeia
compositor/obra/intérprete/público”, cabendo a ele, portanto decidir sobre suas escolhas
interpretativas. Nota-se a importância de uma tomada de consciência do intérprete, além de uma
base teórica para justificar essas decisões cabíveis a ele. Este artigo apresenta aspectos analíticointerpretativos de Ressonâncias, aliado ao contato com a compositora, o acesso ao manuscrito e
discussões interpretativas.
2. Considerações analítico-interpretativas de Ressonâncias
Ao se iniciar com o trabalho de interpretação da obraRessonâncias, uma das
preocupações iniciais“mantendo a fidelidade ao texto”, foi como interpretar relaçõesde ritmo e
estruturas musicais presentes na partitura editada, levando em consideração a indicação de
moltorubato, assim como aausência de compassos e a grafia dos acidentes na ediçãoimpressa
buscando uma compreensão rítmico-métricada obra. O seguinte relato de Marisa foi
importantíssimo à compreensão da mesma e para uma consequente busca por uma análise
fraseológica, a qual deu mais embasamento ainda à minha interpretação:
“Por um bom tempo, meu material preferido para iniciar uma composição era
uma linha melódica. [...] Em Ressonâncias (1983), para piano, a linha melódica, ponto
de partida, era muito extensa, quase sem limites.” (REZENDE, 2007. p. 77-78)

Pensar Ressonâncias (1983) como uma “linha melódica extensa e quase sem limites”
(REZENDE, 2007. p. 78) ampliou a concepção sobre a obra, melhorou sua condução
fraseológica e a compreensão sobre os materiais utilizados. Uma característica marcante dessa
obra é o seu caráter improvisatório, o que facilitou a execução do moltorubato indicado,
conforme afirma REZENDE (1989) no trecho citado abaixo:
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“É minha intenção, no presente trabalho, observar que fatores e
procedimentos geram unidade numa peça cujo caráter de improviso, sugerido inclusive
por sua própria notação, subentende a diversidade como sua característica marcante. [...]
Os muitos materiais de Ressonâncias acabam assim por estabelecer entre si uma
aproximação. A permanente transformação a que estão sujeitos é outra forma de
vínculo: dinâmicas – registros – intervalos – direção de movimento e relação
movimento x repouso se substituem; cada um ao estabelecer-se deixa o outro para trás e
por sua vez cede lugar ao próximo.” (REZENDE, 1989)

No entanto, a interpretação de moltorubatonão oferecia subsídios suficientes para sua
compreensão e suas escolhas interpretativas relacionadas à agógica. O acesso à gravação da obra
pela própria compositora se instituiu um referencial auditivo, na qual foram encontradas muitas
idéias que reforçaram as escolhas interpretativas da intérprete, com relação ao rubato e com
relação às conduções melódicas da obra, mas que não poderiam ser feitas sem justificativas
coerentes. As outras gravações a que se teve acesso se restringiam às indicações da edição
impressa.
Consciente de uma ausência de neutralidade como intérprete 1 (FREIRE. P. 2010),
em uma pesquisa de cunho qualitativo, buscou-se levar em consideração necessidades do
intérprete através de subsídios analíticos para justificar, melhor compreender e interpretar a obra.
Iniciou-se uma avaliação da obra utilizando a análise da compositora em seu artigo Unidade e
Diversidade em Ressonâncias– em REZENDE (1989) - como auxílio às análises realizadas pela
autora.
No citado artigo, observou-se o uso de uma edição diferente da utilizada na pesquisa.
Diante dessa situação, o contato com a compositora possibilitou o acesso ao manuscrito de
ressonâncias, o qual foi cedido por Marisa Rezende. No manuscrito foram encontradas as
indicações necessárias para a compreensão de diversos aspectos na obra, principalmente quanto
ao rubatoe a escrita gráfica de acellerando e rallentando. A mais relevante diferença entre a
versão impressa (Exemplo 1) e o Manuscrito (Exemplo 2) é a notação de rubatos, através das
indicações de acelerandos e rallentandos.
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Exemplo 1: Ressonâncias (1983), primeira página – Marisa Rezende.

Exemplo 2: Manuscrito de Ressonâncias (1983), primeira página – Marisa Rezende.

A compositora fez uso de um tipo de notação gráfica, na qual, segundo STONE
(1980), as indicações de accelerando e ritardando podem ser escritas através da ligação das
hastes das notas em questão, conforme a versão do Manuscrito. Neste caso, o que ocorre é um
distanciamento e/ou aproximação entre as hastes e a escrita dos colchetes (Exemplo 3).

Exemplo 3: Exemplo de um tipo de escrita gráfica de Accelerando e Rallentando segundo
PERGAMO, 1972. p. 51.

Ao entrar em contato com Marisa Rezende, foram esclarecidas as seguintes questões:

“A idéia de apontar os acellerandos e retardandos pelas hastes das
semicolcheias me pareceu inconsistente depois. Se a minha vontade era deixar claro que
aquelas notas não eram para ser tocadas em tempo estrito, ao mexer nas hastes eu
poderia condicionar que a flutuação de tempo acontecesse artificialmente, marcando
suas inflexões. Não era essa a idéia, queria uma liberdade do intérprete, então o vago
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rubato acabou sendo mais razoável.” (REZENDE em entrevista feita pela autora– em
novembro de 2011)

Apesar da compositoradar maior liberdade ao intérprete ao substituir os accelerandos
e ralentandos pelo “moltorubato”, a partir das indicações do manuscrito foi possível
compreender melhor seus direcionamentos na obra e realizar uma interpretação consciente e
coerente da mesma, buscando uma unidade entre o tripé: obra, compositor e intérprete.
3. Obra e interpretação
Dentro desta pesquisa podemos citar exemplos pontuais da obra e sua interpretação.
Sua divisão compreende cinco seções, conforme a própria compositora Marisa Rezende
apresenta em sua análise (REZENDE, 1989):
“Acredito, porém que a busca de unidade na peça e o uso que esta faz de
materiais diversos merecem alguns comentários. A unidade parece ser diretamente
associada à coerência, meta tão minha de vida quanto de minha música; buscá-la em
trilhas estabelecidas representa segurança, procurá-la num caminho livre, um desafio.”
(REZENDE, 1989)

Silvio Ferraz, em seu artigo Como jogar notas ao vento (2007) confirma os aspectos
unificadores da obra:
“[...] da peça de Marisa (Ressonâncias) em que as coisas se juntam porque
estão em um mesmo contínuo operacional; o que se repete não é a forma sonora, mas
uma estratégia composicional. [...] pequenas reiterações auxiliam no modo que
amalgam as notas. [...] existe um contínuo de espaço-tempo, um contínuo de textura,
ligando coisas aparentemente disparatadas em contraposição à presença forte das
escalas truncadas e arpejos de Ressonâncias...” (FERRAZ, 2007. p. 85)

Com a compreensão da estratégia composicional, das seções da obra Ressonâncias,
da condução das linhas melódicas e dos diversos materiais utilizados nela, pode-se buscar uma
unificação mais clara e objetiva, conforme as afirmações de FERRAZ (2007) e REZENDE
(1989).
Como exemplo, na página 7 da edição impressa de Ressonâncias existe a indicação
de rallentando e da retirada do pedal gradualmente até que o acorde de Dó maior apareça claro.
Isso se tornou um problema, pois o ato de levantar o pedal ocorria de forma brusca na obra e este
é o único momento em que o uso do pedal é especificado pela compositora, salientando a

593

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

obtenção das ressonâncias desejadas por ela, sendo que o mesmo não ocorre com o restante da
obra, cujo pedal deve ser usado para a maior ressonância possível. Neste trecho, obteve-se o
melhor resultado com a retirada gradual do pedal através do uso de um ‘trêmulo’ de pedal, visto
que a utilização dessa ferramenta diminui a perda de ressonâncias importantes. Conforme afirma
SANDOR (1995) sobre o uso desse tipo de pedal:
“O pedal tremolo é um dispositivo eficaz que pode ser usado muitas vezes
tanto para misturar quanto para limpar sonoridades. É usado com freqüência na música
moderna e impressionista, mas há espaço para isso em qualquer estilo." (Sandor, 1995.
p. 167)

Ainda na página 7 de Ressonâncias (Exemplo 4), temos uma diferença relevante
entre o manuscrito e a edição impressa, na qual observamos as duas fermatas circuladas no
manuscrito. Tais fermatas presentes no manuscrito modificam consideravelmente a execução
desse trecho, pois possibilitam efeitos rítmicos de um maior rallentando e de ênfase na condução
da cadência resultante.

Exemplo 4: Comparação entre a edição final de Ressonâncias (1983) e o manuscrito da mesma.

O manuscrito de Ressonâncias serviu de base para muitas escolhas interpretativas
quanto à agógica, aos andamentos, ao emprego do rubato, acellerandos, ritardandos e em alguns
trechos, ao uso do pedal de ressonância, e conforme citado anteriormente ao uso das fermatas.
Estes exemplos acima descritos apresentam parte do percurso efetuado, que
possibilitaram o desenvolvimento de uma consciência como intérprete e da consequente
aproximação da intérprete com a obra e com a compositora. A intenção não foi privilegiar um
aspecto ou outro, mas encontrar um elemento de unidade entre os três aspectos pesquisados:
obra, compositor e intérprete, enfatizando o papel da construção da obra pela intérprete.
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4. Conclusão
Os trabalhos teórico-práticos efetuados em conjunto entre execução ao piano e
análise com reflexão teórica foram muito relevantes nesse trabalho e se embasaram mutuamente.
Ao executar trechos mais complexos, buscou-se elementos teórico-analíticos que auxiliassem na
compreensão e em novas respostas de como interpretá-lo, da mesma forma que ao analisar
aspectos relevantes da obra, embasou-se na própria execução das mesmas. Buscar subsídios para
interpretar e justificar as escolhas interpretativas através do tripé: obra-compositor-intérprete
possibilitou ampliar o conhecimento e concepção da obra, dando maior coerência, fluência,
unidade e fundamentação à interpretação e possibilitando abrir caminhos para realizar o mesmo
com obras futuras.
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Resumo: O presente artigo discorre sobre a peça Parciais em Pares, de Maurício de Bonis. A
pesquisa aborda aspectos da técnica expandida elencados a partir da experiência prática, de
entrevistas com o compositor e do estudo de autores como Alexanian (1922), Urgel (2000) e Su
(2003). O trabalho ressalta o estudo dos harmônicos naturais duplos, técnica expandida explorada
pelo compositor e apresenta sugestões de estudo para a interpretação da obra.
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Extended Techniques for the Violoncello in Parciais em Pares by Maurício de Bonis
Abstract: This article discusses the piece Parciais em Pares by Maurício De Bonis. The research
focuses on the aspects of expanded techniques drawn from practical experience, interviews with
the composer and studies of authors Alexanian (1922), Urgel (2000) and Su (2003). This work
emphasizes the study of natural double harmonics, the extended technique explored by the
composer, and presents suggested exercises for the interpretations of the piece.
	
  
Keyswords: Double natural harmonics, extended technique, violoncello, Maurício De Bonis,
Parciais em Pares.	
  

1. Introdução	
  
Maurício De Bonis, pianista, compositor e professor da Escola de Música do
Estado de São Paulo e da Faculdade Mozarteum, escreveu a peça “Parciais em Pares” em
2010, como parte do projeto “Violoncelo XXI”i. O compositor optou nesta peça por explorar
as nuances timbrísticas dos harmônicos naturais duplos do violoncelo.	
  
O título da peça faz referência ao uso de sons harmônicos tocados sempre em
pares e simultaneamente, que o compositor denomina bicordes, elemento musical
predominante em quase toda a obra. Segundo de Bonnis (2011), em entrevista à autora, a
escolha do termo parciais tanto pode referir-se a especificidade do tipo de som produzido
pelo violoncelo, quanto ao caráter harmônico- textural da peça.	
  
No artigo Performance de harmônicos naturais com técnica de nodos duplos
aplicada ao violoncelo, Cláudio Urgel Pires Cardoso define o som harmônico da seguinte
forma:	
  
Som harmônico: é um efeito especial produzido nos instrumentos musicais em que,
através de técnicas especiais, alguns parciais são eliminados de um som. Quando
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pressionados levemente os locais onde existem os nodos,forçamos a exclusão de
alguns modos de vibração e fortalecemos outros, produzindo os sons harmônicos.

(CARDOSO, 2000, p.86).

O autor discorre também sobre o harmônico natural, diferenciando do som
harmônico produzido nos nodos da corda explicando que “O harmônico natural é um som
harmônico produzido a partir de uma corda solta. Os harmônicos naturais são classificados
pela ordem em que os parciais aparecem na série harmônica, i.e, segundo harmônico natural,
terceiro harmônico natural, quarto harmônico natural, e assim por diante” (CARDOSO, 2000:
p.87).
Encontramos outras peças no repertório contemporâneo do violoncelo em que os
harmônicos são o principal material musical utilizado . Como exemplos podemos citar: Spins
and Spells iide Kaija Saariaho e Sigfriedp de Mauricio Kagel. Cada uma dessas peças usa
diferentes aspectos da técnica expandida: na obra de Saariaho os harmônicos são apresentados
em scordatura iii, enquanto a de Kagel conjuga os harmônicos a sons produzidos vocalmente.
De acordo com Uitti: “Kagel utilizou respiração pesada, murmúrios, gritos e gemidos nessa
obra irônica, Sigfriedp, escrita toda em harmônicos” (UITTI, 2002:p.215) iv. Já a peça de
Mauricio De Bonis faz uso de harmônicos em cordas duplas implicando em um controle
complexo da velocidade e ponto de contato do arco visando a otimização de uma qualidade
sonora.
Segundo o compositor, a escolha para explorar esse elemento da técnica do
violoncelo baseia-se basicamente em três motivos:
1- possibilitar uma unidade no que diz respeito a um problema técnico bastante
específico, que fosse pouco comum de ocorrer numa peça do início ao fim e ao
mesmo tempo sem conter uma dificuldade técnica exacerbada.
2- explorar a sonoridade e manusear timbres, aproveitado-se da gama de cores e
contrastes de tessitura características do violoncelo, informando consideravelmente
sobre o potencial sonoro do mesmo.
3- unir o dado técnico com o timbrístico, aproveitando ao máximo as possibilidades
harmônicas intrínsecas à natureza material do violoncelo, à afinação e ao alcance da
mão para produzir os harmônicos simultaneamente. (BONIS, 2011)

2. Aspectos Técnicos
2.1. Mão Esquerda
A escrita da peça indica a posição do dedo que encostará levemente sobre a corda
e a indicação da corda que será tocada (Figura 1a ). Mesmo a altura da nota real não sendo
mostrada graficamente, o violoncelista precisa ter o conhecimento das mesmas e,
consequentemente, dos intervalos que formam os bicordes, sendo os mais freqüentes, os
intervalos de segunda maior, quinta justa e sétima maior (figura 1b).
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Figura 1a: Início de ”Parciais em Pares”

Figura 1b: Alturas reais das notas produzidas

Recorrentemente, os dedos da mão esquerda se movimentarão no sentido que
normalmente soaria ascendente e auditivamente serão percebidos sons descendentes e viceversa. Isso ocorre devido a disposição dos harmônicos em cada corda. Cada uma das quatro
cordas possui sete nodos onde localizam-se os harmônicos naturais. Diran Alexanian, em
Complete Cello Technique (1922), faz um estudo aprofundado a respeito da localização dos
harmônicos naturais. Na figura abaixo, podemos visualizar como se organizam os vinte e oito
harmônicos naturais do violoncelo. A linha superior representa a altura real da nota, enquanto
que a linha inferior representa a nota correspondente à posição do dedo na corda,
demonstrando como a execução dos harmônicos é bem distinta da digitação usual.

Figura 2: Localização dos harmônicos no espelho do violoncelo (ALEXANIAN , 1922: p.107)

Como é possível visualizar no esquema acima, além de várias notas seguirem
direções de altura e de execução opostas, algumas delas possuem mais de uma forma de
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serem tocadas. Em Parciais em Pares, o compositor, preocupando-se com o dado técnico,
utilizou as possibilidades de execução dos harmônicos de forma que não houvesse mudança
de posição de mão esquerda na maior parte dos trechos que correspondem aos harmônicos,
oferecendo uma certa exigência de conhecimento geográfico do espelho.
2.2 Mão Direita
As qualidades timbrísticas e texturais dos sons harmônicos no violoncelo são
muitas e, por esta razão, para se alcançar uma execução proficiente, é necessária a
conscientização de alguns cuidados técnicos que devem ser tomados em relação à mecânica
da mão direita. Segundo Su (2003: p.37): “A execução dos harmônicos não é fácil. Ela requer
uma sensibilidade da mão direita do violoncelista para ajustar a pressão e velocidade do arco
que são requeridas para uma linha musical específica.” v
Há também na peça a ocorrência de bicordes no qual a nota inferior é uma nota
presa (figura 3a) ou corda solta (figura 3b) e a superior é um harmônico natural. Para os dois
problemas técnicos é indicado o estudo isolado desses bicordes, buscando uma qualidade de
som clara, onde seja possível ouvir as duas notas de forma equilibrada durante toda sua
duração. Para a execução é necessário um controle preciso da pressão aplicada nos dedos da
mão esquerda.

Figura 3: a) Sol preso na corda ré e dó sustenido hármônico na corda lá;b) Pedal de ré corda
solta e mi, dó sustenido, lá e si harmônicos.

Outro problema técnico que necessita de atenção está na execução da mudança do
arco entre dois movimentos de cordas duplas que nada mais é do que a execução contínua dos
bicordes (figura 5).
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Figura 5: Exemplo de uma sequência de harmônicos duplos nas cordas Sol-Ré, Dó-Sol ,Sol-Ré,
Dó-Sol.

Uma vez tendo sido estudados isoladamente, recomenda-se a realização de um
estudo de passagem de um bicorde para outro. No movimento de passagem entre as cordas
não deve haver excesso de velocidade do arco. Considerando a importância da crina tocar as
duas “novas” cordas ao mesmo tempo para obter a homogeneidade sonora, é indicado o
estudo lento do movimento de mudança. Dessa forma, haverá tempo de perceber a altura
necessária do braço e o grau de controle dos dedos no arco criando-se assim uma memória
muscular do movimento.

2.3. Aspectos rítmicos
Em Parciais em Pares, o compositor optou por não fazer uso de barras de
compasso, além de indicar o pulso da semínima, que varia sete vezes em seu decorrer entre
60, 75, 55 e 40 batidas por minuto. Dentro dessas diversas pulsações notamos a utilização de
ritmos complexos que eliminam a sensação de tempo forte e fraco. Por essas razões podemos
afirmar que a peça está em um tempo liso. Para tal, após destrinchar ritmicamente as
dificuldades, é importante que um centro rítmico estável não seja forçado. De acordo com
Deleuze, “(...) Boulez diz que num espaço-tempo liso, ocupa-se sem contar, ao passo que num
espaço de tempo estriado conta-se a fim de ocupar”. (Deleuze, 2000: p.183) De acordo com o
Maurício de Bonis (2011): “(...) que o sentido de cada gesto e cada frase (em sua mobilidade
interna) seja mais determinante que a pulsação metronômica, indicada apenas como referência
aproximada". A intenção do compositor não é que seja levada a rigor a pulsação estabelecida
e sim, que haja expressão de contraste entre as frases. É possível compreendermos ainda esse
contraste nas linhas melódicas da seção intermediária, que se intercala com os bicordes de
harmônicos e notas naturais (figura 6 ).
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Figura 6: Linha melódica da seção intermediária

Mesmo que a pulsação seja intencionalmente instável, a compreensão rítmica é
imprescindível. Uma forma de compreendê-la eficientemente é começar identificando os
padrões rítmicos. Como o compositor estabelece o pulso da semínima, pode ser de grande
valia indicar na partitura a localização de cada pulso. Em seguida estudar subdividindo
interiormente para a melhor compreensão das síncopas e contratempos. As quiálteras são
motivos recorrentes. Elas aparecem de três formas: quiálteras de três semínimas, de cinco
colcheias e de três colcheias. É importante que se faça a compreensão e diferenciação de suas
subdivisões, sendo as duas primeiras equivalentes a duas semínimas e a terceira, equivalente a
uma semínima (Figura 7).

Figura 7: I) Tercina de semínima, II) Quintina de colcheias, III) Tercina de colcheias

3. Considerações Finais
Embora o uso dos harmônicos naturais pelos compositores seja uma prática
utilizada em épocas anteriores ao século XXI, a dos harmônicos naturais combinados a outros
recursos , como scordatura, pizzicato de mão esquerda, sons vocais, glissando, ou mesmo
combinados duplamente, que é o recurso em questão de Parciais em Pares, compreendem
uma gama de possibilidades no manuseio de timbre, cores e texturas harmônicas que a técnica
expandida proporciona ao violoncelista contemporâneo. O conhecimento do espelho do
violoncelo que é adquirido após o estudo de uma peça como esta é de grande importância para
a prática da leitura e estudo de harmônicos naturais, assim como ajuda consideravelmente no
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estudo de obras que utilizam este recurso em maior grau de complexidade. Em uma peça
como Parciais em Pares, o violoncelista é requerido a aprimorar sua técnica de arco, uma vez
que ela exige um diferenciado controle e equilíbrio na velocidade, peso e ponto de contato,
tanto na execução dos harmônicos duplos quanto nas partes melódicas. A peça, que é
ritmicamente complexa, exige o domínio do conhecimento rítmico sem, no entanto,
transparecê-lo estável e inflexível. E, finalmente, oferece grande variedade de sonoridades,
dinâmica, contrastes de tessituras, de timbres e nuances que enriquecem ainda mais todos os
benefícios técnicos e musicais adquiridos com seu estudo.
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Resumo: Este artigo consiste na abordagem de alguns elementos determinantes para a distinção de
uma flauta como “shakuhachi” e descreve a família do instrumento com base nos estudos de
Kitahara et al (1990). As informações também foram obtidas por meio dos estudos da performance
com a flauta, desenvolvida juntamente com o trabalho de campo das pesquisas “Levantamento
histórico e análise técnica da flauta japonesa shakuhachi” e “Descrição do processo de fabricação
do shakuhachi e levantamento de informações sobre sua ocorrência no Brasil”.
Palavras-chave: Estrutura do Shakuhachi; Variedades de Shakuhachi; Isshaku hassun; Madake.
Organological aspects of the shakuhachi flute
Abstract: This paper examines approaches of some of the determining elements that distinguishes
a flute as “shakuhachi"” and describes the family of the instrument based on studies by Kitahara et
al (1990). Information was also obtained by means of performance studies with the flute
developed in conjunction with field work researches such as “Historical survey and technical
analysis of the Japanese flute Shakuhachi” and “A description of the Shakuhachi flute making
process and survey of its occurrence in Brazil”.
Keywords: Structure of the Shakuhachi; Varieties of the Shakuhachi; Isshaku hassun; Madake.

1. Introdução
Existe uma grande variedade de flautas presentes nas mais diversas épocas,
lugares e culturas ao redor do planeta, que se diferenciam de modo geral por sua história,
utilização e maneira como foram fabricadas.
Apontaremos algumas particularidades do shakuhachi dentro de uma abordagem
organológica, segundo as definições de Oliveira Pinto (2001: 265). Descreveremos os
materiais, formas, estruturas e nomenclaturas, características que lhe conferem a sonoridade e
os significados necessários para atender aos ideais estéticos presentes em seu repertório e em
sua fabricação sem, no entanto, a pretensão de esgotar o assunto.

2. Variações do instrumento
Seguindo a sistemática de Erich M. von Hornbostel e Curt Sachs de 1914
(OLIVEIRA PINTO, 2001: 271-274), o shakuhachi é classificado como um membro da
família dos “aerofones”, um “instrumento de sopro”, considerado uma “flauta sem aeroduto”.
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Assim como a flauta transversal de orquestra, a produção sonora ocorre pelo encontro do ar
que sai pelos lábios com uma quina distal, localizada na borda oposta ao apoio da região do
queixo do bocal. Diferentemente da flauta transversal, o shakuhachi é tocado verticalmente.
Segundo Kamisango (1988), quando o shakuhachi foi introduzido no Japão
continha seis orifícios para os dedos, passando posteriormente por modificações em sua
estrutura ao longo dos séculos e chegando à forma atual, com cinco orifícios. Por volta de
1920 surgiram experimentos a partir dos quais foram desenvolvidos modelos com 7 e 9
orifícios, bem como foi criado o okuraulo (ou okraulo) desenvolvido por Baron Okura e
Koichi Muramatsu (1898-1960) em 1936 (TOFF, 2001: 405). Este instrumento constituía-se
em um shakuhachi com chaves, pois utilizava o corpo e os mecanismos semelhantes aos da
flauta transversal moderna, possuía um bocal cuja forma imitava o do shakuhachi e era
tocado verticalmente (BLASDEL, 1988: 8). Houve também uma tentativa de criar um
shakuhachi horizontal (MALM, 1959: 159, BLASDEL, 1988: 8). Atualmente existe o
híbrido shakulute (shakuhachi + flute), consistindo no emprego do corpo da flauta moderna
e de um bocal de shakuhachi feito de bambu (TAI HEI SHAKUHACHI JAPANESE
BAMBOO FLUTES, 2012).
Neste artigo delineamos o foco em torno do shakuhachi tradicional, feito a partir do
bambu, cuja aceitação e utilização mundial são mais representativas.

3. Tamanhos e modelos
Para classificar as flautas de acordo com suas medidas, é utilizada uma antiga
unidade japonesa denominada shaku, cujo comprimento em centímetros pode variar de acordo
com o período da história, localização geográfica e aplicação prática, mas que, no início do
século XX foi estabelecido como equivalente a 30, 3 cm. Um décimo de um shaku,
correspondente a 3,03 cm, recebe a denominação de sun (KITAHARA et al, 1990: 188).
Os tocadores utilizam a medida tradicional como uma nomenclatura para se
referir a essas flautas. Um “shakuhachi 2.4” (ou nishaku yonsun), por exemplo, é aquele cuja
medida padrão é de 2,4 shaku e que está afinado para produzir a nota Lá com todos os furos
tampados. No entanto, dependendo da configuração do diâmetro do tubo, em alguns casos
nem sempre o tamanho ideal do instrumento corresponde ao tamanho real. Pode acontecer de
um “shakuhachi 2.4”, por exemplo, não possuir exatamente 72,72 cm. Entre os tocadores,
alguns preferem utilizar a nomenclatura original, em japonês, conforme podemos observar na
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tabela 1.
Números em japonês
1
ichi
2
ni
3 san
4 yon
5 go
6 roku
7 shichi, nana
8 hachi
9 kyu, ku

Números de shaku
isshaku
nishaku
sanjaku

Números de sun
issun
nisun
sanzun
yonsun
gosun
rokusun
shichisun, nanasun
hassun
kyusun

Tabela 1: Nomenclatura de acordo com as medidas (KITAHARA et al, 1900: 71).

O shakuhachi tamanho padrão é denominado isshaku hassun, ou, 1.8, equivalente
a aproximadamente 54,5 cm, de onde surgiu o nome da flauta. Mesmo as flautas maiores,
como a 2.3 (nishaku sanzun) ou as menores também são denominadas genericamente de
“shakuhachi”. Conforme Kitahara et al (1990: 70), de modo geral, a demanda pelo
shakuhachi 1.8 é predominante, representando cerca de 50%, enquanto que o 1.6 representa
25% e os demais tamanhos abarcam a porcentagem restante.
Quando o instrumento está com todos os furos tampados, a nota fundamental
produzida é denominada tsutsune, que equivale ao Ré acima do Dó central do piano para o
tamanho 1.8 (KITAHARA et al, 1990: 190). Identificamos durante nossos trabalhos de campo
que muitos tocadores se referem ao isshaku hassun como um “shakuhachi em Ré”. Embora a
tsutsune seja realmente o Ré, sua afinação é em Dó, assim como o piano, e essa confusão ou
conflito de nomenclatura ocorre também com os shakuhachi nos demais tamanhos.
Como cada sun corresponde quase sempre a meio tom, então, a tsutsune do
isshaku rokusun é Mi, assim como a do nishaku issun é Si. Porém, entre os tamanhos 1.8 e 3.0
não há uma oitava de distância nas tessituras, mas uma sexta, indicando que em algumas
medidas não ocorre o padrão de um semi-tom para cada sun (TAI HEI [...], 2012).
O álbum “Shakuhachi: The Art of Yokoyama Katsuya”, é um excelente exemplo
onde podemos ouvir obras com shakuhachi em tamanhos diferentes. Nele constam gravações
de quatro honkyoku, duas composições de Katsuya Yokoyama chamadas Sekishun e Kai, e as
obras Daisan Fudo e Pentagonia II. A penúltima foi escrita por Kineya Seiho para um trio de
shakuhachi, cada um com afinação diferente. Pentagonia II, do compositor Seki Ichiro, foi
dedicada a Stravinsky e escrita para quinteto, também com flautas de diferentes tamanhos.
Após a estréia da peça, o compositor a reescreveu para seis solistas (THE INTERNATIONAL
SHAKUHACHI SOCIETY, 2012).
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Os instrumentos menores oferecem sons agudos e mais penetrantes, e os maiores
um som grave e aveludado. Em todas as formas e tamanhos o shakuhachi mantém suas
características peculiares, como uma “impressão digital” de sua sonoridade envolvente.
Além das diferenças de tamanho, a flauta conta com modificações na natureza do
seu corpo, e estas afetam diretamente seu repertório, estética sonora e visual. Para executar o
honkyoku de maneira intimista, com um caráter mais etéreo, alguns tocadores preferem utilizar
os modelos jinashi, mais parecidos com o instrumento dos templos Fuke, em que o fabricante
não aplica pasta nem laca em seu interior. Por outro lado, aqueles empregados em concertos,
que desfrutam de maior potência e estabilidade sonora, recebem a aplicação do ji (uma mistura
de tonoko ou gesso-de-paris, laca e água) no interior do seu tubo, possuem um encaixe
fabricado a partir de uma secção no colmo e são denominados jiari ou jinuri.

4. Descrição da flauta
Atualmente, a maior parte do corpo do shakuhachi é feita de bambu, embora alguns
fabricantes trabalhem com outros materiais, tais como cano de PVC ou resina, usados como
alternativa mais viável na construção de modelos para iniciantes.
A fabricação de um shakuhachi é um processo que apresenta algumas
dificuldades, a começar pela procura por matéria-prima. O bambu utilizado é o madake
(Phyllostachys bambusoides), encontrado na China continental, na América do Norte e no
Japão. Geralmente o madake é abundante em regiões de vales e planícies férteis, porém o
mais apropriado para a construção do shakuhachi é encontrado em regiões montanhosas e de
solo pobre, pois o bambu nascido nessas condições possui um diâmetro menor e é mais denso.
Além do madake alguns fabricantes utilizam o torachiku ou “bambu tigre” (Phyllostachys
nigra f. punctata) encontrado em Shikoku, em modelos para estudantes. A escolha da peça
mais adequada no bambuzal é feita com base em alguns critérios como “tamanho, forma, cor,
estrutura da raiz e configuração nodal”. De todos os bambus encontrados, são poucos os que
possuem boas condições para se tornar um instrumento (TAI HEI [...], 2012). Embora a
Phyllostachys bambusoides não seja nativa do Brasil, sua presença já foi catalogada em nosso
território (FILGUEIRAS, T. S.; GONÇALVES, A. P. S., 2004 apud PEREIRA; BERALDO,
2007: 43-44).
As notas básicas emitidas, Ro, Tsu, Re, Chi e Ri1, correspondem ao Ré, Fá, Sol, Lá e
Dó no isshaku hassun e mantém essa proporção de intervalos nos modelos nos demais tamanhos.
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Porém, é um engano acreditar que o shakuhachi seja apenas uma flauta pentatônica. Embora
tenha somente cinco orifícios (figura1), é capaz de produzir uma escala cromática em mais de
duas oitavas, por meio da mudança do ângulo do sopro e da embocadura, combinados com
técnicas de tapar parcialmente os orifícios dos dedos. Também precisa ser capaz de produzir uma
série de efeitos sonoros específicos que fazem parte da estética do repertório tradicional e
contemporâneo e não são obtidos com outros instrumentos.

Figura 1. De 1 a 5: orifícios para os dedos. De I a VII são os sete nós que deve ter a flauta, para
atender à sua estética, acústica e simbolismo. r: parte subterrânea. e: encaixe. u: utaguchi.

São utilizados os dedos anelar e indicador da mão direita para tapar os furos 1 e 2,
e anelar, indicador e polegar da mão esquerda para os furos 3, 4 e 5 respectivamente. Quando
o tocador é canhoto as mãos podem ser invertidas. Se as mãos forem pequenas, torna-se mais
difícil tocar flautas de comprimento maior, cujos orifícios estão mais distantes uns dos outros.
Além de atender às necessidades de produção sonora, o instrumento ainda deve
seguir certos padrões visuais. A flauta deve ter sete nós, pois este número tem um sentido místico
para os japoneses, além de ser mais agradável visualmente (KITAHARA et al, 1990: 85). Quatro
nós devem estar abaixo do orifício 1, um nó entre os orifícios 2 e 3 e os dois nós restantes acima
do orifício 4 e 5. O encaixe localiza-se entre os furos 3 e 4. A parte campaniforme localizada na
extremidade inferior é feita a partir da porção subterrânea do bambu2.

Figura 2. Da esquerda para a direita: bocal visto lateralmente, frontalmente e por cima.

O bocal, conhecido como utaguchi, possui um típico corte perpendicular ao colmo,
outro corte chanfrado e um semicírculo na forma de um “U” sobre este chanfro (figura 2),
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onde pode ser inserida uma peça cujo formato identifica o estilo ao qual pertence o
instrumento e o tocador (figura3). A borda oposta ao chanfro, onde o tocador apóia o queixo,
deve ter seu ângulo suavizado, tornando-se levemente arredondado, evitando uma quina
acentuada para proporcionar maior conforto ao tocar.

Figura 3. A partir da esquerda: utaguchi nos estilos Meian, Kinko e Tozan (KITAHARA et al,1990: 20).

O shakuhachi pode ser dividido em duas partes encaixáveis (figura 4), embora
existam flautas fabricadas sem a secção no colmo.

Figura 4. A partir da esquerda: flauta encaixada, desencaixada; encaixe fêmea e encaixe macho.

Observando o instrumento, em um primeiro momento pode parecer apenas uma
flauta rústica. Analisando mais atentamente, é notório o elevado grau de conhecimento,
técnica e refinamento necessários para se produzir e tocar um shakuhachi. Ainda assim,
mantêm seus aspectos que remetem à natureza e lhe conferem uma organicidade e identidade
própria de um instrumento artesanal feito a partir de uma gramínea.
5. Considerações finais
Pudemos notar no decorrer do nosso trabalho uma escassez de material de
pesquisa acadêmica no Brasil sobre o shakuhachi, sobretudo a respeito dos aspectos técnicos e
organológicos do instrumento.
Devemos ressaltar, entretanto, que há brasileiros empenhados na fabricação do
shakuhachi, como Henrique Elias Sulzbacher (Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul) e
Emílio Barolo (São Paulo, capital). O japonês Shigeru Matsuda (1934-2010) radicado no país
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desde 1958 dedicou-se à construção e venda do instrumento nas duas últimas décadas de sua
vida na cidade de São Bernardo do Campo (SP).
Surge a necessidade de ampliar os estudos acerca desta flauta japonesa no Brasil,
não apenas com relação aos aspectos organológicos, bem como em outros âmbitos da
pesquisa, uma vez que existem brasileiros dedicados à fabricação, performance e ensino do
instrumento. Notamos a importância de se buscar a compreensão e o aprofundamento, visto
que a distância geográfica e cultural entre o Brasil e o Japão pode implicar no surgimento de
práticas e concepções equivocadas quanto à arte do shakuhachi em nosso país. A participação
de quatro brasileiros (Shen Ribeiro, Danilo Tomic, Matheus Ferreira e Rafael Hirochi
Fuchigami) no World Shakuhachi Festival, realizado na cidade de Kyoto (Japão) neste ano,
aponta para o interesse pela flauta e por suas práticas em seu local de origem (WORLD
SHAKUHACHI FESTIVAL KYOTO, 2012).
Com as inúmeras possibilidades trazidas pelo mundo contemporâneo, de contato
com instrumentos e músicas de diversas culturas e do fazer artístico de várias épocas, se faz
importante conhecer a diferença existente entre os elementos que constituem cada música.
Ressaltar as particularidades que determinam se uma flauta de bambu pode ser considerada
um shakuhachi é uma maneira de conhecer e evidenciar as riquezas intrínsecas a esse
instrumento, ao invés de simplesmente transformá-lo em um fetiche ou relegá-lo ao plano
exótico.
Existe um amplo campo a ser explorado no universo dessa flauta no Brasil por
compositores, performances, fabricantes, educadores e pesquisadores. Por meio da pesquisa
de mestrado “Aspectos culturais e musicológicos do shakuhachi no Brasil” em andamento no
Instituto de Artes da UNICAMP com orientação do Prof. Dr. Eduardo Augusto Ostergren e
co-orientação da Profa. Dra. Alice Lumi Satomi (UFPB), estamos nos empenhando nesse
sentido.
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Notas
1

Podemos interpretar essa nomenclatura das notas como uma tablatura e não como alturas sonoras específicas.
Assim, as alturas mudam conforme o tamanho do shakuhachi utilizado, entretanto, a relação entre a notação e
posição dos dedos se mantém. Sua grafia é feita com os caracteres do silabário japonês Katakana e pode variar
de acordo com o estilo. Por exemplo, no estilo Tozan, é utilizado o Ro (ロ), Tsu (ツ), Re (レ), Chi (チ) e Ha (ハ) ao
invés do Ro, Tsu, Re, Chi e Ri (リ) do estilo Kinko. Outras notas mais específicas também sofrem alteração em
sua nomenclatura dependendo do estilo. Além do Katakana, são utilizados o Hiragana e o Kanji para instruções
mais específicas além das notas. A partitura ocidental (na forma de pentagrama) é empregada em obras
modernas e contemporâneas, como Five Pieces For Shakuhachi Chikurai de Makoto Moroi.

2

Em consulta com o Prof. Dr. Antonio Ludovico Beraldo da Faculdade de Engenharia Agrícola (FEAGRI) da
UNICAMP, ele explica “O bambu apresenta na parte subterrânea duas diferentes estruturas: rizoma - é uma
parte maciça e na qual se armazena o amido para ser liberado para a brotação dos novos colmos na estação
seguinte; e raízes - são fasciculadas, pois se trata de uma gramínea.”(mensagem eletrônica).
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Aspectos teóricos, práticos e pedagógicos da respiração na prática de
instrumentos de sopro
Luciana Junqueira Ribeiro
UFSJ - lujunqueira05@yahoo.com.br
Resumo: Este trabalho aborda questões relacionadas à respiração na execução de instrumentos de
sopro. A partir de referencial teórico, o artigo apresenta aspectos do funcionamento básico do
sistema respiratório, discute a necessidade de utilizar o aparelho respiratório de um modo eficiente
na execução instrumental e traz sugestões de como trabalhar esse aparelho de forma a otimizar os
resultados físicos do instrumentista e musicais da obra em execução.
Palavras-chave: respiração, instrumento de sopro, performance.
Theoretical, practical and pedagogical breath aspects in the practice of wind instruments
Abstract: This article discusses about issues related to the breathing in the wind instruments
playing. Based on a theoretical framework, the article presents basic operation aspects of the
respiratory system, discusses about the need of using the respiratory system in an efficient way
during the playing and brings out suggestions of how to develop this system in order to optimize
the physical results of the wind instrument player and the work's musical results.
Keywords: breath, wind instruments, performance.

1. Introdução
A produção sonora de qualquer instrumento de sopro depende de um elemento
químico presente na natureza, sem nenhum custo, mas que muitas vezes traz problemas para
muitos instrumentistas: o ar. Considerando que o mecanismo fisiológico da respiração nos
acompanha desde o nosso nascimento e se faz de forma natural no nosso dia-a-dia, seria
estranho considerá-lo como um problema na execução de um instrumento de sopro. Porém,
atividades específicas requerem habilidades respiratórias próprias, e para se tocar um
instrumento de sopro torna-se necessária uma técnica respiratória bastante eficiente e
específica que cumpra as necessidades dessa atividade. A exigência mais específica para a
execução dos instrumentos de sopro é o controle da respiração, especialmente a demanda de
uma constante pressão de ar na expiração, contraditória à expiração natural do ser humano.
Esse controle se dá a partir do treinamento diário de todo o aparelho respiratório (órgãos e
músculos atuantes no processo) e pode ser adquirido através da prática de exercícios
específicos de respiração. A repetição dos exercícios gera o automatismo necessário para se
obter um real controle respiratório.
2. Considerações básicas sobre o sistema respiratório humano
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O processo respiratório é dividido entre inspiração e expiração (Fig. 1); a
inspiração promove a entrada de ar nos pulmões e dá-se pela expansão da caixa torácica,
graças à ação da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma desce,
forçando o conteúdo abdominal para baixo e os músculos intercostais puxam as costelas para
cima e para frente. Os pulmões então se expandem para preencher o espaço criado. Com o
aumento da capacidade pulmonar, a pressão interna dos pulmões fica menor que a pressão
atmosférica, e por isso, o ar ambiente é sugado para dentro dos mesmos. Já a expiração dá-se
pelo relaxamento da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais, comprimindo os
pulmões e forçando a saída do ar. O diafragma eleva-se e as costelas abaixam diminuindo o
volume da caixa torácica, com consequente aumento da pressão interna, forçando o ar a sair
dos pulmões.

Figura1: Processo respiratório (www.kvhigh.com, acessado em 03/04/12)

3. Eficiência na respiração
A habilidade mais importante a ser desenvolvida por um instrumentista de sopro
é, sem dúvida, a de respirar corretamente e efetivamente. Para desenvolver essa habilidade de
forma satisfatória é necessário um treinamento da musculatura atuante no processo
respiratório, tendo como objetivo otimizar os resultados no processo de inspiração e expiração
e também aumentar a capacidade pulmonar do instrumentista. A capacidade pulmonar é o
volume total de ar que o nosso sistema respiratório comporta. Essa capacidade varia de
indivíduo para indivíduo basicamente segundo idade e sexo. Alguns dados apontados por
Dinville (1993) a partir de exames espirométricos¹ mostram que após uma inspiração
profunda a capacidade média pulmonar nos homens varia entre 3,50 e 5,30 litros e nas
mulheres entre 1,80 e 3,70 litros. Segundo Araújo (2000):
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“Esta grande capacidade pulmonar é importante porque, se o instrumentista
consegue trabalhar suas necessidades respiratórias a partir da porção média de sua
capacidade pulmonar, próximo ao ponto de equilíbrio entre as forças que comandam
seu sistema respiratório, este músico terá um desempenho técnico-musical mais
aprimorado, com menor esforço e com maior naturalidade na emissão da coluna de
ar, se comparado àqueles que não tem esta capacidade desenvolvida.” (ARAÚJO,
2000: pág.1).

Embora uma eficiente capacidade pulmonar seja extremamente positiva como
facilitador no processo respiratório durante a execução instrumental, Dinville (1993) alerta
que:
“A capacidade pulmonar não é a principal razão da eficácia respiratória. O mais
importante é o controle do sopro, do modo como ele é economizado, disciplinado e
utilizado conscientemente, a fim de fornecer a pressão que corresponde às
necessidades da música.” (DINVILLE, 1993: pág. 28).

Ainda sobre a importância do controle do ar na expiração, Debost (2002) afirma
que:
“Se você não sabe como expirar o ar, sua respiração será apenas um ato orgânico,
uma necessidade vital, porém vazia musicalmente. Ainda assim, parece que a
maioria de nós ainda está mais preocupada com a entrada do ar do que com o modo
como devemos expirá-lo.” (DEBOST, 2002: pág.38).

Tendo em vista a afirmação de Debost, Dinville e Araújo sobre a importância de
se ter um bom controle respiratório, o presente artigo propõe a realização do treinamento da
musculatura atuante nesse processo através de exercícios que devem ser feitos diária e
progressivamente desde os primeiros anos de estudo do instrumento. Costa (2001) afirma que
“aprende-se a respirar com perfeição repetindo essa função até atingir o automatismo” (pág.
29). Depois de um tempo de treinamento espera-se que o instrumentista adquira uma
respiração mais ampla e realizada com menor esforço.
4. Exercícios de respiração
A inspiração nos exercícios deverá ser feita por meio nasal e oral prevalecendo o
meio oral, pelo fato de que a entrada de ar pela boca se dar em maior quantidade do que pelo
nariz. Também as respirações deverão ser feitas com o mínimo de ruído possível; uma
respiração com muito barulho indica que alguma entrada ou passagem de ar está obstruída ou
tensa. Qualquer que seja a dificuldade na respiração o importante é deixar a passagem de ar
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pela garganta e os movimentos abdominal e torácico livres, facilitando assim uma maior
entrada de ar nos pulmões.
Exercício 1 - Em posição ereta, com a boca semi aberta, colocar a mão em posição
vertical e encostar o dedo polegar transversalmente junto aos lábios. Puxar o ar em diversas
velocidades diferentes provocando uma sucção acompanhada de ruído grave (vogal “o”) e
contínuo. Esta sucção deverá ser a mais duradoura possível, pois enquanto houver sucção
haverá trabalho muscular para manter a expansão da caixa torácica. Expirar todo o ar, sem
forçar, deixando que tanto a caixa torácica quanto o abdômen retornem à sua posição inicial
de repouso. Essa é uma maneira de colocar uma resistência fora do corpo, evitando o atrito
em seu interior. Assim, a passagem do ar pela garganta fica livre e o resultado é uma
respiração farta e sem tensão.
(Extraído de: ARAÚJO, Sávio. Aspectos físicos da emissão sonora. A embocadura e a respiração na qualidade
do som. São Paulo, 2000.)

Exercício 2 - Agachado, respirar profundamente sentindo expandir as costas.
Levantar devagar ainda sem expirar e tocar ao instrumento uma frase musical grande. Em
seguida, repetir a inspiração com o corpo um pouco mais levantado (menos agachado) e sentir
as costelas da mesma forma, tocar o trecho novamente. Aos poucos, levantar o corpo (cada
vez menos agachado) até conseguir sentir a expansão das costelas estando na posição ereta e
tocar a frase toda. Neste exercício o instrumentista começa a usar mais a musculatura das
costas e costelas na inspiração.
(Extraído de: GÖNI, Gabriel - Festival Internacional de Flautistas, 2008.)

Exercício 3 - Coloque seus polegares debaixo dos braços e deixe os outros dedos
repousados acima do peito (Fig. 2). Inspire profundamente pensando em encher o máximo os
pulmões de ar. Observe como seus dedos se distanciam uns dos outros. Expire observando sua
mão voltar à posição inicial. Continue expirando até sentir os pulmões vazios e verá o quão
próximos ficarão seus dedos. Com a prática desse exercício estamos ativando a musculatura
envolvida no processo respiratório, deixando esse processo a cada dia mais fácil e eficiente.
Depois desse processo pegue o instrumento e repita o mesmo procedimento de inspiração e
expiração imaginando o movimento dos pulmões. O resultado esperado desse exercício é, em
médio prazo, um aumento da capacidade pulmonar.
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Figura 2: Movimento dos pulmões (PEARSON,2002)
(Extraído de: PEARSON, Lea. Body Mapping for Flutists – What Every Flute Teacher Needs to Know About the
Body. USA, 2002.)

Exercício 4 – Respirador (respiron)²
O objetivo dos exercícios com o respirador (Fig. 3) é proporcionar um aumento na
força e na resistência dos músculos inspiratórios. O Respiron proporciona uma carga de
pressão constante para a inspiração. Essa carga pode ser graduada para aumentar a dificuldade
do exercício, girando-se o anel regulador.
Expirar todo o ar dos pulmões. Inspirar através do bocal, de forma que a Esfera 1
seja elevada ao topo do tubo. Manter a esfera nessa posição até que o volume pulmonar
chegue ao seu ponto máximo. Expire fora do aparelho. A próxima etapa desse exercício é
inspirar elevando também a segunda esfera ao topo do tubo. Manter ambas as esferas nessa
posição até que o volume pulmonar chegue ao seu ponto máximo. Expirar. A última etapa é
manter as três esferas no topo do tubo. Depois de vencidas estas etapas, pode-se aumentar o
grau de dificuldade dos exercícios girando o anel regulador para as posições 1,2 ou 3.
Recomenda-me que o aumento do grau de dificuldade do exercício seja feito gradualmente.

Figura 3: Respirador (hbfisio.com.br, acessado em 29/11/2010)
(Adaptado de: ARAÚJO, Sávio. Aspectos físicos da emissão sonora. A embocadura e a respiração na qualidade
do som. São Paulo, 2000.)

Exercício 5 – Bolsa de Ar
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Os exercícios com a bolsa de ar (Fig. 4) têm por objetivo: proporcionar um alto
grau de relaxamento ao instrumentista, principalmente em relação ao relaxamento da garganta
e trato vocal; proporcionar um controle visual da emissão da coluna de ar, considerando-se
que o instrumentista poderá visualizar o ar entrando na bolsa; delimitar um padrão inspiratório
em relação ao volume inspirado, visto que o ar estará sendo inspirado de dentro da bolsa.

Figura 4: Bolsa de ar (shopmedivet.com, acessado em 03/04/2012)

Inspire o máximo que puder e procure, através da observação por um espelho,
manter uma postura confortável e relaxada. Expire dentro da bolsa. Tente inspirar todo o ar
que foi expirado dentro da bolsa tentando fazê-lo o mais rápido possível – esse movimento é
semelhante à quando temos que inspirar rapidamente dentro do contexto de uma execução
musical.
(Extraído de: STILL, Alexa – alexastill.com, acessado em 02/12/2010.)

Exercício 6 (Exemplos 1,2,3 e 4) – Mesmo procedimento do Exercício 5, mas
articulando-se o ar que está-se expirando com a língua, procurando emitir um som grave a
partir de cada articulação. Variar a velocidade conforme os exemplos.
Exemplo 1

Exemplo 2

Exemplo 3
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Exemplo 4

(Extraído de: ARAÚJO, Sávio. Aspectos físicos da emissão sonora. A embocadura e a respiração na qualidade
do som. São Paulo, 2000.)

5. Conclusão
Nota-se que a questão respiratória é um aspecto de extrema importância para
instrumentistas de sopro. Portanto é importante considerar a respiração como princípio básico
na execução do instrumento, e desenvolver este aspecto técnico como qualquer outro. Uma
vez entendida e sistematizada a respiração será feita com maior naturalidade e seu resultado
será mais satisfatório, tanto sobre o ponto de vista técnico do processo, quanto sobre o
musical durante a execução de uma obra em questão.
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Notas
¹

Exame feito para medir a capacidade pulmonar do indivíduo.

²

NCS Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda. Patente UM 6400897.
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Autonomia nas aulas de violão a distância sob a perspectiva da macroteoria
da autodeterminação
Giann Mendes Ribeiro
UERN/IFRN/UFRGS/CAPES - giannribeiro@gmail.com
Resumo: Esta comunicação é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento e tem como
objetivo discutir a autonomia em aulas de violão a distância no contexto dos estudos sobre
motivação sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação. A metodologia utilizada foi a
pesquisa-ação, que incluiu o planejamento, implementação e avaliação de aulas a distância. As
análises parciais apontaram que as interações a distância e o contexto sociocultural, foram
significativos para apoiar autonomia dos estudantes.
Palavras-chave: autonomia, interação a distância, violão.
Autonomy in guitar lessons at a distance from the perspective of self-determination macrotheory
Abstract: This comunication is part of an ongoing research and aims to discuss autonomy on
guitar lessons at a distance in the context of studies on motivation from the perspective of the
Theory of Self-Determination. The methodology used was action research, which included
planning, implementation and evaluation of the distance classes. The partial analyzes showed that
the distance interaction and the socio-cultural context, were significant to support students'
autonomy.
Keywords: autonomy, distance interaction, guitar.

1. Introdução
A Educação a Distância (EAD) é cada vez mais encarada, nos dias atuais, como
um elemento facilitador nos processos de educação nas mais diversas áreas do conhecimento.
Essa modalidade de ensino tem despertado um crescente interesse nas pesquisas brasileiras,
inclusive de pesquisadores ligados à área de educação musical (SOUZA, 2002; CAJAZEIRA,
2004; HENDERSON, 2007; BRAGA, P., 2009; KRÜGER, 2010; VIANA JÚNIOR, 2010;
WESTERMAN, 2010; BORNE, 2011; GOHN, 2009, 2011).
A presente comunicação discutirá a autonomia no contexto dos estudos sobre
motivação, sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação (RYAN; DECI, 2004; REEVE,
2006), contrapondo-se ao sentido restrito de “independência”, aprendizagem individual, ou
isolamento, levando-se em consideração os desafios epistemológicos e tecnológicos que se
apresentam para os educadores musicais contemporâneos, convidando-os a repensarem suas
práxis. Essa pesquisa aconteceu entre abril e Julho de 2011 e contou com a participação de
cincos estudantes e dois professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN). A metodologia empregada foi a pesquisa-ação que prevê a intervenção na realidade
social baseada na perspectiva implicante entre atores e autores (MORIN, 2004).
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2. Fundamentação Teórica: Teoria da Autodeterminação (TAD)
Conhecida internacionalmente como Self-Determination Theory, a Teoria da
Autodeterminação (TAD) tem sido investigada por uma ampla variedade de áreas do
conhecimento. (educação, trabalho, saúde, psicoterapia, ambientes virtuais entre outros).
Atualmente, ela é subdivida em cinco subteorias, que são inter-relacionadas e complementares
entre si. São elas: Necessidades Psicológicas Básicas; Avaliação Cognitiva, Orientações
Causais; Integração Organísmica; e Metas Motivacionas (DECI; RYAN, 2008b). A principal
afirmativa da TAD é que os seres humanos apresentam uma orientação geral para o
crescimento e o envolvimento pessoal para satisfazer necessidades psicológicas de autonomia,
competência e pertencimento. Para a TAD, tais necessidades refletem diretamente no
relacionamento afetivo e saudável do individuo com o meio ambiente, constituindo
basicamente os fatores psicológicos que originam a motivação (RYAN; DECI, 2004). No
entanto, a teoria reconhece que as pessoas também podem apresentar orientações passivas,
alienadas e descontentes. Para a TAD as diferenças entre as orientações motivacionais
resultam da interação entre a natureza inerentemente ativa das pessoas e os ambientes sociais
que apoiam ou impedem a propensão inata dos indivíduos ao desenvolvimento saudável e a
autorregulação (DECI; RYAN, 2008a; 2008b).
3. Percepção da autonomia nas aulas de violão a distância
O interesse, a preferência e a vontade, nos processos de tomada de decisão, para
se participar ou não de uma atividade em particular são características do comportamento
autônomo. Esse comportamento evidencia-se por três qualidades subjetivas: Lócus de
Causalidade Percebido (LCP), qualidade essencial para satisfazer a necessidade de autonomia,
porque é através dele, que o indivíduo revela sentir-se origem das próprias ações e não
comando externo. Desse modo, refere-se à compressão que as pessoas possuem sobre sua
fonte de motivação. Ele é expresso num continuum bipolar (interno para externo); volição, ou
seja, a vontade de engajar-se em uma atividade sem ser pressionado por fatores externos; e a
percepção de haver escolhido suas próprias ações, típicas de ambientes promotores de
flexibilidade (REEVE, 2006).
Antes de iniciar a pesquisa, buscou-se saber o motivo de os estudantes terem
escolhido o violão entre os instrumentos ofertados no curso de Licenciatura em Música da
UERN. Após o término das aulas, a questão foi retomada, sendo que agora para saber por que
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eles estudam violão. Inicialmente, as escolhas foram realizadas por três estudantes pelo fato
de o violão ser o instrumento que mais se aproximava dos instrumentos realmente almejados.
Os outros dois estudantes fizeram a opção pelo violão por ter iniciado seus estudos nesse
instrumento e por querer aprofundar seus conhecimentos. Nas perspectivas teóricas clássicas
da motivação, os fatores externos quase sempre foram considerados promotores de formas
controladoras de motivação extrínseca associadas a um desempenho fraco. Entretanto, para a
TAD, a motivação também está intrinsecamente influenciada pelos aspectos ambientais.
Desse modo, há um crescimento nas investigações que abordam o grau motivacional que uma
contingência externa não controladora é capaz, promovendo, de certa forma, uma motivação
extrínseca associada a um bom desempenho dos indivíduos (DECI; RYAN, 2008a). Esses
estudos distinguem os tipos de motivação extrínseca em quatro regulações, através de um
continuum de autodeterminação: externa, introjetada, identificada e integrada (RYAN; DECI,
2004).
Apesar de a maioria dos entrevistados demonstrarem alguma causa externa como
elemento motivador para estudar violão, percebeu-se que aconteceu um processo de
internalização por regulação identificada. Na regulação identificada, há uma valorização
pessoal e consciente das consequências externas. Essa regulação representa a motivação
extrínseca autodeterminada (REEVE 2006). No depoimento abaixo, seguem um exemplo do
lócus de causalidade percebido e o processo motivacional por regulação externa identificada:
[...] Meu interesse pelo violão foi sempre pra me acompanhar cantando,
porque eu gosto muito de cantar, é umas das coisas que eu mais gosto.
Então me interessei pelo violão porque o violão você pode se acompanhar
cantando [...] Porque o que eu quero mesmo fazer, cantar, não impede de
tocar certo? Então acho que valeu muito apena mesmo (Marta 1).

A estudante Marta já tinha declarado, na primeira entrevista, antes de iniciar as
aulas, que não se matriculou na disciplina de canto por desinformação da existência desta no
currículo da UERN. Apesar de o depoimento revelar que seu maior interesse é o de cantar, o
valor e a importância atribuídos ao estudo do violão para ela já demonstra um comportamento
intencional, ou seja, originado por comando interno. Embora a motivação intrínseca 2 seja
considerada um tipo importante de motivação, essa nem sempre se aplica a todos. Nesse
estudo, foi possível perceber que os alunos com maior desempenho acadêmico podem, na
verdade, ser aqueles que internalizam a importância e o valor das atividades, ou seja, os
motivados extrinsecamente por regulação integrada ou identificada.
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A vontade de engajar-se em atividades sem ser pressionado por fatores externos
evidencia o sentimento de liberdade quando se experimenta o comportamento autônomo. A
característica desse comportamento é geralmente percebida em ambientes favorecedores de
flexibilidade. No presente estudo, mesmo o professor sendo o elaborador do currículo e das
atividades, os estudantes sentiram-se com liberdade suficiente para sentirem-se autores de
suas aprendizagens:
[...] Lá no site estava tudo para você. Você podia pegar e estudar da forma
que você dava as orientações. Mais dependia da gente, de como a gente iria
estudar, você deu liberdade para a gente escolher as digitações que quisesse
apesar de você colocar, então eu acredito que a gente teve liberdade para
estudar as atividades ou se preferisse fazer outras que a gente achasse
melhor, porque, como eu poderia dizer? Era uma sugestão sua, mas a gente
procura outras coisas também (Marcos).

Apesar de os participantes declararem terem sido guiados também por comandos
internos, alguns desses estudantes demonstraram, de certa forma, o sentimento de ansiedade
e/ou pressão. As atividades práticas musicais, sobretudo as de performance instrumental,
típicas desse estudo, são em si propícias para os indivíduos sentirem-se ansiosos por causa da
exposição de terem de tocar e estudar em público. Apesar de a abordagem utilizada (coletiva)
minimizar, de certa forma a cobrança individual, muitas vezes, foi necessária a intervenção
individual para que o processo de ensino/aprendizagem pudesse fluir no grupo.
A ansiedade foi percebida principalmente quando foi utilizado o formato Master
Class durante algumas aulas, sobretudo as aulas preparatórias para o recital de final de curso:
Sempre que tinha aquelas aulas que você dizia vamos um por um, eu quero ver, então eu
sempre ficava por penúltima e então eu estava esperando minha vez, aí depois dele sou eu, e
aquilo o coração apertado (Marta). O depoimento de Marta demonstra aspectos peculiares da
ansiedade dessa estudante. Tocar individualmente em público foi motivo suficiente para a
estudante sentir-se pressionada. Aliada a essas questões, o formato Master Class, utilizado em
algumas aulas, intensificou a ansiedade para a estudante. Considero que ansiedade e
nervosismo foram palavras utilizadas pelos estudantes para expressarem seus estados
emocionais naturais e/ou sentimentos em alguns momentos do curso. Mesmo levando em
consideração os sentimentos citados, os estudantes perceberam que tinham a liberdade de
escolher atividades sem ser pressionados por um comando externo.
Não querer atrasar o andamento das aulas, como também não querer ficar
atrasados em relação aos demais colegas, acabou gerando, de certa forma, uma pressão
interna para esses estudantes. Essa pressão pode ser relacionada com a regulação extrínseca
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introjetada. Nessa regulação, ocorre um processo de internalização ou de incorporação que é
mantida a certa distância, não sendo integralmente aceita como própria, e sim, por um
sentimento de dever ou de obrigação. As regulações são sobretudo estudadas na subteoria da
Integração Organísmica. Percebe-se, na entrevista a seguir, que essa regulação aconteceu, de
certa maneira: Não eu acho que não, era mais para não ficar atrás dos colegas, ficar no
mesmo patamar, tipo eu tenho, quero pegar a lição pra que eu não possa ficar atrasando
tudo, mas ansiedade não tive muito não (João). Para esse estudante, as atividades não foram
percebidas como impostas, havia um sentimento de liberdade. Porém, nota-se que também
havia um sentimento de dever e de obrigação. As mais recentes pesquisas sobre a TAD têm
realçado que os tipos de motivação autodeterminada são encontrados na motivação intrínseca
e nas regulações identificada e integrada. Essas formas são igualmente denominadas de
motivação autônoma. As formas de motivação extrínseca, por regulação externa e introjetada,
formam a motivação controlada (BZUNECK; GUIMARÃES, 2010; DECI; RYAN, 2008a;
REEVE, 2006).
O sentimento de valorização no modo próprio que cada indivíduo tinha em
realizar suas tarefas acabou revelando estratégias de aprendizagem online utilizadas pelos
estudantes nesse estudo. Mesmo recebendo orientações de como estudar, foi percebido que
prevaleceram entre os estudantes caminhos próprios, traçados por eles mesmos. Para o
estudante: Não era algo passado imposto, nem pra alguns, e nem pra um, e sim pra todos com
a peculiaridade de cada um (João). O interesse, a preferência e a liberdade nos processos de
tomada de decisão foram de suma importância para a autonomia desses alunos.
Em seus depoimentos, os alunos expressaram a importância do papel do professor
em flexibilizar horários, datas limites para o envio ou realização das atividades propostas,
inclusive das atividades sugeridas pelos próprios alunos como demonstra o depoimento de
Marcos: Eu não estava conseguindo fazer o estudo de ligados no momento da aula, então
você sugeriu que eu tocasse outra música, eu toquei a valsa que têm ligados, e você me deu a
liberdade para eu gravar ela e enviar para você que seria a mesma coisa (Marcos).
O exemplo destacado no depoimento acima foi um fato marcado em todos os
depoimentos dos estudantes. O objetivo da lição em questão era mostrar a capacidade de
realização dos ligados ascendentes e descendentes. Minha intenção foi a de livrar o aluno da
possível pressão a que ele estava sendo exposto. De fato, eu não esperava que ele fosse tocar
outro estudo de ligado. A partir desse fato, sugeri ao estudante que ele não era obrigado a
estudar o simples estudo proposto na lição. Marcos resolveu não estudar mais o estudo de
ligados da referida lição e optou por me enviar a outra peça realizada no momento da aula que
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exigiu muito mais conhecimento de ligados do que o simples estudo sugerido na lição. Apesar
da mudança do repertório ter sido uma sugestão do seu professor, Marcos considerou a
possibilidade de substituir o repertório da lição por outro do seu interesse como uma liberdade
percebida. Nestas situações, a literatura tem revelado que não é somente a escolha o aspecto
decisivo para o envolvimento nas atividades, além da percepção de sentir-se origem da ação,
o lócus de causalidade interno também move os indivíduos (BZUNECK; GUIMARÃES,
2010).
A literatura tem apontado que quando os ambientes, as relações, e os contextos
socioculturais são bem sucedidos em promover a necessidade de autonomia, esses ambientes
são conhecidos como apoiadores ou promotores de autonomia, enquanto que os ambientes, as
relações, e os contextos que ao contrário ignoram, frustram e interferem na necessidade que
os indivíduos têm de autonomia, esses são considerados controladores (RYAN; DECI, 2004).
O ambiente promotor de autonomia incentiva os indivíduos a buscar suas próprias metas,
direcionar seus próprios comportamentos, escolher maneiras próprias de resolver seus
problemas e principalmente ir ao encontro dos seus próprios interesses (REEVE, 2006). No
depoimento a seguir, notam-se a descrição da influência que o ambiente online exerceu para
promover a autonomia dessa estudante: Eu mesmo fiz meus horários pra estudar, e eu achei
bacana isso, ter a responsabilidade, porque quando a gente vai pra uma escola, a gente
espera muito o professor passar, o professor ensinar (Marta). A característica flexível,
principalmente quando se fala nos ajustes de tempos tão necessários no mundo
contemporâneo, tem sido apontada como uma das vantagens da aprendizagem no ambiente
virtual, assim como o excesso de informação tem sido considerada como uma desvantagem
para esse ambiente. Vale salientar que, para promover a autonomia, o ambiente não pode ser
indiferente ou proponente do estilo laissez-faire (deixe como está). Nesse estudo, percebeu-se,
de certa maneira que as interações no ambiente online foram significativas para apoiar a
autonomia dos estudantes.
Para a TAD é importante que haja a integração entre as três necessidades psicológicas
básicas, porque o fortalecimento de cada uma dessas necessidades ocorre a partir da
associação com demais (DECI; RYAN, 2008a). Nessa pesquisa percebeu-se que o ambiente,
o contexto sócio-cultural, e o relacionamento afetivo nas interações a distância apoiaram a
satisfação da necessidade de autonomia entre os estudantes.
4. Considerações
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Somente no século XXI é que surgiram as primeiras pesquisas sobre o ensino
formal de música a distância no Brasil. Este trabalho de pesquisa busca ampliar as discussões,
através da análise de um processo de aprendizagem autodeterminada na formação de
estudantes universitários em música, na modalidade a distância, empregando uma
metodologia de ensino aberta (MORIN, 2004). A análise dos dados durante esse estudo
apontou para a ocorrência de múltiplos fatores para os estudantes fortalecerem a motivação
para aprender violão a distância. Foi também percebido que os alunos internalizam a
importância e o valor das atividades, ou seja, estavam motivados extrinsecamente por
regulação identificada, assim, obtiveram um bom desempenho nas atividades.
Percebeu-se, que o ambiente virtual, o contexto sócio-cultural, o relacionamento
afetivo nas interações a distância, apoiaram de certa maneira a motivação autônoma entre os
estudantes. Assim, considera-se que as diversificadas formas de interações a distância
propostas nesse estudo, puderam satisfazer a necessidade de autonomia dos estudantes, bem
como possibilitar uma alternativa viável e efetiva para a formação musical desses estudantes
de violão.
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Notas
1

2

Marta e os demais nomes citados para se referir aos estudantes, são na realidade pseudônimos criados para esse
estudo.
É tipo de motivação que leva um individuo realizar uma atividade por achá-la interessante ou prazerosa. Ela
indica que o individuo está totalmente autodeterminado.
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Resumo: Por meio da análise de algumas obras dos compositores Béla Bartók e Leo Brouwer este
trabalho destaca aspectos composicionais comuns a ambos compositores, tais como, a utilização
de elementos folclóricos de seu país como material para suas composições; a utilização de técnicas
de Composição Modular e a harmonia baseada no Sistema de Eixos. Ao mesmo tempo, o trabalho
demonstra as diferentes formas em que estes aspectos são abordados por cada compositor.
Palavras-chave: Béla Bartók – Leo Brouwer – música folclórica – proporção áurea – sistema de
eixos
Béla Bartók and the guitar compositions by Leo Brouwer
Abstract: Through the analysis of some works of the composers Béla Bartók and Leo Brouwer
this paper shows compositional characteristics that are common to both composers, such as the use
of folk elements of their country as a material for composition, the use of Modular Composition
techniques and harmony based on the Axis System. At the same time, it shows different forms of
presentation and organization of these characteristics in the composers’ works.
Keywords: Béla Bartók – Leo Brouwer – folk music – golden proportion – axis system

1. Introdução
Por meio da análise de algumas obras de Léo Brouwer e Béla Bartók podemos
traçar pontos paralelos entre ambos compositores, nos seguintes aspectos: 1. A utilização de
elementos folclóricos como material para sua composição; 2. Utilização de técnicas de
Composição Modular; e 3. Harmonia baseada no Sistema de Eixos. Por meio deste trabalho
pretende-se demonstrar as diferentes maneiras em que estes aspectos se apresentam na obra de
cada compositor, observando as adaptações e apropriações que ocorrem na obra para violão
solo, de Leo Brouwer.
2. Utilização de elementos folclóricos
Antokoletz (1984) realizou um estudo sobre o modo de utilização de elementos do
folclore húngaro na música de Bartók. De acordo com o trabalho de Antokoletz, os elementos
do folclore podem ser observados principalmente na utilização de estruturas pentatônicas e
modais, que são a base das melodias folclóricas húngaras recolhidas pelo próprio Bartók em
sua pesquisa e registro da música cultivada oralmente por camponeses da região. A figura 1
mostra um trecho da melodia da canção Black is the Earth, composta por Bartók. A melodia
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está construída com base na escala pentatônica menor de Mi, formada pelas notas Mi, Sol, Lá,
Si, Ré.

Fig.1: Melodia da canção “Black is the Earth”, de Béla Bartók. A 1ª canção da série Hungarian
Folksongs, de 8 canções para canto e piano Sz. 64, BB 47

Leo Brouwer, por sua vez, utiliza elementos da música popular cubana, na
composição de muitas de suas obras. Prada (2008), afirma que principalmente em sua
primeira fase composicional, de 1954 a 1960, Brouwer demonstra afinidade com a música
popular cubana, principalmente a de raízes africanas. A música cubana se mostra presente
principalmente nas células rítmicas utilizadas pelo compositor, como o ritmo da clave, que de
acordo com Wistuba (1991), representa a essência da música cubana, e o cinquillo, um padrão
rítmico cubano que é muito utilizado por Brouwer, como por exemplo, nas obras Danza
Característica e no “Estudo 5”, de sua série de 10 estudos simples. Molina (2003) enfatiza a
utilização de escalas pentatônicas na obra do autor cubano Paisaje Cubano com Lluvia, para
quarteto de violões, e afirma que este elemento nos remete à música ritual de diversas
culturas, em especial, à música africana, uma das matrizes da música americana.
3. A Proporção em Bartók:
A Razão ou Proporção Áurea é uma razão matemática de proporção das formas,
ela explica formas da natureza que são consideradas como as mais belas e perfeitas, como por
exemplo, a forma espiral, encontrada nas conchas, nas folhas, em flores, chifres de animais,
etc. A razão áurea é amplamente utilizada na arquitetura e nas artes visuais desde a época do
Antigo Egito. Ela consiste na divisão de uma distância, de forma que a proporção entre o
comprimento total (representado na figura 2 pelo número 1) e a parte maior (representado na
figura 2 pela letra x) obtida pela divisão, corresponda geometricamente à proporção entre a
parte maior (x) e a parte menor [representado na figura 2 por (1-x)]. A figura 2 demonstra o
raciocínio descrito, apresentando a fórmula obtida por meio dele:
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Fig.2: Fórmula da Proporção Áurea

Realizando o cálculo da fórmula, considerando-se o comprimento total como 1, o
resultado do comprimento da maior seção é 0,618...; e o da menor seção é 0,382. Portanto, a
medida da maior seção de qualquer comprimento dividido pela Seção Áurea é obtida pela
multiplicação do comprimento total por 0,618... (LENDVAI, 1979, p. 17).
De acordo com Lendvai (1979), a construção da forma e da harmonia na música
de Bartók, está intimamente ligada à lei da Seção Áurea. Lendvai (1979) cita vários exemplos
em que o compositor utiliza a Seção Áurea, em vários deles, o compositor a utiliza como
início da recapitulação a exemplo do que ocorre no primeiro movimento da Sonata para dois
pianos e percussão: O movimento compreende 443 compassos; portanto a seção áurea pode
ser encontrada pelo cálculo 443 x 0,618... = 274, compasso que indica, segundo Lendvai
(1979), o “centro de gravidade” do movimento, pois é justamente no compasso 274 que
ocorre a recapitulação. Bartók também utiliza a seção áurea dessa forma para iniciar trechos
de clímax ou de mudança de caráter e andamento, por exemplo.
O compositor também utiliza a Sequência Fibonacci na construção de suas obras.
Esta sequência é um dos exemplos mais famosos que tende à lógica de proporção da Seção
Áurea. Na Sequência Fibonacci, cada um de seus números constituintes é o resultado da soma
dos dois números anteriores da sequência, o que origina a constante: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34, 55, 89, 144 ... Diz-se que esta sequência tende à Razão Áurea, pois, considerando três de
seus números na ordem em que são apresentados, como medidas de comprimento aplicadas
na fórmula ou equação lógica da Razão Áurea, demonstrada anteriormente, observa-se uma
aproximação à satisfação da equação, principalmente à medida que a sequência avança e são
utilizados números maiores. A relação de tendência entre a Sequência Fibonacci e a Seção
Áurea também pode ser comprovada por meio do cálculo da Seção Áurea dos números
constituintes da sequência, como por exemplo, 55 x 0,618... que se aproxima muito do
número 34; assim como 89 x 0,618.., que se aproxima do número 55. Lendvai demonstra a
utilização da Série Fibonacci na música de Bartók por meio da “Fuga” (primeiro movimento)
da Música para Cordas, Percussão e Celesta. Esta obra inicia com um pp, caminha para um
fff e gradualmente termina em ppp. Nesta obra, os 89 compassos que compõe sua totalidade
são divididos em seções de 55 e 34 compassos pelo pico desse movimento realizado pela
dinâmica. Todavia, de acordo com o ponto de vista da cor e da dinâmica, Lendvai acredita
que as seções se subdividem seguindo a lógica proporcional da Sequência Fibonacci, como é
demonstrado na figura 3:
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Fig. 3: Divisão das seções, através da Sequência Fibonacci, do primeiro movimento da Música
para Cordas, Percussão e Celesta Sz. 106, BB 114.

4. Composição Modular em Brouwer
Silva (2011), afirma que Leo Brouwer aplica uma técnica de composição
denominada “composição modular”, na obra El Decameron Negro. O termo modular se refere
à “proporção que existe entre as dimensões dos elementos de um corpo ou obra que se
considera perfeita ou unidade que se toma para estabelecer esta proporção.” (BROUWER,
2004, p. 71) O compositor cubano também explicita a influência que as ideias de Bartók
exercem sobre sua música em seu livro intitulado Gajes Del Ofício. Assim como o
compositor húngaro, Brouwer utiliza a Razão Áurea na composição de sua música. Para a
aplicação da Razão matemática na música, Brower emprega o seguinte procedimento: 1) O
uso de uma unidade de medida como base para um desenho estrutural e 2) A adoção de uma
relação de proporções através do desenho (BROUWER, 2004). Silva (2011) exemplifica a
utilização da Sequência Fibonacci por Brouwer, analisando a obra El Decameron Negro.
Segundo Silva, Brouwer utiliza a sequência como base para desenvolver suas formas
temáticas. No movimento “El Arpa del Guerrero” da obra El Decameron Negro, o tema
principal, chamado de tema do guerreiro, possui um total de 21 compassos dividido em três
frases. A primeira frase é formada de 3 células motívicas, a segunda é formada por 5, e a
terceira é formada por 8 células motívicas, criando uma organização que progride de acordo
com a Sequência Fibonacci, como demonstra a figura 4:
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Fig. 4: Frases construídas com base na Sequência Fibonacci, no movimento “El Arpa del
Guerrero”, da obra El Decamerón Negro, de Leo Brouwer

Na análise da obra Paisaje Cubano com Lluvia, Molina (2003) cita a presença da
Sequência Fibonacci na organização do trecho que inicia a peça. Ao representar a chuva,
Brouwer distribui as notas em cada compasso, seguindo a lógica da Sequência Fibonacci: 1
nota, 2 notas, 3 notas, 5 notas e 8 notas.
Na obra A Espiral Eterna, está notada na partitura a duração aproximada de cada
seção, portanto Prada (2008), identifica a seção áurea da peça, por meio do seguinte cálculo:
A duração total mínima e máxima da peça, ou seja, 410 e 420 segundos multiplicados por
0,618. O cálculo demonstra que o clímax da peça se encontra entre 253 e 260 segundos
aproximadamente, exatamente o período onde recai a seção C da obra, seção que demanda
maior habilidade técnica do violonista. O próprio Brouwer confirma que esta seção representa
uma espécie de ponto culminante da peça:
A estrutura da Espiral Eterna parte de uma nota real (seção A) e gradualmente vai
escurecendo as alturas com o pizzicato contínuo (seção B) e logo com o som indeterminado
até chegar à percussão como ruído (seção C), como última forma de atomização do som real.
(WISTUBA, 1987, p. 59 in WISTUBA, 1991, p. 30)

5. Sistema de Eixos em Bartók
Segundo Lendvai (1971), o Sistema de Eixos (Axis System) foi desenvolvido a
partir da harmonia funcional ou tonal. Este sistema funciona por meio do seguinte raciocínio:
na harmonia funcional, se tomamos a nota Dó como tônica, temos Fá como subdominante e
Sol como dominante. Como relativas de cada uma dessas notas temos Lá como dominante, Ré
como subdominante e Mi como dominante. Por meio da organização dessas notas em
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intervalos de quinta, observamos que as funções se repetem no padrão S-T-D, e se
completarmos o círculo de quintas teremos o círculo apresentado na figura 5, abaixo:

Fig. 5: Ciclo da quintas e suas funções

Dentro do ciclo de quintas as notas são agrupadas por meio de eixos de acordo
com sua afinidade funcional, isto é, por eixos de tônica, subdominante e dominante, como
mostra a figura 6:

Fig. 6: Sistema de eixos

De acordo com Lendvai (1971), todo o acorde baseado em alguma das
fundamentais indicadas pelos eixos, adquirem as funções designadas por eles. Por exemplo,
Dó, Mib (Ré#), Fá# (Solb) e Lá tem função de tônica; Mi, Sol e as fundamentais
complementares no eixo tem função de dominante. Ao invés do relacionamento
dominante/tônica presente na música tonal, ocorre a relação polo/contra-polo. Os eixos são
hierarquizados em Ramo Primário e Ramo Secundário, como mostra a figura 7:

Fig. 7: Hierarquização dos ramos (branch), no Sistema de Eixos

6. Sistema de Eixos em Brouwer
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De acordo com Silva (2011), Brouwer utiliza a ideia do sistema de eixos de
Bartók, na estruturação harmônica de El Decameron Negro, o compositor adapta o sistema de
eixos para o idiomatismo do violão, estabelecendo o eixo de tônica em Mi, tonalidade que
proporciona maior número de cordas soltas e abrange todo o âmbito de alturas do violão em
afinação tradicional. A figura 8 representa o sistema de eixos utilizado por Brouwer:

Fig. 8: Sistema de Eixos tendo como tônica a nota Mi.

De acordo com Silva (2011), considerando a apresentação dos temas da peça “El
Arpa Del Guerrero” (compassos 1 a 57), da obra El Decameron Negro podemos resumir a
utilização deste sistema da seguinte forma: o tema do guerreiro (primeiro tema) está centrado
no eixo de Tônica em Mi. A figura 9 apresenta em destaque as notas de finalização e repouso
de cada frase, a fim de demonstrar que o centro do período é a nota Mi, que representa o eixo
de tônica:

Fig. 9: Trecho da peça “El Arpa del Guerrero”, da obra El Decameron Negro, de Leo Brower.

Logo a transição ao segundo tema se apresenta no eixo de subdominante, pois é
formado pelas notas Lá, Ré#, Dó, Fá# e Mib, pertencentes ao eixo de subdominante. O tema
lírico (segundo tema) é apresentado na dominante. Esta hipótese pode ser considerada pelo
fato de que a construção do tema está baseada no modo lídio. Destacando que o modo lídio é
caracterizado pelo trítono em sua formação, o que confere ao trecho uma instabilidade de
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dominante. Ao mesmo tempo, o trecho apresenta a nota Sol# como nota de repouso, e esta
nota representa o contra-polo do eixo secundário de Dominante.
7. Considerações finais
Por meio desta pesquisa foi possível concluir que o trabalho de Bartók propicia
um modelo de composição que une a utilização de materiais de música folclórica de seu país à
organização matemática e proporcional da forma de sua música, ao mesmo em tempo que
utiliza um sistema próprio para organizar as relações harmônicas, ou seja, o sistema de eixos,
um sistema que não nega a tonalidade, mas a utiliza de maneira diferenciada. Brouwer, por
sua vez, foi um compositor que conseguiu adaptar as ideias de Bartók às características da
música folclórica de seu país, assim como às possibilidades e características do violão,
instrumento focado nesta pesquisa. A compreensão e identificação da influência de Bartók na
obra de Brouwer, é uma ferramenta que pode ser utilizada tanto para o intérprete que aborda a
música de Brouwer e deseja conhecer a fundo seu trabalho, quanto para o compositor que
pode se servir de um modelo de composição para violão baseado em técnicas utilizadas por
Bartók.
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Resumo: O trabalho constituiuma reflexãoa partir de duas entrevistasa respeito do processo
criativo que se alimenta do contato entre o repertório do violão solístico e a canção popular no
Brasil.Trata-se de um recorte do trabalho de mestrado que venho desenvolvendo em que utilizo
entrevistas comalguns dos principais compositores brasileiros, tanto do universo do violão quanto
da canção, a fim de observar a interação entre as práticas composicionais correntes em tais
universos.
Palavras-chave:Bellinati, Tatit, Canção, Violão.
Bellinati-Tatit: interchanges between Solo Guitar and the Brazilian Popular Song
Abstract: On the basis of two interviews the present paper reflects on the creative process that
thrives on the contact between the repertoire of Solo Guitar and popular music in Brazil. It is an
extract of my master´s thesis for which I interview some of the main Brazilian composers, from
the universes of both Solo Guitar and Brazilian Song, in order to observe the connections between
compositional practices deployed in these universes.
Key words:Bellinati, Tatit, Song, Solo guitar.

1-Introdução
O presente artigoapresenta o recorte de duas entrevistas, uma com Paulo Bellinati
e outra com Luiz Tatit, a respeito do processo criativo que se vale tanto de recursos
instrumentais, mais especificamente do violão, quanto de recursos tradicionalmente utilizados
no âmbito da canção popular.
Para tanto estudaremos o campo de interação entre a música para violão e a
canção com o objetivo de levantar procedimentos recorrentes no fazer de alguns dos
principais compositores brasileiros.
O interesse por este tema nasceu de meu percurso como violonista-compositor.
Inicialmente compus para violão. Aos poucos a “vocalidade” foise revelando em minhas
melodias conferindo-lhes condição de canção, e levando-as a acolherem letra e interpretação
vocal.
As expressividades próprias aos universos do Violão e da Canção vêm se
influenciando mutuamente ao longo da história da música brasileira. O violão partindo da
posição

de

instrumento

usual

no

acompanhamento

da

canção,

e

a

canção

estabelecendo“vocalidade” que se torna parâmetro para a “melodia instrumental”, também
referencial à música composta para o próprio violãosolístico.
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“Canhoto (1889-1928) foi, sem dúvida, o primeiro ídolo popular do instrumento,
profissional pioneiro no campo dos recitais e gravações e compositor de obras de
autêntica brasilidade. Esta seria sua maior contribuição para o violão, firmar bases do
“estilo brasileiro”, posteriormente cultivado e desenvolvido por Dilermando Reis:
Choros e valsas ingenuamente concebidos do ponto de vista da construção,
apresentando harmonias e encadeamentos básicos que funcionam como suporte a
melodias que se destacam pelo estilo cantabile (muitas das quais receberiam
posteriormente letra) em detrimento de um caráter puramente virtuosísticoinstrumental. (TABORDA, 2011: p.141)

2- Violão–Canção
A distinção entre o violão e a canção se esclarece na medida em que observamos
suas especificidades no fazer musical.
O equilíbrio sonoro do instrumento garante ao violão solísticointegridade que o
leva a ser tratado como “pequena orquestra”, onde cada relação intervalar entre vozes pode ter
importância estrutural para a peça, e sugerir, inclusive, o desenho da melodia principal.
O compositor Manuel de Falla (1933), em prólogo para a “Escola Razonada de la
Guitarra” de Emílio Pujol, exalta as qualidades do violão solista:“Instrumento admirable, tan
sombrio como rico... ycómo no afirmar que, entre los instrumentos de cordas com mástil, es
la guitarra el más completo y rico por sus possibilidades harmônico-polifónicas?” 1
Fator marcante no repertório do violão erudito europeu, o aspecto “harmônicopolifônico” contaminoudecisivamente o violão popular brasileiro. A prática das duas escolas
entrelaça-se no Brasil, desenvolvendo-se através da exploração detais possibilidades musicais.
Já a Canção, que por natureza é uma melodia acompanhada, equilibra em primeiro
plano a melodia com a palavra, priorizando as exigências do canto para atingir plena
expressividade. Na colocação de Almirante 2 (1963) o termo “música popular” figura em
equivalência a canção se contrapondo a uma maior elaboração no plano musical. Cito-o:
“Mais uma vez ficou provado que o êxito da música popular depende e quase
exclusivamente do valor intrínseco de sua melodia e da graça e inspiração de seus
versos. Arranjos, gravações trabalhadas, etc., naturalmente ajudam, mas são simples
acessórios...” 3

Tatit define o “cancionista” ao delinear as habilidades e visão dos criadores que
atuam no campo da canção:
Parece, realmente, que o ouvido dos cancionistas possui uma Gestalt própria... adota
algumas sequências de acordes (quando toca algum instrumento) e algumas
regularidades rítmicas como pontos demarcatórios para a invenção melódica; propõe
e memoriza melodias globalmente sem se deter nos detalhes de passagem...Se a
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tendência do músico é desenvolver um ouvido analítico, chegando ás unidades
mínimas do som (embora não perca a noção do todo), o ouvido do cancionista
privilegia o tratamento global da obra, não se importando com alterações
localizadas. (TATIT, 1995: p.163) 4

A significativa distinção entre a figura do “cancionista” e do “músico” representa
uma baliza para o trabalho teórico que Luiz Tatit vem desenvolvendo, não por acaso no curso
de Letras, acerca da canção popular. Apresentamos uma colocação de Tatit extraída da
entrevista que se tornou inaugural para nossa investigação sobre o trânsito entre os universos
delineados:
“Essa distinção entre canção e música não é para que os universos se afastem ou
se separem, não é essa a questão. É para que entendam que a vocação para canção é
diferente da vocação musical.”
As múltiplas formas como essas vocaçõesse traduzem em música, cantada ou
instrumental, e as diferentes funções que o violão exerce nesse panorama revelam um campo
de interação promissor. O que nos leva a iniciar um processo de entrevistas a partir dessas
duas primeiras, a fim de registrar o olhar do cancionista frente à composição para violão e, no
sentido contrário, o olhar do compositor-violonista frente à canção.
As entrevistas foram gravadas no segundo semestre de 2011, uma com o
cancionista Luiz Tatit e outra com o violonista-compositor PauloBellinati. Em ambos os casos
as conversas deram continuidade aos diálogos quevínhamos desenvolvendo em encontros
anteriores.
3- Bellinati–Tatit
A partir de agora seguimos com a transcrição das entrevistas (sempre em itálico),
pontuadas por algumas reflexões a respeito do conteúdo apresentado.
Minha primeira questão para Paulo Bellinatireferiu-seàs contribuições entre o
violão solístico e a canção brasileira. Sua resposta oferece, pela ótica do “músico”, um
pequeno histórico que contextualiza o trânsito de elementos entre os universos abordados:
Bellinati:
O violão é um instrumento que sempre esteve na mão dos principais
compositores estando, de alguma forma, fundido à criação da música popular brasileira.
Acho também que o violão solo vem, através dos tempos, enriquecendo a canção de uma
maneira muito significativa.
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Vejam, o violão de 7 cordas é um exemplo crucial na história da música
brasileira, que possibilita uma expressão gigantesca do músico em um acompanhamento:
num samba bem simples, o violonista pode realizar uma idéia, um contraponto sensacional
em baixo sem deturpar o estilo original.Tanto no samba, quanto no choro e na seresta... Tudo
que é seresta, tudo que é valsa-serenata foi enriquecido, em um primeiro momento, por esse
tipo de músico que vem do choro.
Na evolução da música brasileira chega-se ao período pré Bossa-nova/Bossanova, no qual acontece novo giro. Os músicos, influenciados pelo jazz e pela música
europeia, começam a enriquecer as harmonias de uma maneira incrível. Esses músicos fazem
a Bossa-nova aparecer, marcada pela sofisticação da execução instrumental.
O Garoto, junto a outros músicos, é um dos pioneiros desse processo que culmina
com João Gilberto, com um violão de acompanhamentomas muito elaborado. Um violão que
acompanha um samba bem simples, bem raiz, condensando a estrutura do samba numa
batida e nasofisticação harmônica. O violão se transforma realmente numa “pequena
orquestra”.
Garoto (Aníbal Augusto Sardinha 1915-1955) teve sua obra paraviolão solo
transcrita e gravada integralmente por Paulo Bellinati 5. A ligação queBellinati traça entre os
dois violonistas, o especialista em acompanhamento e seu precursor solista, é ilustrada
pelacélebrefrase de João Gilberto: “O violão de Garoto é o coração do Brasil”
Saraiva:
Essaidéiade violão enquanto orquestra é mais comum em peças pra violão solo
que em violão de acompanhamento, mas João Gilberto, talvez pela dimensãocamerísticana
qual atua, abre uma possibilidade de intercâmbio entre essas duas práticas.
Bellinati:
Acho que isso é uma coisa bem tradicional na música brasileira. Tudo conspira
para um violão mais elaborado e é de mão dupla. A canção se enriquece com esse violão
mais sofisticado e vice versa.
A evolução mostra que isso vai crescendo de um jeito marcanteaté os dias de
hoje, culminado de uma maneira incrívelcom Guinga, um compositor que extrai do violão a
própria composição. Ele pega o violão e ao tocar as cordas soltas já está fazendo opções
composicionais. O Violão vai oferecendo a música para ele, e a partir daquela sofisticação
harmônica acaba criando uma nova melodia, uma canção muito mais elaborada.
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Em contraposição a esse olhar do músico, que apreende a elaboração musical
oferecida pelo violão 6, apresentamos o olhardocancionista Luiz Tatit, intimamente ligado à
vocalidade.
Tatit:
Tem cancionistas especialistas em letras, é o que a gente chama de letrista, e o
cancionista especialista em melodias, que faz melodias e não é músico.
O que é interessante é que ao fazer a melodia, a cabeça do cancionista já está
visando alguma letra, nem que ele não a faça e que vá entregar para alguém fazê-la. Ele já
está imaginando uma entoação lá dentro.
Um compositor como Guinga ou outros músicos, que não são cancionistas
típicos, com o domínio que têm do instrumento, acabam extraindo melodias, que acabam
virando entoação, e unidades entoativas, mas tem uma outra origem, que é a instrumental.
A partir daí é que se trabalha a diminuição, ou seja, o instrumento sugere a linha,
mas se for instrumental demais você atenuaa musicalidade para que aquilo vire uma coisa
entoável. Senão não funciona como Canção, perde a eficácia de Canção, mesmo se for a
coisa mais linda do ponto de vista musical.
Colocação que sublinha o jogo entre aspectos instrumentais e vocais no conteúdo
melódico-entoativo de uma composição.
Quando comento sobre o convívio que Guinga teve com Nelson Cavaquinho e sua
atuação como instrumentista gravando com Cartola (duas figuras fundamentais para a canção
brasileira) e de como esse tipo de convívio pode ter aguçado o instinto de cancionistade
Guinga, Tatit segue em pergunta enigmática.
Tatit:
Mas o que o Guinga apreciaria no Cartola?O que ele aproveita do Cartola que
mal toca violão?
Depois de meus protestos inicias e de meu canto buscando explicitar a rara
modulação harmônica presente, por exemplo, na música “Acontece” de Cartola. Modulação
que estabelece bases para relações entre tonalidades distantes, incrementando o cancioneiro
brasileiro e alimentando diretamente a música que Guinga viria a produzir. Tatit aprofunda a
questão.
Tatit:
Esse tipo de passagem modulatória que você frisa é muito pouco, e é uma coisa
que Guinga não teria por que admirar, já que faria com a maior facilidade. O que vale para
o próprio Cartola é a música como um todo.
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ETatit canta a mesma “Acontece”, buscando atrelar o sentido da letra aos
intervalos melódicos da melodia. Entoa: “Por que tudo na vida acontece”, e diz: Esse
acontece é afinado para ir lá pra cima, para dar uma idéia de suspensão. Que ainda vai dizer
mais. Entoa: “E acontece que já não sei mais amar”, e avalia: Tudo, toda a entoação é
extremamente bem articulada.
E o que acho interessante é que toda a história da Canção é marcada exatamente
por gente extremamente capaz do ponto de vista musical requisitar continuadamente quem
tem pouquíssimos recursos instrumentais, porém uma intuição precisa no fazer de melodias
maravilhosas.
Essa é a minha curiosidade. Saber o que os músicos-instrumentistas vêem. E se
de fato eles têm consciência de que o que eles admiram são as unidades entoativas. Porque,
às vezes, você diz unidades entoativas e eles acham que são unidades melódicas, e não é isso.
É da própria fala.
É difícil chegar nisso por que precisa se ter certa afinidade, uma certa massa de
conversa a respeito.
Assim como no ato da composição de uma canção, parece-nos que o desafio que
desponta, também no plano teórico do estudo sobre canção, é o do estabelecimento de uma
faixa de sintonia entre o olhar do “cancionista” e o do “músico”, na qual
ambosobservem,cumplicimente,o casamento entre o que a palavra oferece como “unidade
entoativa” e a música apresenta como “unidade melódica”.
4 - Conclusão
É evidente a diferença entre a prática composicional espontânea do “cancionista”,
que é fortemente atrelada à figura do “sambista”, e a de um compositorcom viés erudito, que
coloca em pauta,de forma consciente,aspectos musicais comodirecionalidade, unidade
motívica e equilíbrio fraseológico. Recursos que se apresentam no repertório erudito em
melodias de canções que não se limitam à utilização de materiais diatônicos,baseadosem
arpejos, ou mesmo que evitem saltos dissonantesa fim degarantir uma emissão vocal estável
e, com isso, a “eficácia” da entoação coloquial priorizada no olhar deTatit.
Assim como no universo do violão, instrumento que carrega a marca popular
mesmo quando atua em repertório erudito, também no universo da canção as fronteiras entre
esses ambientes, apesar de existirem, nunca inviabilizaram o intercâmbio entre suas práticas.
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Segundo Wisnick: “Esse movimento cruzado de encontros entre o popular e o erudito sinaliza
a permeabilidade constitutiva da música praticada no Brasil.”

7

É notável no cancioneiro brasileiro uma elaboração musical que sintetiza gestos
autorais, populares e eruditos,em processos criativos que se alimentam de ambas as práticas.
Processos que estudaremos,em seu intercâmbio com o repertório violonístico, ao longo das
próximas entrevistas.
“Parece mesmo que a história nos presenteou com uma passagem, uma janela aberta,
que permitiu aos brasileiros uma porosidade rara entre as práticas eruditas e
populares, dando origem a um campo intermediário. De onde nasceu uma
importante vertente na música popular brasileira que se sedimentou no âmbito da
canção popular.” (ANDRADE, 1964: p.34)

A Canção épresente,já há tanto tempo e de forma tão marcante no ambiente
musical brasileiro,que acaba se inscrevendo naturalmente mesmo na música que se propõe a
ser totalmente instrumental. Fato notável também na história da música europeia, que no
Brasil ganha vida e força própria.
Bellinati nos dá um exemplo capital da relevância dessa via de “mão dupla” entre
a canção e o violão, que pode ser explorada das mais variadas maneiras, ao comentar a obra
para violão solo de Garoto:
Bellinati:
O Garoto era um compositor que fazia canção no violão.
Saraiva:
Você fala das canções que receberam letra e vieram a ser gravadas com
interpretação vocal,como“Gente humilde” e “Duas contas”?
Bellinati:
Falo de todas as músicas dele! Eram canções instrumentais, não eram solos de
violão. Era uma canção que ele tocava no violão. Era um violão que cantava.
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Breve análise comparativa entre duas pesquisas à luz da abordagem
PONTES
Harue Tanaka Sorrentino

Universidade Federal da Paraíba – hau-tanaka@hotmail.com

Vilma de Oliveira S. Fogaça
Universidade Federal da Bahia – vilfogaca@gmail.com
Resumo: O trabalho apresenta uma comparação entre dois perfis distintos (de contexto escolar e
não-escolar), objetos de um estudo de caso (mestrado) e um estudo de caso etnográfico
(doutorado), respectivamente, que tiveram em comum o estudo das articulações pedagógicas
(pontes de articulação), ambas voltadas ao estudo da educação musical. Tais pesquisas tiveram por
suporte teórico principal a abordagem PONTES, tendo sido orientadas pela mentora da referida
abordagem, Dra. Alda Oliveira.
Palavras-chave: abordagem PONTES, estudos de caso, comparação analítica, pesquisas em
educação musical, articulações pedagógicas.
Short comparative analysis between two researches under the theoretical PONTES approach
Abstract: This paper presents a comparison between two distinct musical education profiles (a
school context and a non-school context) both objects of a case study (master) and an ethnography
case study (doctorate), respectively, that have in common the study of pedagogical articulations
(also called “bridges of articulation”) in the respective contexts as the main focus in the researches,
and also both in the study field of musical education. Such researches were theoretically supported
by PONTES approach and were oriented by your mentor PhD Alda Oliveira.
Keywords: PONTES approach, case studies, analytical comparison, research in musical
education, pedagogic musical connections.

1. Introdução: duas pesquisas em busca de um olhar aproximativo
O objetivo do presente relato é apresentar uma breve análise sobre dois contextos
de ensino e aprendizagem musicais distintos que utilizaram como marco teórico principal,
durante suas pesquisas, a abordagem PONTES (doravante, AP). Um, de contexto musical
escolar, a partir da orientação de estagiário de Prática de Ensino (Licenciatura em Música) pela
Ms. Vilma Fogaça, na construção das competências articulatórias voltadas para o
desenvolvimento da criatividade musical dos alunos desse estagiário e outro em um contexto
de ensino não-escolar, mais especificamente um grupo musical de samba de roda ligado às
manifestações da cultura popular na Bahia, em fase de conclusão, pela Dra. Harue Tanaka
Sorrentino.
Trata-se de uma discussão introdutória que será desenvolvida em uma pesquisa de
doutorado no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia
(PPGMUS-UFBA), parte conclusiva de um projeto de pesquisa ligado ao grupo MEMUBA 1
cujos estudos tiveram por aporte teórico basilar a abordagem PONTES (OLIVEIRA, 2008).
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PONTES significa: Positividade, Observação, Naturalidade, Técnica, Expressividade e
Sensibilidade. A ideia inicial é fomentar uma discussão, comparativamente, entre dois
diferentes universos musicais em busca de olhares que estejam focados na questão das
“articulações pedagógicas” entre seus participantes, tomando a AP como referencial, no
intuito de instigar os educadores musicais a refletirem sobre as práticas musicais e
articulações, traduzidas pelas conexões ou pontes realizáveis através da ação e
retroalimentação

(feedback)

de

seus

participantes

(professor-aluno/aluno-professor),

principalmente, do ponto de vista do “professor”, tomando-o, por vezes, como moderador,
facilitador, intermediador, dentre outras acepções que vem cada vez tornando-se mais comum
no meio educativo.
As análises entre as articulações pedagógicas contidas nos dois contextos
surgiram a partir do estudo e de conversas entre as pesquisadoras sobre os contrapontos que
ambas as pesquisas acabaram por produzir, entendendo que as observações de um contexto
poderiam suscitar um aprofundamento e/ou comparação com o outro. Em alguns casos,
trazendo aspectos antagônicos; em outros, demonstrando uma face comum nas relações
inerentes ao processo de ensino e aprendizagem musicais, mormente, por terem utilizado o
mesmo suporte teórico, embora aplicado de modo adaptável a cada análise.
2. Análises comparativas
As análises destes dois âmbitos apontaram aspectos comparativos, a saber:
Aspectos
comparativos
Quanto
ao
contexto
Quanto
à
metodologia
empregada
Principais
métodos
adotados

Pesquisa A
Escolar/ Institucional

Pesquisa B
Não-escolar/ Associação cultural

Qualitativa: Estudo de caso/ Qualitativa:
Estudo
de
caso/
Observação participante ativa
Observação participante periférica e
etnografia
Entrevistas, notas de campo, Entrevistas individuais e coletivas,
registros audiovisuais, fichas de documentos, registros audiovisuais,
anotação de um observador dados etnográficos, fotos, pesquisa na
independente, registro do relato Internet.
de aula feito pelo estagiário.
Quanto
à Aplicada
pela
orientadora Aplicada na análise dos dados. Sem
aplicação da durante as observações e aulas menção da existência da abordagem
abordagem
ministradas pelo estagiário. para o grupo em foco.
PONTES
Menção sobre a abordagem do
ponto de vista instrucional,
dirigida e orientada para sua
utilização em sala de aula.
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Quanto à
análise sobre a
abordagem do
“professor(es)”
e receptividade
do públicoalvo

A análise sobre o processo de
orientação
por
parte
da
pesquisadora-orientadora: Alta
receptividade do estagiário
quanto à abordagem, a princípio
de modo não tão regular e
eficiente, todavia, tornou-se
fluente ao longo do ano letivo.
Resultados relevantes, positivos
e satisfatórios.
Quanto
às Recomendações voltadas para a
recomendações aplicação
da
AP
pelos
(principais)
educadores musicais.

Quadro comparativo entre as pesquisas A e B.

A análise sobre o processo de ação e
retroalimentação
educativo-musical
por ambos os lados (articuladores(as) e
aprendizes): Eficiente absorção dos
conteúdos,
promoção
do
desenvolvimento musical do grupo, a
partir das articulações empregadas.
Resultados relevantes, positivos e
satisfatórios.
Recomendações voltadas para os
educadores musicais com base nas
interrelações entre pares à luz da AP.

Conforme o quadro acima é importante informar, ainda, que a pesquisadora
Fogaça exerceu o papel concomitante de professora-orientadora do estagiário, realizando a
formação do aluno na AP, com leitura e reflexão de material bibliográfico específico e textos
sugeridos, e das ações pedagógico-musicais do estagiário em sala de aula. Já na pesquisa B, as
articulações aconteceram de forma espontânea e plena, independentemente de qualquer
instrução ou menção sobre o que viria a ser AP.
Quanto à abordagem dos “professores” e receptividade do público-alvo, foi
observado que, no início da pesquisa A, o estagiário teve dificuldade em assumir o lugar de
professor, pois além de sua pouca experiência nesse tipo de contexto de ensino, sua figura de
“mestre/educador” ficou enfraquecida perante os alunos diante de uma visível insegurança de
sua parte, por não saber como agir em situações de conflito entre ele e os alunos e desses entre
si. Assim, foi preciso construir, primeiramente, sua postura docente perante a turma para que
ele conseguisse se articular eficientemente com ela, pois havia o receio de ser tachado de
“autoritário”. Segundo Oliveira, esse exemplo de dificuldade relacional não é um caso
isolado, mostrando-se frequente em contextos de ensino-aprendizagem institucionais, que
também constatou diferenças no aspecto comportamental entre educandos do contexto escolar
e não-escolar: “Existem também alguns diferenciais em termos da intensidade de alguns
valores e comportamentos, como por exemplo do valor específico para a autoridade do
mestre, que no contexto mais popular é bastante forte e respeitado pelos discípulos.”
(OLIVEIRA, 2008: 8).
Por outro lado, na pesquisa B, embora não houvesse o uso do termo “mestre”
tampouco “professor”, era como suposto “professor” que as mulheres e as adolescentes assim
consideravam um de seus articuladores pedagógicos. Mesmo estando em um contexto ligado
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às manifestações da cultura popular, seus coordenadores e “professores” não mantinham a
mesma relação que os chamados “mestres” mantêm com seus aprendizes ou discípulos. Essa
ocorrência que diz respeito ao modo de lidar com a hierarquização do conhecimento, bem
como questões como disciplina e autoridade, foi outro diferencial nessa pesquisa,
evidenciadas

pelas

articulações

pedagógicas

ocorridas

entre

o(as)

facilitador(as),

moderador(as) ou intermediador(as) e aprendizes. Embora as pessoas se relacionassem a
partir de seus nomes próprios (ou mesmo apelidos), implicitamente permanecia a ideia de que
estavam aprendendo com alguém que supostamente poderia ser considerado um
“professor(a)” ou mesmo um parceiro. Os(as) articuladores(as) agiram consoante suas
convicções educativas e sociais, mais do que propriamente educativo-musicais, mas atingindo
seus objetivos artísticos e musicais, corroborada pela aprendizagem dirigida entre pares (peerdirect learning) que envolve um ensino explícito de um ou mais pessoas pelo parceiro
(GREEN, 2002, p. 76; 203), quer de subgrupos entre si, quer intra subgrupos. Apesar do
grupo desconhecer as proposições da abordagem em foco, foi possível identificá-las no estudo
que teve por objetivo principal a compreensão de como ocorria o processo de ensino e
aprendizagem dos conhecimentos musicais através das articulações pedagógicas entre os(as)
ministrantes, o público-alvo, e todos os participantes do contexto em foco. Ainda, na pesquisa
B, também ligada à aprendizagem entre pares, houve um aporte teórico subjacente, o conceito
de zona de desenvolvimento proximal (ZDP) de Vygotsky que ajuda a entender que:
A participação em atividades em que companheiros mais experientes e capazes
culturalmente transmitem – ou tentam transmitir – os instrumentos e os recursos que
mediatizam e amplificam as capacidades humanas (isto é, em atividades educativas)
é quase imprescindível na explicação do processo [de aprendizagem]. (SALVADOR
et al., 1999: 109 apud SORRENTINO, 2012, p.).

Como última análise, devemos salientar que ambas as pesquisas se inserem em
uma discussão maior para o âmbito da Educação Musical no tocante à produção de
conhecimento quando se debate sobre o perfil de um profissional a ser formado. As pesquisas
supracitadas seguiram um direcionamento, investidas na tentativa de “inventar imediatamente
[...] estratégias de instrução, questionamento e descrição, todas dirigidas a responder às
dificuldades e aos potenciais de um estudante específico” (PERRENOUD apud SANTOS,
2003: 67), que fosse capaz de atuar nas zonas indeterminadas da prática – a incerteza,
singularidade e os conflitos de valores – consideradas um aspecto central à prática
profissional (SCHÖN, 2000: 17-18). Esta noção está presente na AP com o olhar voltado para
a área de educação musical, propugnando uma formação do profissional/educador no sentido
reflexivo e atitudinal diante das articulações pedagógicas empregadas como parte de uma
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estratégia pedagógica que poderá vir a ser bem sucedida, ajudando os estudantes a adquirirem
os tipos de talentos artísticos essenciais para desenvolver a competência profissional musical.
Para melhor ilustrar o que está sendo discutido, seguem exemplos de cenas das pesquisas A e
B, respectivamente.
▪ Cena da pesquisa A:
Continuando a aula do dia 31/03/2009, Jean [o estagiário] tocou o ostinato e Paulo
entrou no tempo correto, porém se perdeu durante a execução, ele parecia
preocupado em elaborar algo. Jean perguntou se perceberam algo diferente na
música de Paulo e Bianca disse que “ele errou o tempo” referindo aos desvios que
ele cometeu na pulsação. Então, Paulo perguntou a Jean se ele errou e Jean disse:
‘Não se trata de um erro, apenas você fez uma música que não seguia exatamente a
pulsação da base, por isso ficou um pouco diferente, não errada, e gostei de ver que
você estava inspirado e fez uma música um pouco maior que as anteriores’. Assim,
Paulo ficou tranqüilo e disse que era possível que tenha se perdido porque estava
‘pensando’. Então, a pesquisadora-orientadora, perguntou se não foi ele mesmo que
disse que improvisar é fazer música sem pensar e ele disse que foi ele sim, mas, às
vezes, ele pensava pra fazer a música.
Jean resolveu fazer mais uma rodada, Felipe aceitou com bastante animação, Stela e
Tatiana não quiseram tocar, Jean decidiu respeitar e falou que, caso mudassem de
idéia, todos ficariam felizes em ouvi-las. Bianca improvisou ainda com alguma
desorganização rítmica, com alguns espaços em branco, mas estava concentrada e
terminou com um glissando. Por fim, foi a improvisação de Paulo, que como já
tinha sido comentado que ele se desviou do pulso na primeira vez, ele esteve bem
concentrado em acompanhar o ostinato e utilizou em seu improviso um ritmo
diferente do ostinato, com o uso de colcheias e semínimas pontuadas, porém, bem
conciliado ao pulso. (FOGAÇA, 2010: 105-106).

Nessa cena, o estagiário já estava passando pelo processo instrucional da AP,
todavia, ainda enfrentava dificuldades como as recusas dos alunos em participar das
atividades de criação musical. Tais atividades são delicadas por terem uma natureza
expositiva do sujeito envolvido, assim, as crianças tentavam se preservar do que lhe parecia
ser uma situação arriscada de exposição, além do que, o estagiário estava em fase de
adaptação a essa realidade e estudo do perfil dos alunos. Na análise da cena, a pesquisadora
identificou três articulações: técnica, observação e sensibilidade (FOGAÇA, 2010: 106).
Durante algum tempo, as articulações ocorriam, contraditoriamente, desarticuladas, ou seja,
isoladas, sendo possível analisá-las separadamente. Todavia, à medida que o estagiário
compreendia e se apropriava das idéias e conceitos da AP, suas ações articulatórias ficavam
mais frequentes, fluentes e espontâneas; com isso, as articulações passaram a acontecer não
apenas sucessivamente, mas, também, simultaneamente. A pesquisadora não pode mais
pontuá-las individualmente, mudando, por isso, a metodologia descritiva analítica quando
passou a analisar as “pontes” nomeando-as, mostrando os pontos de contato entre si e como
uma articulação daria partida e apoio para articulações seguintes.
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▪ Cena da pesquisa B: Na pesquisa B, a cena escolhida tem alguns pontos de
contato com a cena da pesquisa A. Igualmente à pesquisa A, ocorreu no início dos primeiros
contatos da pesquisadora B com o grupo. No episódio sobre os encontros da “memória
afetiva”, parte do coro feminino (pois não havia vozes masculinas, com exceção de um
adolescente) se reuniu para coletar músicas (de Carnaval, de samba, cantigas de roda, do
candomblé, etc.), pesquisadas ou advindas de sua memória, a fim de comporem repertórios
para suas apresentações musicais. O que ficou evidente nesses encontros foi o modo como as
pessoas lidavam com seus saberes, além da postura sensível e respeitosa para com os saberes
alheios, bem como o modo como os transmitiam e os expunham às companheiras de grupo e,
principalmente, como eram recepcionados tais conhecimentos pelo grupo. Trata-se, nesse
caso, de uma cena em que uma participante teve que se expor às demais, exemplo de uma
situação corriqueira nos contextos de aprendizagem musical, mas que pode deixar os alunos
com sensação de vulnerabilidade às possíveis críticas. Foi observado, portanto, o medo inicial
de se apresentar perante as mais idosas e os adolescentes, vencido pela criança Clara através
da receptividade com a qual as integrantes interagiram e acolheram o cumprimento de sua
“tarefa de casa” (recolher músicas – pesquisadas ou de sua memória – para cantá-las e
demonstrá-las ao grupo). As palavras de incentivo para que a criança se desinibisse foram
acompanhadas não apenas por atitudes motivacionais e gestos de aquiescência de todas, mas,
por acompanharem-na em cada música que cantava de sua lista escrita que levou consigo em
uma folha de caderno. Estas atitudes foram determinantes para que a criança adquirisse a
sensação de dever cumprido, ao ver sua iniciativa valorizada, enfrentando e vencendo seus
medos e inseguranças. Entretanto, imaginando-se que as articulações pedagógicas vieram
apenas delas, percebe-se, afinal que, depois do ingresso de um novo integrante, que veio a ser
o diretor musical, o mesmo se deu entre este facilitador/mediador e os aprendizes.
Lembrando, que as ocorrências das articulações que aconteciam dentro de um mesmo ensaio
eram simultâneas e em cadeia, por vezes, sucessivas. Palavras e ações do músico
transpareciam no modo como conseguia obter das mulheres uma afinação para suas vozes; na
busca pela tonalidade mais adequada a cada uma; como repetia as passagens que precisavam
ser “lapidadas”, em função de uma autonomia performática; a lições sobre presença,
movimentação e regras de evolução em palco; na forma como colocou as crianças e os
adolescentes para fazerem solos das músicas do repertório, pela primeira vez; além das
dinâmicas de grupo utilizadas para uma melhor interação entre o grupo, principalmente, com
as crianças/adolescentes, etc. Enfim, dentre os inúmeros exemplos que atestaram o grau de
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sensibilidade, bem como os demais aspectos de PONTES, com os quais o músico lidou nas
articulações com todos os integrantes do grupo.
Nos exemplos relatados é possível perceber a diferença de atitudes articulatórias
entre os dois sujeitos e de como essas articulações repercutiam em seus respectivos grupos.
Na pesquisa A, foi possível observar uma mudança no desenvolvimento das “pontes” de
articulação (alguns aspectos sofreram mudanças profundas) realizadas pelo sujeito ao longo
do período letivo, haja vista que o mesmo vinha passando pelo processo de formação e
reflexão acerca da AP. Diferentemente do que se pode notar na pesquisa B, em que as
articulações mantiveram uma fluência regular e alto nível articulatório, ocasionando um
aumento na qualidade do vínculo que se fortalecia entre os participantes e cujos resultados
levaram os participantes a serem multiplicadores articulatórios. Fato que ocorreu por
influência do meio, dos pares ou mesmo porque já traziam consigo um elevado nível
articulatório inerente, obtido através da experiência de vida, vivência cultural e social,
conhecimento do contexto em estudo. O grupo formado, majoritariamente, por mulheres,
além de crianças/adolescentes e músicos, construiu um espaço não apenas de práticas
educativas musicais, mas, dentre outras, de perpetuação de uma cultura específica que, afinal,
também foram contribuições em prol da maior aproximação entre seus pares e
desenvolvimento educativo, artístico e musical do grupo.
3. Conclusão
Esse processo de análise e comparação entre os sujeitos não se deu de maneira a
isolar apenas as articulações. Todavia, resultou da observação da postura pedagógica em
ambos os casos. Em ambos os estudos, o desmembramento do ato articulatório das demais
ações seria uma contra senso teórico para com o processo de mediação pedagógica musical e
para com todos os sujeitos envolvidos. Por sua vez, acompanhando este raciocínio, as
pesquisadoras foram levadas a refletir sobre o entendimento do termo “educador” para
compreender como os atos articulatórios deveriam ser por “ele” observado. Em “Pedagogia da
autonomia”, Freire (1996) inicia vários capítulos de seu livro da seguinte forma: “Ensinar
exige [...]”; interessante notar que ele não se referiu a exigências em relação à formação
acadêmica institucional. As preocupações de Freire giravam em torno de encontrar na figura
do educador/professor um indivíduo consciente, cidadão, politizado, ideológico, pesquisador,
entre outros atributos que não necessariamente dependiam exclusivamente da formação
acadêmica para adquiri-los ou desenvolvê-los. De fato, ainda persiste o preconceito por parte
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de alguns acadêmicos quanto aos saberes pedagógicos de “mestres” que atuam no ensino em
espaços educativos não-escolares, informais ou alternativos, cujos saberes não sejam oriundos
de estudos acadêmicos. Existe a pretensão de supor que, o que se possa ter de melhor nos
saberes pedagógicos, está sendo ofertado única e exclusivamente por instituições de ensino
superior e, consequentemente, formando educadores “superiores”. Da parte da educadora
musical Alda Oliveira, esse preconceito não é uma simples suposição, é uma constatação:
Pesquisa sobre os mestres de música da cultura popular (A. Oliveira, 2003-2006)
mostraram que existem procedimentos de ensino que são semelhantes entre os
mestres da cultura popular e da cultura acadêmica, embora terminologias e
expressões sejam muitas vezes diferentes e por preconceito, algumas estruturas de
ensino são veladas. (OLIVEIRA, 2008: 8)

Deste modo, pudemos observar que as comparações estiveram alicerçadas não na
diferenciação de ambiente ou no reconhecimento da superioridade acadêmica, mas que, outros
espaços educativos conseguem obter o alcance de objetivos para além dos educativos
musicais, com sistematização própria, sendo mais um paradigma a ser analisado e
validamente aceito pelos educadores musicais.
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Campo de alturas, personagem e espectro: reflexões sobre exemplos da literatura
musical para a composição
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Resumo: Este artigo analisa as propriedades e características de três tipos diferentes de
organização harmônica: o campo de alturas, personagem e espectro utilizados, respectivamente
por Anton Webern na Sinfonia, Op. 21 e Ligeti em Melodien, Elliott Carter no Quarto Quarteto de
Cordas, e Tristan Murail em Ethers, para propor um caminho de organização harmônica
diferenciado, que combina características desses três tipos de organização harmônica.
Palavras-chave: campo de alturas, espectro, Ligeti, Carter, Webern
Pitch field, character and spectrum: thoughts on musical literature examples for the composition
Abstract: This paper analyses the properties and characteristics of three different harmonic
organizations: pitch field, character and spectrum used by Anton Webern in Symphony Op. 21 and
Ligeti in Melodien, Elliott Carter in String Quartet n. 4, and Tristan Murail in Ethers respectively,
in order to propose a specific harmonic organization approach, which combines characteristics
from these three types of harmonic organization.
Keywords: pitch field, spectrum, Ligeti, Carter, Webern

1. Campo de alturas
Campo de alturas é entendido aqui por um complexo sonoro formado por alturas
dispostas num dado registro de acordo com uma sequência intervalar específica. Inicialmente,
seu uso ocorre no primeiro movimento da Sinfonia de Anton Webern, Op. 21, onde o
compositor define um campo de alturas específico para cada uma das seções de “exposição”,
“desenvolvimento” e “recapitulação” (figura 1). O campo de alturas da seção de exposição
fixa cada uma das doze alturas em um registro de oitava específico. Nesse sentindo, a altura
Ré, por exemplo, aparece apenas uma vez e sempre numa mesma oitava. Além disso, esse
campo de alturas é simetricamente constituído no eixo de Lá, por dois hexacordes formados
por intervalos de quarta justa.
A forma musical é definida em parte pelas características harmônicas de cada
campo de alturas e por seu registro, que permanece constante para cada seção. A exposição
possui a extensão de três oitavas e uma segunda maior (Ré1 ao Mi4); expande-se para o
registro da seção de desenvolvimento, que contém graves, médios e agudos (Si-1 ao Sol5) e
conclui com o registro médio-agudo da recapitulação (Fá2 ao Dó#6). Do ponto de vista
harmônico, o campo de alturas da seção de desenvolvimento é complexo, pois possui alturas
comuns e não-comuns aos campos de alturas da exposição e da recapitulação. Um aspecto
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comum a todos os três campos de alturas é a utilização de intervalos maiores que uma
segunda, garantindo às suas melodias um aspecto anguloso.

Figura 1: Campo de alturas de cada seção do 1° mov. da Sinfonia de A. Webern.

Outro exemplo de campo de alturas está em Melodien de György Ligeti. Aqui é
definido por um aglomerado de alturas inicial, que é gradativamente variado, dando origem a
outras sonoridades harmônicas. Ligeti comenta sobre “o primeiro rascunho em partitura da
obra, como tendo duas linhas de intervalos no topo, para as quais se adéquam o desenrolar
simultâneo de várias melodias sobrepostas, como se para um esqueleto” (LIGETI citado por
BERNARD, 1999: 5). Apesar de ser impossível entender totalmente as palavras de Ligeti sem
o rascunho, Bernard propõe que o trecho dos compassos 14 ao 29 de Melodien pode
representar a descrição do compositor. A textura desse trecho inicia-se com flauta e celesta,
que tocam as mesmas notas, com melodias em diferentes divisões do tempo (quinária e
septenária, respectivamente). Esse processo é intensificado com a entrada do xilofone,
violino, oboé e clarinete que também compartilham o mesmo conjunto de alturas. Em
contrapartida, outros instrumentos participam da textura ao tocar notas pedais, derivadas das
notas das melodias. A figura 2 apresenta a transformação do campo harmônico, que se inicia
com Fá5 e Lá5 no compasso 14, e gradativamente se expande em direção ao registro médio,
dando origem ao campo harmônico de 14 alturas do compasso 24. Nesse processo de adição
de novas alturas, a cada novo compasso há a permanência de alturas comuns, como ocorre na
passagem dos compassos 15 ao 16, criando um sentindo de transformação progressiva. A nota
Lá5 se mantém como pedal durante toda a passagem. Nos instantes em que os campos
harmônicos se aproximam da escala cromática, Ligeti a distribui entre os instrumentos
melódicos de forma a referenciar momentaneamente fragmentos de escalas diatônicas, como
se observa na figura 3, na qual o flautim toca na escala de Dó maior/menor, o xilofone na
escala de Mi maior, a celesta na escala de Fá maior/Mi≅ menor e o violino na escala de Sol
maior.
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Figura 2: Campo de alturas de duas alturas (14) e sua transformação por adição descendente de
novas notas, mantendo-se o Lá5 como nota comum.

Figura 3: Ligeti, Melodien, compasso 24. O campo harmônico cromático (24) da figura 2 é divido
em escalas diatônicas para cada instrumento melódico.

2. Personagem
Uma das características do tratamento temático nas obras tardias de Debussy e
Schoenberg, tais como Jeux e Erwartung é que a maioria dos motivos possui elementos
neutros ou fragmentados. Em Jeux, os motivos são figuras por escala e arpejos (neutros em
caráter) e em Erwartung os motivos são fragmentados e voláteis. Por causa disso, um
sentindo de tema e desenvolvimento é perdido. Todavia, a música não é uma seção de eventos
randômicos, mas uma narrativa de materiais relacionados entre si, que definem momentos
específicos (SCHIFF, 1983: 37).
Schiff emprega o termo epifania para representar esse tipo de desenvolvimento de
motivos, traçando uma analogia visual com os balés de George Balanchine. Carter comenta
sobre os balés Apollo, The Four Temperaments e Agon que
“cada tableau momentâneo individual ... é algo que o espectador viu evoluir de
modo interessante, todavia é também apenas um estágio de um processo que se
move para outro ponto; e embora cada momento é algo fascinante e maravilhoso em
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si, o que é ainda mais fascinante é a continuidade, o modo como cada momento é
conduzido e afastado” (CARTER citado por SCHIFF, 1983: 38).

Elliott Carter, além de empregar o desenvolvimento por epifania, afixa tipos de
intervalos, ritmos e caráter expressivo para individualizar o material musical tocado por um
instrumento ou grupo de instrumentos, de modo a tornar o material um personagem
específico, como se nota em Triple Duo, e nos Quartetos de Cordas n.o 1 e n.o 2. Nas notas de
programa do Quarteto de Cordas n.o 4, o compositor define sua intenção musical como sendo
“uma atitude democrática na qual cada membro de uma sociedade mantém sua própria
identidade ao mesmo tempo em que coopera para um esforço comum” (CARTER, 1989: 3).
Desse modo, cada parte desse quarteto possui o seu próprio material musical e caráter
expressivo, e participa à sua maneira no conjunto. Do ponto de vista harmônico, cada parte
possui um conjunto de intervalos específicos: o primeiro violino toca intervalos de quarta
aumentada, sexta e nona maiores; o segundo violino toca intervalos de terça menor, quinta
justa e sétima maior; a viola toca intervalos de terça maior e sétima menor; e o violoncelo
toca intervalos de quarta justa, e de sexta e nona menores. Os intervalos de segunda maior e
menor são compartilhados pelos instrumentos. Do ponto de vista rítmico, cada parte tem seu
próprio pulso e ritmo, sendo presentes a divisão binária, ternária, quinária e septenária do
tempo, como se observa na figura 3.

Figura 3: Elliott Carter. Quarteto de Cordas n.o 4, compassos 1 ao 2. Individualização de cada
parte por afixamento de intervalos e pulsos específicos.

3. Espectralismo
O conteúdo espectral de um som foi e tem sido usado por compositores tais como
Gérard Grisey, Tristan Murail, entre outros, para fornecer um rico material para a composição
musical. O início de Partiels de Grisey apresenta a síntese orquestral da nota Mi grave do
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trombone, cujos parciais são associados a cada instrumento da orquestra, para modelar o
espectro e sua evolução temporal. É nesse sentido que Murail considera um som como um
campo de forças, na qual cada uma busca sua própria evolução (MURAIL, 2005: 122).
Também chama atenção para os novos materiais tanto de origem instrumental ou eletrônica,
disponíveis para o compositor: tratam-se de sons complexos (que se alteram no tempo),
intermediários e híbridos, que possuem uma nova dimensão, não se afirmando nem como
complexos harmônicos, nem timbre, mas como algo entre esses dois aspectos (MURAIL,
2005: 123-4). Em Ethers, Murail engendra uma sonoridade tímbrico-harmônica que se varia
por movimentos internos (figura 4).

Figura 4: Tristan Murail. Ethers, pg. 32, primeiro sistema. Movimento interno que gera uma
sonoridade complexa e variante.

Tanto Grisey e Murail elaboraram passagens baseadas no espectro de um som
complexo. Em complemento, surge também o uso de técnicas de síntese do som, tais como
FM, para fornecer material harmônico-tímbrico. No início de Gondwana, Murail sintetiza
orquestralmente o som de um sino. O espectro utilizado foi, na realidade, criado a partir de
uma síntese FM de sino. Outras técnicas também criadas para a variação de um espectro são
as de distorção por adição (adição de um valor x para cada parcial do som original) e
multiplicação exponencial (f = px.F fund ), onde f é a frequência de cada novo parcial, p o
número do parcial e x o coeficiente de distorção, que geralmente varia entre 0 e 1. Essas
técnicas abrem a possibilidade de criação de espectros diferenciados, que não necessariamente
imitam um som específico da natureza ou de instrumentos musicais.
4. Possibilidades composicionais da combinação de Campo de alturas,
Personagem e Espectro
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Propõe-se aqui demonstrar algumas possibilidades da criação de material
harmônico através da combinação de elementos e princípios do campo de alturas, personagem
e espectro, tendo a escala octatônica como fonte das alturas.
Considerando por exemplo, os parcias da nota Dó de um piano, é possível dividilos em três áreas: a primeira compreendida entre os parciais 1 ao 4, por possuir intervalos
justos (8va, 5ª, 4ª); a segunda que vai do parcial 5 ao 7, que é uma sequência de terças; e a
terceira área, que vai do parcial 8 em diante, caracterizada por uma sequência de segundas.
Ainda existe uma quarta área, quando microtons são proeminentes, que foi descartada nesta
etapa.
A partir desse modelo da disposição dos parciais da série harmônica de Dó em
três áreas, apliquei-o às alturas da escala octatônica (Dó, Dó#, Ré#, Mi, Fá#, Sol, Lá, Si≅)
para criar três áreas intervalares, (Figura 5a):
Área 2
Área 1
(intervalos de
quinta):
Área 2
(intervalos de
terça):
Área 3
(intervalos de
segunda):

Fá#, Dó (ou Dó#), Sol
Ré#, Lá, Mi, Si≅
Lá, Dó, Ré#, Fá#, Lá, Dó
(ou Dó#), Mi, Sol, Si≅

Áreas 1+2+3
Área 1

Dó, Dó#, Ré#, Mi, Fá#,
Sol, Lá, Si≅

Figura 5a (esquerda): Divisão das alturas da escala octatônica em três áreas intervalares. Figura 5b
(direita): Composição a partir da divisão da figura 5a, que afixa intervalos específicos para cada
instrumento, conferindo-lhes um caráter específico.

A figura 5b serve como um exemplo musical. Nela, três personagens são
delineados. O primeiro é tocado por duas flautas em intervalos de terças e sextas num pulso
lento. O segundo, o violino, possui um caráter solista, e por isso, contem todos os intervalos
possíveis e é mais ativo ritmicamente que os outros instrumentos. O terceiro é o piano que
toca de modo pontual intervalos de quintas e suas inversões. Não é interessante, entretanto,
manter rigidamente tal esquema por um tempo longo. Nesse sentido a parte do piano é
diversificada, pois permite que intervalos de segunda apareçam. Essas não foram inseridas
sem uma razão; ao contrário, são produto do rearranjo das alturas do primeiro grupo. Os
intervalos de segunda possíveis da área 1 incluem Mi-Fá#, Ré#-Mi, Si≅-Si, entre outros.
A diferença entre o exemplo da figura 5b e o Quarteto de Cordas n.o 4 de Carter é
que, no primeiro, todos os instrumentos compartilham o mesmo campo de alturas, mesmo
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apesar de terem um conteúdo intervalar específico. Em função disso, o campo de alturas pode
ser alterado durante a composição para construir áreas harmônicas específicas, para serem
contrastadas, variadas e repetidas. Ao contrário do exemplo da Sinfonia de Webern, a figura
5b não tem altura fixada a um registro; seu campo de alturas é a própria escala octatônica.
Além disso, o mesmo exemplo limita-se ao uso de motivos. Características espectrais não
foram levadas em consideração a não ser aquelas dos três grupos derivados da série
harmônica de Dó.
Na figura 6, a mesma escala octatônica da figura 5a é rearranjada num espectro
imaginário. Suas alturas são posicionadas com intervalos amplos no grave, que aos poucos
diminuem à medida que o registro se move para o agudo, de modo similar ao que acontece na
série harmônica de Dó.

Figura 6. Espectro criado a partir da escala octatônica.

Figura 7. Composição com o espectro da figura 6.

A figura 7 fornece uma passagem musical que toma partido de algumas
propriedades espectrais: possui um ataque no piano, caracterizado por conter quatro parciais
agudos adjacentes, dos quais dois deles são prolongados pelas flautas; o violino simula
atividade rítmica dos parciais do registro médio que gradualmente se acomodam na altura Mi;
as alturas descendentes do piano expandem e dão profundidade ao seu ataque inicial.
5. Conclusão
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A proposta deste artigo foi, a partir da demonstração de alguns dos princípios de
organização harmônica (campo de alturas, personagem) presentes nas obras de A. Webern, G.
Ligeti, E. Carter traçar um caminho que combinasse a técnica desses compositores. A figura
5a e 5b apresentou uma fusão da técnica de Carter de associação de intervalos a instrumentos
específicos com um campo de alturas construído a partir da escala octatônica, cujos intervalos
foram diferenciados em três grupos instrumentais com base nas três áreas intervalares
identificadas na série harmônica de Dó. Uma das diferenças do exemplo da figura 5a e 5b e
do Quarteto de Cordas n.o 4 de Carter é o fato de o primeiro possuir um campo de alturas
compartilhado e único, além da associação de intervalos aos instrumentos. Em função disso, o
exemplo 5b possui duas dimensões: uma que diferencia as partes instrumentais e outro que as
unifica. O fator unificador do campo de alturas também individualiza todo o trecho musical
baseado nele, que passa a ser identificado como sendo uma única grande sonoridade
harmônica, que pode então ser contrastada, para gerar um sentido de “tensão” e “resolução”,
ou variada gradativamente, como ocorre em Melodien de Ligeti. A figura 7 combinou as
técnicas espectrais com campo de alturas para permitir que este possa ser empregado com a
função de produzir uma sonoridade que assemelha-se a um espectro de um som, neste caso
imaginário, através de outros meios, como a escala octatônica.
Referências:
BERNARD, Jonathan. Ligeti's Restoration of Interval and Its Significance for His Later
Works. Music Theory Spectrum. University of California Press, Vol. 21, No. 1, pp 1-31, 1999.
CARTER, Elliott. String Quartet no. 4. HPS1130. New York: Hendon Music, 1989.
LIGETI, György. Melodien. 43213a. Mainz: Schott, 1973.
MURAIL, Tristan. Ethers. EMT1488. Paris: Editions Transatlantiques, 1978.
_________. The Revolution of Complex Sounds. Contemporary Music Review, Londres, Vol.
24, No. 2/3, pp 121-135, 2005.
SCHIFF, David. The music of Elliott Carter. London: Ernst Eulenburg, 1983.

659

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Catálogo digital de partituras de Hans Joachim Koellreutter: resultados
parciais
Edilson Assunção Rocha

UFSJ – ediassuncao@hotmail.com

Roseli Kazuko Shiroma
UFSJ – rk_shiroma@yahoo.com.br
Resumo: Este artigo apresenta resultados parciais obtidos no processo de elaboração de catálogo
temático de obras musicais, constantes no acervo da Fundação Koellreutter, no Solar da Baronesa,
prédio da UFSJ, em São João del-Rei, MG.
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Digital thematic catalogue of musical works by Hans Joachin Koellreuter: partial results.
Abstract: This article presents partial results from the process of preparing a thematic catalogue of
the musical works to be found in the Fundação Koellreutter collection, at the Solar da Baronesa
building, Universidade Federal at São João del-Rei, MG.
Keywords: Koellreutter, thematic catalog, São João del-Rei, Koellreutter Foundation.

1. Introdução
Hans Joachim Koellreutter, alemão nascido em Freiburg, em 1915, iniciou sua
formação musical em Berlim e Genebra e teve como principais mestres Kurt Thomas,
Hermann Scherchen e o flautista Marcel Moyse. Fugindo da perseguição nazista devido ao
seu noivado com uma moça judia, e às suas tendências artísticas de vanguarda, chegou ao
Brasil em 1937, já com uma história musical em performance: seu nome já tinha expressão
em apresentações como flautista na Europa. Inicia sua vida musical no Brasil tocando em
orquestras, em bares com os grupos de chorinhos e serestas, mas também contava aos amigos
como trabalhou em lojas como Casa e Jardim e na editora dos alemães Fuchs, gravando
partituras,

o

que

lhe

causou

sérios

problemas

de

saúde

devido

ao

chumbo

(KOELLREUTTER, 1999).
De fortes ideais sociais, Koellreutter pensava na música como tendo uma função
social importante, e via na arte um meio do ser humano poder expressar livremente seu poder
criativo. Iniciou então sua trajetória como educador criando e divulgando um grupo ligado às
tendências da música contemporânea europeia, o grupo Música Viva, cujo principal objetivo
foi o de divulgar não somente a música contemporânea, mas também as de qualquer outro
tipo, tornando acessível sua apreciação em programas de rádio e concertos, agitando assim o
mundo da música na época.
Sempre que era indagado sobre sua forma de ensino, resumia que aprendia com o
aluno o que ensinar e seguia três preceitos básicos: primeiro que não há valores absolutos,
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somente relativos; segundo, que não há coisa errada em arte, o importante é inventar; e,
terceiro, que era para duvidarmos de tudo e sempre perguntarmos o porquê de tudo. Para ele,
ensinar é desenvolver no aluno um estilo pessoal, levá-lo a descobrir novas regras, novas
ordens em suas composições, romper barreiras e extrapolar as fronteiras do conhecido e do
seguro. Essa nova maneira de ensinar chamou de ensino pré-figurativo, baseado na criação e
improvisação (KOELLREUTTER, 1999).
Em São João del-Rei, sob a coordenação da UFSJ, foi criada a Fundação
Koellreutter, com a função de receber e cuidar do acervo de obras e escritos de Hans Joachim
Koellreutter que estavam sob a guarda de Margarita Schak, sua quarta e última esposa. Esta
Fundação tem como objetivo servir de instrumento de fomento à cultura e à pesquisa.
2. Descrição do acervo
Todo o acervo, doado por Margarita Schack após a morte do Professor
Koellreutter, em 2005, encontra-se em São João del-Rei, MG, na edificação conhecida como
Solar da Baronesa. Trata-se de um prédio histórico onde ficam unidades administrativas da
UFSJ e um centro cultural. Neste local, há um salão de exposição com objetos pessoais,
instrumentos musicais, livros e partituras de Koellreutter. Com o propósito de estimular a
interação com o público visitante, há um teclado e aparelhos de áudio e vídeo que podem ser
utilizados para experimentação e apreciação de músicas, imagens e som.
Em outra sala, com acesso somente a pessoas autorizadas, encontram-se livros,
objetos pessoais, partituras musicais, apontamentos para aulas, seminários, e até bichinhos de
pelúcia, além de trabalhos de alunos que submetiam à apreciação do mestre suas ideias. É
uma área restrita porque seus elementos ainda não estão totalmente catalogados e não
receberam tratamento adequado de conservação e arranjo. O local encontra-se limpo, com boa
circulação de ar e com boa iluminação.
Algumas partituras com composições musicais de Koellreutter foram doadas por
Luis Carlos Lessa Vinholes, por ocasião da fundação da instituição, em 2006. Estão dentro de
envelopes pardos, envolvidas em papel branco, empilhadas, dentro de um armário, juntamente
com outros tipos de documentos, apostilas e objetos.
Vinholes, ex-aluno, amigo e secretário de Koellreutter, em seu discurso de
cerimônia de instauração da Fundação Koellreutter, comentou que o mestre tinha o hábito de
destruir suas partituras porque achava que elas não representavam mais seus ideais como
pensador e compositor. Em 1981, contrariando-o, Vinholes não lhe devolveu uma partitura
que Koellreutter tinha lhe presenteado e, assim, o manuscrito de Fanfarra está preservado na
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Fundação Koellreutter. Vinholes acredita ser o único exemplar sobrevivente dessa música que
foi composta para a inauguração do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, em 1949.
O fato de Koellreutter rasgar e descartar suas partituras parece ser uma das razões
para que sejam encontrados tão poucos exemplares delas. Carlos Kater, em seu Catálogo de
Obras de H. J. Koellreutter (1997), lista 77 obras compostas, sendo que, a informação sobre
algumas destas foram obtidas somente através de bibliografia, mas foram incluídas naquele
catálogo para ter-se uma ideia mais completa do percurso composicional de Koellreutter.
3. Metodologia
Como parte do esforço para a preservação e estudo do acervo da Fundação
Koellreutter, está sendo elaborado um catálogo temático digital sobre as partituras do
compositor. Até o momento, foram catalogadas 27 obras de Koellreutter, dentre as quais
aquela que é considerada sua primeira composição no Brasil, datada de 1938, e que tem
indicado como local de composição o Estado do Amazonas. É com essa obra que a
catalogação a que este artigo se relaciona abre suas páginas. Após análise preliminar dos
dados, estão sendo utilizadas fichas catalográficas baseadas nas normas do ISAD (G), Norma
Geral Internacional de Descrição Arquivística (COTTA, 2000), com o emprego de fichas de
Descrição Multinível (FONSECA, 2004), escolhido como o modelo mais adequado para este
projeto. A elaboração do catálogo segue quatro princípios fundamentais: Primeiro, é uma
descrição do geral para o particular. Segundo, busca conter informações relevantes para o
nível de descrição. Terceiro, apresenta relação entre as descrições. Quarta, evita a repetição da
informação.
O Catálogo, em formato digital, organizado por ordem cronológica das
composições, apresentará ao final, uma pasta para cada obra e, dentro de cada pasta, cópias
foto-digitalizadas das partituras manuscritas ou editadas. Inicialmente, pensou-se em realizar
catálogo somente com os manuscritos, mas a importância de registrar suas obras
(CASTAGNA apud FONSECA, 2003), levou à inclusão de composições escritas em outros
formatos.
A identificação das fichas observa o seguinte modelo: ficha BrSjFK-HJK 010.
Identificação: Br de Brasil; Sj da cidade São João Del-Rei onde está a partitura;
FK de Fundação Koellreutter que tem a propriedade; HJK que indica o nome do compositor e
010 para a 10ª composição no catálogo, por ordem cronológica de composição.
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Nas quatro páginas de Fanfarra 1, tem-se uma partitura em grade para regência, de
uma composição dodecafônica, em 28 compassos alternados.

FANFARRA DE INAUGURAÇÃO
• Capa 1
• 1949
• Para inauguração do
Museu de Arte
Contemporânea de São
Paulo
• Para conjunto de sopros
• Piston si b I-II-III
• Trombone I-II-III

Figura 01: ficha BrSjFK-HJK 010, com dados adicionais importantes.

Das mais de mil fotos tiradas em câmera digital da própria Fundação Koellreutter,
estão sendo catalogadas 748 fichas, em uma contagem preliminar.
4. Conclusão
Este estudo permitiu o contato com material selecionado, de texto e música de
Koellreutter, e sua leitura propiciou algumas descobertas.
O olhar sobre o histórico personagem, através de suas composições, permite
concluir que Koellreutter mantinha-se em constante movimento. A obra que até o momento
tem a data mais remota, criada em solo brasileiro, Improviso e Estudo, de 1938, foi composta
no Amazonas, um ano apenas após a sua chegada, enquanto outras apresentam como locais de
origem lugares como, Itatiaia (SP), São Paulo, Rio de Janeiro, Cervo Branco (SP), Tóquio e
Tiradentes (MG).
Interessante notar que, de dezenove obras que utilizam pautas musicais, doze
delas estão em compassos alternados, inclusive Improviso. Esse dado parece apontar como
1

Será muito interessante e instrutivo quando seus doze sons formativos estiverem disponíveis para apreciação
dos ouvidos do século XXI, mas por hora, encontra-se à espera do término do trabalho de catalogação e sob
restrições legais da Fundação Koellreutter.
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evidência para a forte tendência de vanguarda que Koellreutter já trazia da Europa, quando
aqui chegou com 22 anos de idade. Nas demais partituras, quando há o emprego de pauta
musical, esta cumpre a função habitual de indicar a altura das notas, enquanto em outras, há
símbolos para indicar, em um plano, o que o intérprete pode realizar, deixando a este
liberdade para escolher vários caminhos para criação e improvisação.
O próprio compositor declara que considera a obra Música 1941, como sua
primeira grande peça dodecafônica (KOELLREUTTER, 1999) e um marco para sua estética
musical. O acervo ora estudado, pode confirmar esta declaração que denota zelo especial, uma
vez que no manuscrito dessa obra há várias anotações com três colunas com doze séries de
doze sons, a lápis e com várias outras indicações. Famosa por fazer dedicatória ao pai, mas
que também mostra em seu segundo movimento uma dedicatória para a mãe, fato menos
evidente na literatura sobre o assunto.
Em Concretion , de 1960, passa a utilizar-se de estruturas composicionais como a
planimetria, em que não há barras de compassos, mas barras entre as pautas para indicar o
momento de um evento musical (som vocal ou instrumental, silêncio, ruído) e, tanto no
manuscrito a lápis quanto em sua edição de 1961, não há mais a barra dupla no final,
deixando para escolha dos intérpretes a hora de terminar a peça, após 8 segundos de silêncio
com o soar do tam-tam.
Os diagramas, que substituem partituras convencionais, como Wu Li (1989-90),
Dharma (1992) e Àcronon (1978-79), apontam para os eventos musicais que acontecem
simultaneamente, mas fora da harmonia tradicional, não compondo terças sobrepostas, e
permitindo aos intérpretes o caminho a seguir, se o do som ou do silêncio, dentro do
complexo desenho. Contudo, para ter conhecimento sobre quais notas cada posição do
diagrama correspondente ainda se faz necessário o uso de pautas à parte ou a cifra da nota na
referida posição.
Em Àcronon, a partitura para piano solo está escrita ou desenhada no plano de
uma esfera transparente, um suporte tridimensional com três cores que representam “três
graus de andamento e 18 módulos sonoros, que o intérprete pode escolher aleatoriamente”
(KOELLREUTTER,1999). A execução musical utilizando este tipo de partitura aponta para
vários tipos de resultado sonoro, uma vez que cada intérprete, ao piano, dará uma
interpretação diferente para cada apresentação que fizer.
Outro fato que chama a atenção é que Koellreutter parecia ter certa preferência em
compor músicas associadas às palavras, fossem elas de um poema ou qualquer outro tipo de
texto, pois das vinte e sete obras catalogadas, vê-se que quinze estão destinadas para canto ou
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voz declamada, algumas, em japonês, como Tanka I e Tanka II, por exemplo. Esta afinidade
pode estar ligada ao fato de que Koellreutter, na maioria das obras consultadas, utilizava
textos e poesias que pareciam estar de acordo com seus conceitos e sua filosofia de vida.
Com as informações contidas nas partituras, pode-se observar melhor o percurso
do compositor, como por exemplo, identificar pessoas com as quais manteve relações de
amizade ou de trabalho, os tipos de instrumentação que escolheu na época, seus métodos e
estratégias para compor e a mudança de sua estética no decorrer do tempo.
Pode-se conjecturar que o mestre tinha grande consideração pelo ser humano,
consoante à sua trajetória como educador, uma vez que, dentre as vinte e sete obras
observadas, dezenove apresentam dedicatórias.
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Resumo: Os estudos de gênero, após muitos anos de acúmulo em debates, têm trazido novas
perspectivas a respeito das categorias chaves envolvidas nessa reflexão, como sexo, sexualidade, e
a própria categoria “gênero”. O presente trabalho tem como foco revisitar uma seleção de estudos
em musicologia e etnomusicologia, realizados em âmbito nacional, que tratam de interseções entre
música e gênero em diferentes contextos etnográficos, a partir de um arcabouço teórico que
envolve teorias de gênero assim como teorias sobre música. A incorporação de debates de gênero
nos estudos revisitados tem o potencial de enriquecer a compreensão de gênero assim como da
música.
Palavras-chave: Gênero, musicologia, etnomusicologia, categorias de gênero.
Overflowing categories: other views on gender and music intersections
Abstract: The gender studies, after many years of accumulation in discussions, have brought new
perspectives on the key categories involved in this discussion, as sex, sexuality, and even “gender”
itself. This work focuses on revisiting studies in musicology and ethnomusicology, conducted
nationwide, dealing with intersections between music and gender in different ethnographic
contexts, from a theoretical framework that involves gender theories and theories about music. The
incorporation of the gender debate in the revisited studies has the potential to enrich the
understanding of gender as well as music.
Keywords: Gender, musicology, ethnomusicology, gender categories.

1. Introdução
As categorias de sexo, gênero e sexualidade carregam atualmente uma série de
possibilidades de significados, decorrentes dos anos de debates e reflexões realizadas ao
longo dessa temática. A compreensão de que sexo denota características estritamente
biológicas dos seres, sobre as quais agem as construções sociais de gênero de forma a adaptar
esses corpos à cultura, tem sido questionada por vários autores em décadas recentes 1, no
sentido de problematizar a própria distinção ou separação entre as instâncias
naturais/biológicas e culturais/sociais. Em consonância, teorizações sobre música vêm
apontando a potência da música enquanto criadora, desencadeadora de estados, dentre eles os
referentes à própria sexualidade 2.

1
2

STRATHERN, 1988; BUTLER, 2003; HARAWAY, 2000; DELEUZE e GUATTARI, 1997.
DELEUZE e GUATTARI, 1997; MELLO, 2005; TUGNY, 2011
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Sarti em discussão sobre um suposto sujeito mulher universal, muitas vezes
evocado em reivindicações de movimentos feministas, reflete sobre a não estabilidade de tal
construto:
[...] as mulheres não constituem uma categoria universal, exceto pela
projeção de nossas próprias referências culturais. As mulheres tornam-se mulheres
em contextos sociais e culturais específicos. A análise do feminismo, portanto, não
pode ser dissociada do contexto de sua enunciação, que lhe dá o significado
(SARTI, 2004: p. 44).

Esse sujeito mulher universal e indiferenciado é abordado pela autora Sueli
Carneiro (2003), quando esta vem apontar a experiência histórica diferenciada vivida por
mulheres negras 3, a qual não é reconhecida pelo discurso clássico sobre a opressão da
mulher (2003: s.p).
A própria categoria “gênero”, é por sua vez também revestida de historicidade,
carregando consigo uma série de significados negados e suprimidos, possibilidades não
examinadas, como proposto por Joan Scott. Segundo esta autora, as próprias idéias
conscientes de masculino e feminino são mutáveis de acordo com suas utilizações
contextuais, o que torna ainda problemáticas as categorias de “homem” e “mulher”
(SCOTT, 1990: p. 82).
Scott traz a reflexão sobre o conceito de “categorias transbordantes”, no sentido de
que tais categorias carregam consigo tanto significados evocados quanto suprimidos:

Nós só podemos escrever a história desse processo se reconhecermos que
“homem” e “mulher” são, ao mesmo tempo, categorias vazias e transbordantes.
Vazias, porque não têm nenhum significado último, transcendente. Transbordantes,
porque mesmo quando parecem estar fixadas, ainda contêm dentro delas definições
alternativas, negadas ou suprimidas (SCOTT, 1990: p. 93).

Neste sentido, se as próprias categorias “homem” e “mulher” começam a ser
questionadas enquanto construtos estáveis, abre-se a discussão da suposta unidade do
sujeito, que segundo Butler, é potencialmente contestada pela “[...] distinção que abre
3

Poderia-se incluir aqui a questão das mulheres indígenas, orientais, imigrantes latinas, lésbicas,
dentre tantos outros recortes possíveis na reflexão sobre a diversidade de mulheres à qual se refere a
categoria Mulher, entendida como não homogênea, em constante processo de construção e desconstrução de
limites, fronteiras.
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espaço ao gênero como interpretação múltipla do sexo” (BUTLER, 2003: p. 24). Assim, a
autora refuta a idéia de um sistema binário de gêneros, onde há uma relação mimética entre
sexo e gênero na qual o gênero reflete o sexo, ou por ele é restrito. Quando, por outro lado,
pensa-se na construção do gênero como independente do sexo, o próprio gênero se torna
um “artifício flutuante”.
Butler trabalha ainda com o conceito de performance de gênero, onde este
aparece como performativamente produzido e imposto pelas práticas regulatórias da
coerência de gênero (2003: p. 48). O gênero é sempre um feito, ainda que não seja
proveniente de um sujeito tido como preexistente à obra. A autora retoma Nietzsche em A
Genealogia da Moral, segundo o qual “[...] não há ‘ser’ por trás do fazer, do realizar e do
tornar-se; o ‘fazedor’ é uma mera ficção acrescentada à obra – a obra é tudo” (1887).
[...] mulher é um termo em processo, um devir, um construir de que não se
pode dizer com acerto que tenha uma origem ou um fim. Como uma prática
discursiva contínua, o termo está aberto a intervenções e re-significações (BUTLER,
2003: p. 59).

A respeito também da instabilidade do construto sujeito, indivíduo, Tomlinson
aborda, em estudo sobre a cultura musical asteca, uma visão mexicana fluida de
subjetividade individual, ao citar uma bela imagem de Clendinnen, segundo a qual “eles
representam a si mesmos como ... trabalhando ao longo de um cume de vento, um abismo
de cada lado 4”(CLENDINNEN, 1991: p. 143, 29 apud TOMLINSON, 2007: p. 41). O
indivíduo é entendido como altamente vulnerável enquanto construto social.
Outra idéia interessante para a presente discussão é o conceito de “devir”,
evocado nas palavras de Butler acima citadas, significativo na obra de Deleuze e Guattari
(2008). Segundo esses autores, um devir é ainda uma borda entre multiplicidades, numa
relação simbiótica onde cada multiplicidade aglomera toda uma galáxia em seu devir:
animal, vegetal, microorganismos, etc. O indivíduo nessa perspectiva também é entendido
como uma forma instável, ou uma não forma. Uma individualidade por sua vez, pode
constituir-se de uma forma acidental, em contraposição às formas essenciais e aos sujeitos
determinados (DELEUZE e GUATTARI, 2008: p. 38).

4

they represent themselves as ... toiling along a windswept ridge, na abyss on either hand.
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Os autores ainda relacionam tal estado com os atos de cantar, compor, pintar,
escrever, os quais não possuem outro objetivo senão o de desencadear tais devires. A
música, acima de outras coisas, é atravessada por um devir-mulher, devir-criança (2008: p.
63). Devir-mulher, por sua vez, tem a ver com a compreensão de aspectos inseparáveis do
devir-mulher, e estes devem ser compreendidos em função de outra coisa:
[...] nem imitar, nem tomar a forma feminina, mas emitir partículas que
entrem na relação de movimento e repouso, ou na zona de vizinhança de uma
microfeminilidade, isto é, produzir em nós mesmos uma mulher molecular, criar a
mulher molecular (DELEUZE e GUATTARI, 2008: p. 68).

Como falar de relações de gênero, ou de música nessa perspectiva? Quando
não se há sujeitos estáveis, únicos, invulneráveis, quando não há termos nem formas? Seres
na iminência, imanência, altamente vulneráveis, susceptíveis, que podem ser afetados por
um simples contato, por uma simples proximidade, em um mundo antes de materialidade
participativa do que de realidade representativa 5? Que agências são essas, que quase seres
somos nós, que tocamos e cantamos, fazendo surgir e esvair, realidades, materialidades,
afetos?
2. Caminhos da Pesquisa
Vários autores/as 6 vêem empreendendo esforços em relacionar as temáticas
gênero e música, muitos compartilhando da compreensão que o estudo da música em
diversos contextos passa pela discussão de instâncias como gênero, sexualidade, classe,
raça, etnia, geração, dentre tantas outras.
Interessa-me na presente pesquisa de mestrado, ainda em andamento, revisitar
estudos realizados no contexto brasileiro em musicologia e etnomusicologia, com enfoque de
gênero bem delimitado, a partir de um arcabouço teórico constituído de vários autores que
pensaram a temática sobre gênero, colocando em cheque a estabilidade de categorias chaves
para essa reflexão, como sexo, o próprio gênero, sexualidade, e até mesmo as dicotomias
estruturantes do pensamento ocidental moderno, como homem/mulher, natural/cultural,

5

TOMLINSON, 2007.
McCLARY (1991); CITRON (2000); COOPER (1996); GREEN (1997); ROSA (2009); MELLO
(2005); SILVA (2000), FRANCHETTO (1993, 2003); SEGATO (1995), entre outras/os.
6
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orgânico/máquina, humano/animal, entendendo que a música é perpassada por um potencial
igualmente desestabilizador dos sujeitos, das individualidades 7.
A decisão de utilizar como pressupostos teóricos, de forma significativa,
autores/as que problematizaram a temática de gênero, para o estudo dos trabalhos em
musicologia escolhidos para compor a presente pesquisa, se deve a uma pequena incursão
etnográfica que realizei, bastante influenciada por autores da área da sociologia da educação e
da musicologia 8, com o objetivo de compreender as construções das identidades de gênero
através de processos de educação musical. Foram realizadas etnografias de aulas de música na
cidade de Belo Horizonte, durante aproximadamente um semestre.
Vários impasses durante esta etapa foram vivenciados, muitos deles sendo
causados por uma tendência de minha parte a generalizar certos conceitos como o de
dominação, opressão, feminino, masculino, masculinidade, feminilidade, violência, buscando
unicamente uma elucidação a respeito da subordinação ou liberdade das mulheres nos
contextos observados. Tal visão direcionou as percepções frente às várias experiências
presenciadas em sala de aula, percepções que estavam sempre a situar os acontecimentos de
maneira dual, analisando de um lado homens, de outro mulheres, detectando divisões sexuais
das práticas musicais, fixando relações de causalidade entre sexo e gênero, fixando os
próprios conceitos de sexo e gênero.
Nesse contexto a busca por um maior aprofundamento das questões de gênero, de
início teoricamente inconsistentes em meu trabalho, surgiram como uma necessidade de
pesquisa. Com isso novas perspectivas se mostraram, também no campo das teorias sobre
música, o que veio a modificar os rumos da própria pesquisa como um todo.
3. Revisitando estudos brasileiros
Percebe-se como o enfoque de gênero dado pelas autoras contribuiu, nos estudos
em questão, para revelar aspectos musicológicos nos contextos etnográficos específicos. No
trabalho de Maria Ignes Cruz Mello 9, sobre o ritual iamurikuma, sua música e mito entre os
Wauja do Alto Xingu, a percepção de uma complementaridade entre o ritual feminino de
iamurikuma e masculino de kawoká, através de analogias tanto musicológicas, quanto míticas
7
8
9

DELEUZE e GUATTARI, 1997; TUGNY, 2011; TOMLINSON, 2007.
GREEN (1997); McCLARY (1991); CITRON (2000).
Iamurikuma: Música, Mito e Ritual entre os Wauja do Alto Xingu (MELLO, 2005).
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e também rituais, foi propiciada pelo direcionamento da visão em relação às questões de
gênero. Assim, ao descobrir uma estreita relação entre a música instrumental do ritual kawoká
e a música vocal do ritual de iamurikuma, sendo o repertório instrumental masculino como
que “transponível” para os cantos femininos, a própria música passa a ser significada através
da análise de gênero.
Da mesma forma, Laila Rosa 10, ao elaborar um panorama geral das representações
de gênero, além de outros marcadores como raça, classe, etnia, nos repertórios musicais e
performances das entidades femininas no culto da jurema da nação Xambá (Olinda, PE),
propõe a escuta do feminino neste contexto. Assim, relações de gênero e demais categorias
são mostradas como estreitamente relacionadas a performances musicais e também ao
repertório musical das entidades espirituais estudadas (2009: p. 190).
Helena Silva 11, ao estudar os processos de construção de identidades de gênero no
contexto escolar em Porto Alegre, RS, em uma turma de 8ª série do Ensino Fundamental,
analisa como o conceito de gênero pode ser útil para a interpretação de situações didáticomusicais no espaço da escola regular (2000: p. 8). Além disso, a autora se propõe a estudar
identidades de gênero expressas nas preferências musicais dos estudantes, e como a música
veiculada pela mídia pode contribuir para estruturar as identidades de gênero entre os
adolescentes em questão. Assim, não somente a música, como as preferências musicais são
significadas através do olhar direcionado pelas análises de gênero.
As autoras já abordam em seus trabalhos relatos de uma certa transitoriedade,
instabilidade dos construtos de gênero, sexo, sexualidade. Mello fala sobre uma fusão entre
instâncias masculinas e femininas, uma certa ambiguidade sexual que se opera no âmbito das
músicas do ritual de iamurikuma (2005: p. 11). Narra ainda, uma transformação pela qual
passam as mulheres Wauja através das canções de iamurikuma, presente tanto no mito quanto
no rito. Assim, as mulheres, que passam a se adornar como homens, não se aproximam de um
estado de masculinidade, mas de uma posição de ambigüidade sexual 12 ou hipersexualidade13,
de não ser nem mulher nem homem, mas o encontro do masculino e do feminino em um
único ser.
10

As juremeias da nação Xambá (Olinda, PE): músicas, performances, representações de feminino e
relações de gênero na jurema sagrada (ROSA, 2009)
11
Música no espaço escolar e a construção da identidade de gênero: Um estudo de caso (SILVA,
2000).
12
McCALLUM (1994); BASSO (1987b).
13
FRANCHETTO (1986).
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Rosa delimita o feminino em seu trabalho como categoria não essencializada ou
fixa no corpo das mulheres, referindo-se a um campo semântico que abarca uma gama de
possibilidades em termos de identidades de gênero (BIRMAN, 1995 apud ROSA, 2009). Da
mesma forma, trabalha com a categoria de masculino enquanto não restrita aos homens.
Relata que experiências de transe, durante o culto da jurema, funcionam como um veículo de
inversão 14. No tocante à sexualidade, analisa inversões de gênero e sexualidade, onde
entidades podem ser assexuadas ou hipersexualizadas, homens podem ser mulheres e viceversa, redefinindo ou legitimando papéis (ROSA, 2009: p. 141). Contudo, relata que a
inversão ocorre na realidade de quem cultua ou recebe as entidades, estas em si não possuindo
uma sexualidade fora do binarismo homem-mulher (2009: p. 186). O feminino pode ser
evidenciado através da incorporação de entidades femininas, tanto em homens quanto em
mulheres, assim como a masculinidade através da incorporação de entidades masculinas. Não
há, nessa perspectiva, um padrão homogêneo de gênero nem para homens, nem para mulheres
(2009: p. 206).
Silva relata que apesar de existirem agrupamentos de gênero na sala de aula,
conectados a delimitações bem estabelecidas de masculinidade e feminilidade, haviam casos
que não se adequavam ao que era “socialmente aceitável”, como o caso de uma menina, de
pseudônimo “A noiva de Kurt”, que não se enquadrava dentro do padrão feminino
aparentemente instituído na escola (SILVA, 2000: p. 62). Esta declarava ser fã de heavy
metal, vestindo roupas escuras e largas, padrões esses muito mais ligados à masculinidade do
que à feminilidade naquele contexto. Tal menina era apontada pelos colegas como uma
“exceção”, em um local de ambigüidade, entre o que era entendido como uma atitude
masculina e uma atitude feminina, dentro de uma lógica binária essencialista.
Os estudos de musicologia revisitados no andamento da presente pesquisa, que
abordam as interseccionalidades entre música e gênero, podem ser enriquecidos em vários
aspectos em suas análises e discussões, com a incorporação do acúmulo teórico sobre gênero,
mais especificamente a respeito da desestabilização, desconstrução e reconstrução de
categorias antes entendidas como fixas, como as de sexo, gênero, sexualidade, entre outras. A
relativização de construtos os mais naturalizados, como homem, mulher, masculinidade,
feminilidade, poderiam acrescentar ainda mais aos estudos relatados, uma vez que estes já
lidam com a ambigüidade, o transbordamento em relação às categorias normativas.
14

Nessa lógica um homem ou uma mulher pobre, por exemplo, pode vir a ser uma entidade que tem
acesso a artigos finos e caros, que não fazem parte de seu cotidiano.
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Resumo: Esse artigo tem como objetivo caracterizar quatro iniciativas para promover o
canto lírico por amadores em Porto Alegre, nos anos 1930, 40 e 60: Noites Líricas, Orfeão
Rio-Grandense, Teatro Lírico Farroupilha e Teatro Lírico Rio-Grandense. Elas tiveram
entre seus principais colaboradores o músico Roberto Eggers (1899-1984), cuja ópera
Farrapos foi encenada por um desses grupos. Essas sociedades líricas representaram para
Porto Alegre a ampliação de seu campo artístico e uma oportunidade para cantores
amadores atuarem em âmbito praticamente profissional.
Palavras-chave: canto lírico por amadores, Roberto Eggers, música em Porto Alegre.
Historical scenes of the Classical singing by amateurs in Porto Alegre
Abstract: The purpose of this article is to characterize four associations to promote the
classical singing by amateurs in Porto Alegre, in the 1930s, 1940s and 1960s:
NoitesLíricas, Orfeão Rio-Grandense, TeatroLíricoFarroupilha e TeatroLírico RioGrandense. One of the main collaborators in these associations was the musician Roberto
Eggers (1899-1984), whose opera Farrapos was performed by one of these groups. For
Porto Alegre, these classical singing societies represented the enlargement of its artistic
field and an opportunity for amateur singers to perform in an almost professional sphere.
Keywords : classical singing by amateurs, Roberto Eggers, music in Porto Alegre

Este artigo refleteuma pesquisa,em andamento no Programa de PósGraduação em Música da UFMG, sobre a trajetória do músico Roberto Eggers (18991984) em Porto Alegre. A maior parte das informações foi obtida em seu acervo,
localizado no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, na cidade de São Leopoldo
(RS). Maestro, compositor, professor e diretor musical de rádios, Eggers participou
ativamente de quatro sociedades que tinham como principal objetivo promover o canto
lírico de amadores em Porto Alegre através da encenação de óperas e operetas: Noites
Líricas (1929-1937), Orfeão Rio-Grandense (1930-1943) 1, Teatro Lírico Farroupilha
(1948)e Teatro Lírico Rio-Grandense (1963-1964). Na sequência, faremos uma
descrição mais ou menos detalhada da trajetória de cada uma delas.

1.Noites Líricas
Surgirama partir de uma iniciativa de Emílio Baldino 2 e Roberto Eggersque,
em 1929, organizaram um concerto vocal com trechos de óperas italianas cantadas por
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amadores. O sucesso parece ter sido grande, a ponto de repetirem o feito nos três anos
seguintes. No ano de 1932, apresentaram atos completos de Rigoletto, La Bohème, La
Traviatae Aida. A partir dessa experiência, passaram a encenar óperas completas e a
esses eventos deram o nome de “Noites Líricas”. Em 1933, encenaram Tosca,
Rigolettoe La Bohème, sendo as mesmas obras repetidas em 1935. As récitas
aconteciam no Teatro São Pedro e no Cine Teatro Coliseu, com acompanhamento da
orquestra do Sindicato dos Músicos Profissionais de Porto Alegre. As temporadas
perduraram até o ano de 1937, quando foram encenadas a primeira parte do poema
vocal sinfônico Colombo e a ópera I Pagliacci.É então que Baldino parte para a Itália
com objetivo de aprimorar-se no canto lírico e a iniciativa esmorece (CORTE REAL,
1980). Note-se que o repertório variava muito pouco de um ano para outro, sendo as
óperas repetidas a cada temporada. Exceção foi o ano de 1936 quando encenou-se
somente a ópera Farrapos, de autoria de Eggers.

2.Orfeão Rio-Grandense
O

Orfeão

Rio-Grandense

foi

uma

sociedade

de

canto

fundada

contemporaneamente às “Noites Líricas”. Tal como ocorreu com esta, a ideia surgiu a
partir do sucesso de um concerto vocal, realizado em 1930, em que foram reunidos
diversos cantores amadores, a maioria participante dos corais das sociedades
germânicas locais. Em 1931, o Orfeão, sob a direção de Leo Schneider (1910-1978),
realizava seu primeiro concerto no Teatro São Pedro, limitando-se à execução de
pequenas canções. Em 1933, sob a direção de José Leonardi (então regente da Banda
Municipal de Porto Alegre), realiza-se o segundo concerto do Orfeão, sendo executados
alguns trechos de óperas de Verdi, Carlos Gomes e Ponchielli. Decidem, então, encenar
óperas completas. (CORTE REAL, 1980). No ano de 1934, Eggers foi escolhido
diretor da sociedade, cargo que manteve paralelamente ao de regente das Noites Líricas.
Em razão disso, na temporada lírica desse ano ocorre uma aliança entre as duas
sociedades, sendo encenadas Tosca, La Bohème, Rigoletto e CavalleriaRusticana. Éa
partir daí que o Orfeão se constitui realmente como sociedade, estabelecendo estatutos
que definiram seus reais objetivos: “Congregar os amadores de canto, cultivar e
estimular o entusiasmo pela música e pelo canto, principalmente em vernáculo”
(CORTE REAL, 1984:147).
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Embora nos estatutos do Orfeão conste como objetivo a promoção do canto
“principalmente em vernáculo”, as únicas obras encenadas por um grupo de amadores
no Teatro São Pedro nessa condição, de acordo com levantamento de Athos Damasceno
(1975), foram a ópera Farrapos (1936) e a opereta A flor da felicidade (1937), ambas de
autoria de Roberto Eggers. Ainda assim, a encenação foi do grupo das Noites Líricas e
não do Orfeão. O levantamento citado, no entanto, relaciona somente os principais
eventos ocorridos no Teatro, podendo ter havido outras representações de menor porte
cantadas em língua portuguesa. As temporadas líricas, no entanto, parecem ter sido
constituídas essencialmente por encenações de óperas italianas. Também no Orfeão,
como nas Noites Líricas, as óperas se repetiam a cada temporada.
Em 1936, Eggers afastou-se do Orfeão por um desentendimento com a
diretoria. Ao que parece, o motivo da briga se deveu à discordância, por parte de outros
dirigentes, quanto à união da sociedade com as Noites Líricas. Esse era um grande
desejo de Eggers, que se batia, também contra a vontade de alguns membros, pela
permanência de Emilio Baldino, amigo de longa data e que havia estrelado em sua
ópera Farrapos no mês anterior. O ocorrido desencadeou uma série de especulações por
parte da imprensa da época, a ponto do Jornal “Folha da Tarde” publicar reportagens
que ocupavam uma página inteira em duas edições (dias 12 e 13 de outubro de 1936).
Esse dado é importante na medida em que nos mostra o valor dado a essas iniciativas, a
ponto da imprensa ocupar-se amplamente do fato. 3
Mas o fato é queEggers e Baldino acabam se afastando do Orfeão na
temporada de 1936, causando um desfalque no elenco e obrigando o Orfeão a contratar
artistas da companhia argentina Dora Solima, que se encontrava no interior do Estado
em excursão artística, para cumprir o cronograma inicial da temporada e encenar as
cinco óperas previstas - Rigoletto, La Boheme, Lucia de Lamermour, Il TovatoreeLa
Traviata. A substituição gerou controvérsias, já que, no ano anterior, o Conselho
Consultivo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre aprovara em seu orçamento o
acréscimo de quinze contos de réis na verba destinada ao Orfeão, “desde que este se
[comprometesse] a apresentar cinco óperas, com bilheteria controlada pela Prefeitura e
o desempenho dos trabalhos confiados unicamente a amadores” (F.T., 13/10/1936:10).
A forma da subvenção municipal explicita a seriedade com que era vista a promoção do
canto lírico por amadores, a ponto de o governo estabelecer a participação
exclusivadeles como pré-requisito para o auxílio.
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O comentário de Eggersà imprensa sobre o assuntofoi o seguinte:

Sem esse subsídio torna-se também praticamente impossível a realização
dessas temporadas, a não ser que a Sociedade esteja em condições de arcar
com o “déficit” que infalivelmente produz qualquer espetáculo lírico, como
sempre tem acontecido – e a mim pessoalmente, o ano passado, na própria
temporada do Orfeão. (F.T., 12/10/1936: 14).

Apesar de a imprensa fazer ampla divulgação desses eventos e anunciar grande
público, 4 vê-se que não era possível manter uma temporada lírica sem subsídio, mesmo
os cantores amadores atuando sem cachê, como era o caso. Se o subsídio foi mantido
ou não, não sabemos, mas as cinco óperas foram encenadas com a participação do tenor
Abele de Angelis e direção musical de Ferdinando Alitta, ambos da Companhia Dora
Solima(D.N., 16/10/1936: 10).
Entre os anos de 1937 e 1943, as atividades do Orfeão se limitaram a
recitais de canto e concertos vocais de menor porte. Eggers participou como regente e
pianista em alguns desses recitais, sinal de que acabou se entendendo com o grupo outra
vez. Há várias hipóteses que podemos inferir para essa quase inatividade do Orfeão
Rio-Grandense durante sete anos. Pode ter sido consequência dos constantes prejuízos
financeiros decorridos das apresentações das óperas, de um “esfriamento” de ânimos do
grupo devido ao desentendimento referido acima, ou ainda porque, como registrado em
uma das atas do Orfeão em 1944, “os elementos locais não despertavam [mais] o
interesse do público, sendo portanto, conveniente importar artistas”(ATA da Sessão da
Diretoria do Orfeão Rio-Grandense, 20 jun. 1944 apud CORTE REAL, 1980:154).
No ano de 1944, uma nova orientação viria a alterar substancialmente os
objetivos da sociedade. Para a temporada lírica foram contratados cantores profissionais
para a encenação das óperas Rigoletto, La Traviata, Don Pasquale, Lucia de
Lammermoor, Norma, Il Barbiere diSiviglia, La Bohèmee Tosca. Com essas novas
diretrizes do Orfeão,Eggers se afasta aos poucos e Pablo Komlós (1907-1978) assumea
direção em 1950, fundando uma escola lírica e posteriormente uma orquestra sinfônica,
que seria o embrião da atual OSPA.
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Dessas duas iniciativas participaram cantores amadores como Iracema
Follador, Antonio Carlos Hartlieb Lima, Elsa Tschoepcke, Reinaud Jung, Armando
Mecone, Branca Bagorro, João Gomes Falcão, Carmen Torres, Gabriela Trindade,
Emilio Baldino, entre outros.

3. Teatro Lírico Farroupilha
O Teatro Lírico Farroupilha foi uma programação criada pela Rádio
Sociedade Farroupilha em 1948. Por uma iniciativa pioneira de Eggers e Salvador
Campanella, então diretor musical da rádio, organizaram-se apresentações de óperas em
forma de concerto no teatro da rádio. Esses espetáculos eram ao vivo, abertos ao público
e transmitidos pela emissora. Cada programa, de acordo com a programação diária
publicada na imprensa, ia ao ar aos sábados, às 21 horas, e durava de uma hora a uma
hora e quinze minutos, dependendo do dia. Eram apresentados com a orquestra da rádio
e cantados por amadores de Porto Alegre. Pela duração do programa, podemos concluir
que, embora as óperas fossem anunciadas na íntegra, certamente não eram apresentadas
dessa forma.
No anúncio da imprensa, estavam previstas a apresentação e difusão de La
Traviata, Il Rigoletto, Il Trovatore, Aida, Tosca, La Boheme, Madame Butterfly, Lucia
de Lamermour, Don Pasquale, Elisir D’amore,Norma, Barbiere de Seviglia, Il
Guarany, LoSchiavo, Colombo, Iris, CavaleriaRusticana, I Pagliacci e Farrapos. Os
programas iniciaram em 20 de março de 1948 e encerraram-se dia 11 de setembro do
mesmo ano. Algumas óperas foram repetidas “a pedidos”, tal como divulgava a
imprensa 5. No primeiro sábado de cada mês, eram cantadas árias de diversas óperas no
mesmo programa. Chama a atenção que uma apresentação de Farrapos, ópera de
Eggers, prevista para ir ao ar no final da temporada, não aconteceu. No anúncio de
encerramento, foi dito que “novas realizações serão apresentadas, no gênero, aos
ouvintes da P.R.H 2”- prefixo adotado pela Rádio Sociedade Farroupilha (D.N.,
11/9/48:6).Não se tem notícia, no entanto, de que a iniciativa tenha se repetido em
algum outro momento da programação da rádio.
Participaram dessa iniciativa os cantores como Branca Bagorro, Lidia Rossi,
Myrtes Landi, Iracema Diehl, Herta Hillmann, AiméPortelet, Renaud Jung, Hugo
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Cesarini, Francisco Cauduro, Claudio Figueiredo, entre outros. Alguns deles, cantores
da própria rádio.

4. Teatro Lírico Rio-grandense

Em 1963, a luta de Eggers pela valorização dos cantores amadores ainda
deu um último suspiro através de uma iniciativa sua e de sua sobrinha, Maria de Paula
Leite. Maria costumava reunir em sua casa um grupo de cantores e, acompanhando-os
ao piano, ensaiava e dirigia trechos de óperas. Em 1962, traduziu para o português
algumas óperas e burletas líricas, todas de enredo cômico e de curta duração. Encenou
com esse grupo As Camareiras, de LuigiBordese (1810-1886), em sua própria casa.
Desde então, passou a pensar na possibilidade de encenar essa ópera e mais uma burleta
lírica, O Salteador,de BelaLaszky (1867-1935), 6 em algum teatro de Porto Alegre. Por
sugestão do jornalista e professor Dante Piantá e com o apoio de seu tio Roberto
Eggers, organiza oficialmente uma sociedade, com o nome de “Teatro Lírico Riograndense”, cujo objetivo seria “apresentar óperas e operetas cantadas em português, a
fim de levar, mais facilmente, ao grande público, este gênero musical” (Teatro Lírico
Rio-grandense, Notas de programa, 1963). A nova sociedade teve Eggers como
presidente e Maria de Paula Leite, vice.
Em uma promoção da SETUR 7 e do Serviço Municipal de Turismo de Porto
Alegre, a “Semana do Turismo”, os dirigentes da nova sociedade conseguiram incluir na
programação do evento a encenação das duas obras. No dia 8 de abril de 1963,
aconteceu a primeira atuação do Teatro Lírico Rio-grandense. A encenação aconteceu
no Teatro São Pedro com acompanhamento da orquestra do Sindicato dos Músicos
Profissionais de Porto Alegre (Teatro Lírico Rio-grandense, Notas de programa, 1963).
Maria, no entanto, não fez uma tradução literal de O salteador. Além de traduzi-la,
reescreveu os versos adaptando-os “aos tempos modernos”, fazendo com que, por
exemplo, a cena em que uma moça da nobreza era assaltada na estrada, o salteador
aparecesse de Lambretta(C. P., 4/4/1963: 8).Embora tenha sido chamada pela autora da
adaptação de “ópera bossa nova”, parece ter sido reforçado o caráter cômico da obra.
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A segunda temporada da sociedade, em 1964, contou somente com recitais.
A soprano Ophelia Seixas e o tenor FelippoBarani se apresentaram no Teatro São
Pedro, no dia 4 de maio, sendo que Barani cantou, entre outras, a ária de tenor do
Barbeiro de Sevilha traduzida para português e também uma composição de Eggers,
Acalanto. A temporada foi estendida por várias cidades do interior do Rio Grande do
Sul. O Teatro Lírico Rio-grandense teve, porém, vida breve. Não há notícias de que uma
terceira temporada tenha ocorrido.
Quanto aos amadores que participaram do Teatro Lírico Rio-Grandense,
aparecem os nomes de Aimée Portalet, Shirley Dias, Wilson Ayala, Terezinha
Monteiro, Guido Conti, Ophelia Seixas e FelippoBarani.

Corte Real (1980:152),ao referir-se aos amadores das temporadas de 1930,
diz que “atingiram altura artística”, mas “não chegaram à plenitude do aproveitamento
de seus predicados”. É difícil falar hoje da qualidade desses espetáculos, sem nenhuma
gravação. A crítica impressa parecia tratar os amadores, quase sempre muito elogiados,
com certa benevolência, o que impede de tomá-la como medida fiel da recepção. Há
pouquíssimos registros sobre esses artistas e saber como seguiram suas vidas, como
profissionais ou não, demandaria uma pesquisa a parte. Mas podemos dizer que um dos
grandes méritos dessas iniciativas no canto lírico por amadores foi justamente a
oportunidade proporcionada a esses intérpretes de participarem de espetáculos líricos e
revelar, talvez, profissionais que pudessem atuar em âmbito profissional.
Elas também tiveram grande importância para a vida cultural de Porto
Alegre no sentido de levar ao público temporadas líricas além das que ocorriam nas
temporadas oficiais do Teatro São Pedro, representando um incremento à cena lírica
porto-alegrense. Porto Alegre era, no início do século XX, um centro de grande
movimentação de companhias líricas brasileiras e europeias, chegando a ter, em
algumas épocas, quase cem espetáculos anuais de óperas. 8 Esses espetáculos, no
entanto, foram rareando a partir da Primeira Guerra Mundial (ANDRIOTTI, 1996: 78),
tendo possivelmente ficado uma lacuna na vida cultural da cidade. O Orfeão Riograndense e as Noites Líricas supriram de certa maneira essa lacuna. Athos Damasceno
(1975:219) cita uma crônica da imprensa da época validando a importância da atuação
dos cantores amadores: “Não fora a iniciativa dos amadores, a cidade ficaria privada
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desse gênero tão do seu agrado, estando Porto Alegre fora da linha regular de tournées
que anualmente se efetuavam no país”.
À parte, o Teatro Lírico Farroupilha, representou uma significativa
penetração social da música lírica, certamente multiplicando seu acesso ao público não
só por permitirem a audiência no teatro da rádio, mas também pela transmissão do
evento. É uma parte da história da música de Porto Alegre ainda pouco estudada e
merecedora de abordagens mais detalhadas.
Referências:
CORTE REAL, A.Subsídios para a história da música no Rio Grande do Sul. 2.ed.
Porto Alegre, Movimento, 1980.
DAMASCENO, A., et all. O Teatro São Pedro na vida cultural do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre: Departamento de Assuntos Culturais da SEC, 1975.
TAKAHAMA, A. M.; OSTERGREN, E. A. Ópera Sandro: um marco histórico da
composição musical no Rio Grande do Sul. In: Congresso da Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação (ANPPOM),18., 2008, Salvador. Anais... Salvador: UFBA,
2008. P. 76-81.
Teatro Lírico Rio-grandense, Notas de programa.Porto Alegre, 1963.
Diário de Notícias, Porto Alegre, 11 out. 1936.
Folha da Tarde, Porto Alegre, 12 out. 1936.
Folha da Tarde, Porto Alegre, 13 out. 1936.
Diário de Notícias, Porto Alegre, 16 out. 1936.
Diário de Notícias, Porto Alegre, 17 out. 1936.
Diário de Notícias, Porto Alegre, 10 jul. 1948.
Diário de Notícias, Porto Alegre, 11 set. 1948.
Correio do Povo, Porto Alegre, 4 abr. 1963.
1

O orfeão Rio-grandense existiu até 1952, no entanto com objetivos diferentes do canto lírico por
amadores.
2
Barítono gaúcho, atuante na cena lírica porto-alegrense e principal organizador e captador de recursos
para que a ópera Farrapos de Eggers fosse encenada em 1936 e apresentada em forma de concerto em
1977 em Porto Alegre.
3
Essa constatação é comprovada pela ampla divulgação que os jornais porto-alegrenses faziam desses
eventos, anunciando desde ensaios, récitas, até entrevistas com organizadores e cantores, quase que
diariamente por ocasião das temporadas líricas.
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4

A imprensa não divulga esse “grande público” através da quantidade de expectadores, mas com a
recorrente expressão “enchente absoluta”, referindo-se a lotação máxima dos teatros.
5
Como foi o caso da reprise de La Traviata (D.N., 10/7/48: 8).
6
Essas duas obras foram encontradas em um baú deixado em Porto Alegre por um maestro espanhol
chamado Lavalle. Esse baú foi adquirido por Eggers e continha centenas de obras entre óperas, operetas e
partituras diversas (C. P., 4/4/1963: 8)
7
Secretaria de Estado do Turismo.
8
Esse fato se deve em parte a um fenômeno que acontecia na Argentina a partir da segunda metade do
século XIX. Com a ascensão econômica devido ao auge da agropecuária do país, refletindo no setor
cultural, o Teatro Colón em Buenos Aires passa a ser uma espécie de filial do Teatro Scala de Milão,
onde vinham companhias líricas da Europa apresentarem-se aos argentinos. Essas companhias, a caminho
do Rio de Janeiro e São Paulo passavam por Porto Alegre e apresentavam-se no Teatro São Pedro
(TAKAHAMA e OSTERGREN, 2008: 77).
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Resumo: Neste artigo apresentamos um sistema computacional bioinspirado que utiliza
Algoritmos Genéticos Interativos (AGI) para controle de diversidade dentro de uma população.
Utilizamos AGIs como base conceitual para o comportamento dinâmico da instalação audiovisual
interativa Cerejeira. A utilização de AGI apresentada neste trabalho destina-se ao controle
interativo de uma instalação audiovisual onde os delimitadores são utilizados para controle dos
processos de síntese sonora evolutiva desta instalação. Conforme explicado no artigo, as regras
para controle do processo reprodutivo são definidas por delimitadores ambientais e o
desenvolvimento genético é associado a regras de fitness que determinam o processo de seleção.
Palavras-chave: composição, sonologia, algoritmo genético interativo, computação evolutiva,
instalação multimídia
Cerejeira: environmental delimiters to diversity control using interactive genetic algorithms
Abstract: We present here a bio-inspired computing system that uses Interactive Genetic
Algorithms (IGA) to genotype diversity control in an evolutionary population. We use IGAs as a
conceptual basis for the dynamic activity of the, here presented, interactive audiovisual installation
named Cerejeira. The usage of IGA presented in this article aims the interactive control of this
installation, where delimiters are used to control the evolutionary sound synthesis computational
model. The rules to control the process of reproduction are defined through environmental
delimiters and the population genetic development is associated to rules of fitness given by the
selection process.
Keywords: composition, sonology, interactive genetic algorithm, evolutionary computation,
multimedia installation

1. Introdução
Cerejeira é uma instalação audiovisual interativa inspirada em elementos que
fazem referências à cultura japonesa. Neste artigo apresentamos o design e a implementação
do modelo computacional bioinspirado que controla a geração das informações audiovisuais.
Antes de adentrarmos no nosso modelo, cumpre destacar que a concepção da
parte musical de Cerejeira é baseada na canção tradicional japonesa Sakura, Sakura (que
significa cerejeira). Tomamos as estruturas rítmicas e melódicas desta canção e as usamos
como parâmetros iniciais de nosso sistema bioinspirado. O modelo musical emprega dois
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instrumentos sintetizados: koto e shamisen. Aplicamos o algoritmo de Karplus-Strong
(KARPLUS e STRONG, 1983: 43-55) para sintetizar esses instrumentos.
O modelo visual é baseado na técnica de pintura japonesa Sumi-e; as técnicas de
pincelada e os traços empregados são baseados na arte da caligrafia oriental, remetendo à
origem chinesa desta técnica (MIKAMI, 1985: 11). Os outros dois aspectos que Cerejeira
aborda são o uso de técnicas bioinspiradas (BANERJEE et al, 2008; DAVIS e REBELO,
2007; MONTEIRO e MANZOLLI, 2011) para modelar a interação com o usuário e o
algoritmo de um fractal (FALCONER, 2003) que foi modificado para modelar os traços da
pintura Sumi-e.
Empregamos algoritmos bioinspirados para prover diversidade ao sistema sem
comprometer as características idiomáticas que constituem o ambiente sonoro da instalação,
tornando-a reativa aos visitantes. A atividade do público ao interagir com Cerejeira determina
a geração de novos genótipos que criam sons e novas configurações visuais a serem
reproduzidas. Nesse tipo de interação há uma mútua troca entre o sistema computacional, o
visitante e o ambiente. Ou seja, um ciclo de trocas e equilíbrio.
Nas próximas seções apresentamos o modelo do traço da pintura japonesa e
detalhamos o método bioinspirado que foi desenvolvido para controlar a interação com o
público. O objetivo foi relacionar o comportamento do visitante com os fatores de fitness do
modelo como será explicado a seguir. Portanto, este artigo apresenta os elementos teóricos
que foram desenvolvidos para dar suporte ao projeto artístico da instalação.
2. Fractal e o Traço do Sumi-e
O matemático Benoît Mandelbrot (MANDELBROT, 1982) apresenta em seu
livro um novo tipo de geometria que, segundo seu ponto de vista, descreve as características
dos objetos encontrados na natureza. Os chamados fractais podem ser gerados utilizando-se a
iteração de funções matemáticas elementares. Em nosso trabalho adaptamos um desses
objetos matemáticos para representar a complexidade dos traços do Sumi-e.
O modelo implementado é o polinômio quadrático de Gaston Julia (FALCONER,
2003: 215-242) que gera uma estrutura com a auto-similaridade dos fractais. Para realizar
uma referência e revisitar os traços das pinturas Sumi-e, a equação foi modificada. O aspecto
geral da figura 1 apresenta linhas que se aglomeram em pontos brancos e pretos que
descrevem o fractal. A modificação feita no algoritmo foi utilizar apenas pixels de duas cores.
O fundo da imagem sempre é branco e qualquer ponto nela é preto.
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Figura 1: Diferentes excertos da projeção dos fractais; primeira adaptação na coluna à esquerda,
segunda adaptação à direita.

3. Algoritmos Genéticos Interativos
Algoritmos genéticos (AG) tem sido utilizados em projetos artísticos já há algum
tempo. BENTLEY (2001) faz uma compilação de vários processos criativos que utilizam
computação evolutiva e suporte computacional. Estruturas sonoras podem ser geradas a partir
de operadores genéticos que controlam eventos musicais (vide MORONI et al., 2002). O
processo de geração pode ser automático ou utilizar um controle externo. Esses, denominados
Algoritmos Genéticos Interativos (AGI), são aqueles “nos quais a função de fitness é
substituída por avaliações interativas pelo usuário” i (BANERJEE et al., 2008: 2). Os AGI

produzem diversidade controlável, pois combinam informação obtida a partir da atividade do

usuário e outras geradas computacionalmente. O modelo aqui apresentado utiliza o
comportamento do visitante tanto na constituição do cromossomo (vide seção 4) quanto na
avaliação de seu fitness.
Dentre alguns trabalhos que utilizam Computação Evolutiva (CE) para produção
artística, destacamos as fontes que influenciaram Cerejeira. O uso de interação com o usuário
foi influenciado pelo sistema Duetto (MONTEIRO e MANZOLLI, 2011: 90) “que trabalha
em uma forma de IGA [...] que o usuário determina a seleção de um novo indivíduo e o
processo de reprodução”. As diretrizes da interação entre o visitante e o produto audiovisual
encontra-se fundamentada em (DAVIS e REBELO, 2007: 508-516). Eles partem da Ecologia
Sonora para construir condições ambientais que fazem os visitantes alcançarem um alto nível

685

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

de imersão dentro da instalação, ou seja, na instalação Excuse Me buscam “criar condições
para uma profunda relação entre agente [algoritmo], participante e ambiente”.
4. Modelo Bio-inspirado de Cerejeira
(DORIN, 2008: 296) menciona que “um ecossistema virtual é uma simulação por
software de interações entre organismos e ambiente dentro de um ecossistema real”. O
sistema de delimitadores ii implementado em Cerejeira utiliza regras de proximidade entre
indivíduos para determinar as condições para crossover e mutação. O modelo está relacionado
ao de (FORNARI et al., 2007: 517-526) que emprega o Princípio de Similaridade Espacial
para selecionar indivíduos próximos e associar a estes o conceito de melhores indivíduos.
Com o objetivo de aumentar a diversidade do sistema selecionamos os indivíduos com o
fitness de pior indivíduo, aplicando uma regra de seleção inversa à proposta em Fornari. Ou
seja, os indivíduos selecionados por atenderem critérios de similaridade devem efetuar
mutação, o que leva o sistema a um estado constante de divergência.
A partir das ideias do modelo, propomos uma arquitetura com regras simples –
mas funcionais – para preservar a individualidade de nossa população. O modelo
implementado é baseado em uma população fixa, composta por apenas quatro indivíduos com
cinco genes; portanto, as possibilidades populacionais são muito reduzidas. Daí a necessidade
que haja divergência para garantir diversidade Quando os resultados são muito similares o
sistema busca novos indivíduos utilizando-se de mutação.
O sistema de AGI implementado representa como cromossomo uma lista
contendo os parâmetros necessários ao processo de reprodução. No caso do trabalho, essa
lista contém informação sobre frequência dos osciladores, coordenadas para difusão espacial e
coordenadas para o cálculo dos parâmetros utilizadas na projeção visual. Assim, definimos a
seguir as coordenadas do genótipo I i :
(1)

onde:
I i é o genótipo da geração i, ou seja, é vetor com 5 coordenadas.
f i é um valor de frequência, para i=[1,...,4] e
(x i ,y i ) i são as coordenadas empregadas na difusão sonora, onde 0≤x i ≤1 e 0≤y i ≤1, para i=[1,...,4].
(w i ,z i ) i são as coordenadas que controlam o cálculo do fractal, onde 0≤w i ≤2 e 0≤z i ≤2, para
i=[1,...,4].

O conjunto S que contém 12 notas está relacionado com a afinação dos
instrumentos koto e shamisen. Os valores desse conjunto variam em seis afinações diferentes,
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ou seja, cada corda pode assumir 6 valores de MIDI NOTE diferente. As relações acima
estão sintetizadas na Tabela 1:
Indivíduo
Frequência Coordenadas de espaço
i 1 = Koto 1
f1
x1
y1
i 2 = Koto 2
f2
x2
y2
i 3 = Shamisen
f3
x3
y3
1
i 4 = Shamisen
f4
x4
y4
2
Tabela 1. Distribuição dos genes do cromossomo

Coordenadas de vídeo
w1
z1
w2
z2
w3

z3

w4

z4

Cada cromossomo está associado a um instrumento virtual e a uma tela de

projeção, sendo processados como indivíduos assexuados em uma população fixa. O processo
de reprodução ocorre a diferentes taxas de amostragem para cada indivíduo, definidos a partir
de delimitadores independentes.
A estrutura do sistema usado no instrumento koto é disparada através da detecção
de movimento, que ordena uma nova reprodução dos respectivos indivíduos, amostra os
dados de entrada e preenche os genes com estes dados compilados como um novo
cromossomo. A estrutura usada no shamisen ordena a reprodução de indivíduos em intervalos
pré-determinados, cujos valores estão associados à lista de durações da canção Sakura,
Sakura, lida ciclicamente.
Em síntese, a instalação Cerejeira foi projetada com duas características
importantes: a interação com o visitante e o uso de mutação para aumentar a variedade do
sistema. Considerando que as condições de interação são definidas conjuntamente por dados
de origem humana e dados gerados pelo computador, os AGI dependem fortemente da
interação com o público através da detecção de movimento.
4.1 Operadores Genéticos
O fitness é dado por regras de proximidade entre os indivíduos; os outros
operadores genéticos, mutação e crossover, são implementados por regras específicas embora
ambos tomem as coordenadas espaciais como dados de entrada para seu respectivo
processamento, realizado sequencialmente.
4.1.1 Cruzamento ou Crossover
O crossover toma os dados do conjunto

de 12 alturas como

parâmetros de troca de informação; o modelo seleciona os dois indivíduos mais próximos e
determina a troca recíproca entre suas alturas. Tal procedimento assemelha-se ao dedilhado de

687

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

um instrumento de corda no qual o executante troca o dedo de uma corda para a outra. A taxa
de crossover empregada é determinada pela proximidade entre os cromossomos nas
coordenadas espaciais. Para realizar a troca são comparados os valores das alturas dos dois
cromossomos koto com os do shamisen. A equação a seguir descreve o crossover:
,
,

(2)

onde:
x i e y i são coordenadas espaciais associadas ao dois koto
são coordenadas randômicas associadas ao dois shamisen.

e

As distâncias medidas nas equações 2 são alocadas no conjunto

,

o menor valor desse conjunto é então escolhido para realizar a troca das notas entre as cordas
do koto e do shamisen. Ou seja, se o menor valor for

, a troca será entre as cordas do koto 1

e do shamisen 1, a assim consecutivamente.
4.1.2 Mutação
A mutação em nosso sistema não é realizada a cada iteração. Associamos a
possibilidade de mutação às condições de um indivíduo na população, que somente quando
satisfeitas determinam a sua realização; caso contrário, as características do indivíduo
proposto serão preservadas e sua reprodução aceita.
O processo de mutação toma as informações de frequência ou as coordenadas
espaciais como parâmetros condicionantes para alterar o áudio e o vídeo. A condição de
mutação é: “quando houver valores de frequência ou espacial idênticos, estes são substituídos
por valores aleatórios”. Este mecanismo é descrito pela seguinte equação:
(3)
ou:
(4)
onde:
são números randômicos no intervalo [-1,...,+5] valores MIDI;
são números randômicos no intervalo [0-1];
são números randômicos no intervalo [0-2].
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O ambiente evolutivo projetado para Cerejeira pode ser definido como um espaço
altamente competitivo, onde indivíduos com características similares são considerados
indesejados, compelindo os novos indivíduos a serem diferentes daqueles já estabelecidos.

5. Conclusão
Apresentamos neste artigo uma proposta com respectiva aplicação artística em
que o emprego de simulações computacionais se combinam à criatividade humana para
produzir diversidade em uma população reduzida e conceitualmente restrita. O uso de
algoritmos genéticos interativos apresenta-se como uma possibilidade eficiente para produzir
controle de diversidade em instalações audiovisuais. A implementação de regras para
avaliação e controle do desenvolvimento da população foi o principal foco do sistema que
controla Cerejeira. As iterações que criam novos indivíduos estão sujeitas a processos de
adaptação simulada no computador e condições seletivas descritas por operadores genéticos.
A troca de informação entre sistema, visitante e ambiente, propicia uma condição imersiva ao
público visitante.
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Tradução do autor. Idem para as demais referências publicadas em língua estrangeira.

ii

Empregamos o termo delimitadores correspondendo a um mecanismo que delimita uma área de interação no
espaço amostral.
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Choro - gênero e estilo: conceitos e reflexões
Paula Veneziano Valente
ECA/USP - paulavalente@uol.com.br
Resumo: Este artigo é parte de nossa tese sobre o choro contemporâneo e suas transformações.
Faremos aqui uma introdução ao tema, considerando primeiramente os conceitos de estilo e
gênero, frequentemente empregados de maneira controversa e polêmica. Em seguida,
observaremos aspectos sobre o nascimento do choro, e algumas das características que o
identificaram como gênero.
Palavras-chave: Música Popular, Choro, Gênero, Estilo
CHORO – Genre and Style: concepts and reflections
Abstract: This article is related to my dissertation on contemporary Choro and its transformations.
I will present a short introduction to the topic and a discussion about the concepts of style and
genre, which are often employed in a controversial way. Then I will consider some issues about
the birth of the Choro and its identification as a gender.
Keywords: Popular Music, Choro, Genre, Style

1. Gênero e Estilo- Conceitos
Este estudo é parte de um capítulo de nossa tese dedicado à análise dos elementos
musicais do gênero choro, no qual destacamos as principais características que o definiram
como tal. Abordaremos primeiramente a questão da polêmica que envolve os conceitos de
gênero e estilo. Esta discussão é complexa e um constante motivo de debates, tanto na área
musical quanto em outras artes e âmbitos do conhecimento.
Dentre os textos que lemos a respeito do tema, uma definição que julgamos
abrangente e relativamente recente é encontrada numa obra de referência chamada The Key
Concepts, a qual procura conceituar várias palavras do universo musical, considerando, além
disso, as relações existentes entre elas. Segundo BEARD e GLOAG (2005, p.54), o gênero
necessariamente constrói um conjunto de códigos e expectativas e, portanto, “pode ser
entendido como algo que é imposto à música pelas culturas musicais, influenciando o modo
como a música é escrita” 1.
O autor afirma que no século XVIII a instrumentação e a forma determinavam o
gênero, mesmo que as características internas fossem cada vez mais influenciadas por fatores
externos. O termo ganhou importância durante este século e começo do XIX2. Um exemplo
dado é o Lied romântico; neste caso, as obras eram relacionadas ao idioma germânico, à
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instrumentação (voz e piano), e também à sua função, pois eram compostas para serem
executadas para um público atento e geralmente em ambientes intimistas.
O conceito de estilo refere-se à maneira ou modo de expressão no qual o gesto
musical é articulado; é um termo reservado para a apreciação do formal, das características
internas. Neste sentido, podemos dizer que está relacionado ao conceito de identidade. O fato
de compositores usarem vários estilos aponta uma vez mais para a ideia de que estilo é algo
que um compositor adota, assim como um ator coloca sua máscara. Meyer (1989 apud Beard
e Gloag, p.129) argumenta que estilo é o resultado de escolhas que um compositor faz,
limitado pela sua condição social, cultural e do conhecimento técnico aprendido ou
assimilado, e ainda afirma: “é o estilo que gera evolução na música, quando os compositores
fazem escolhas que desafiam e, possivelmente, subvertem os gêneros já existentes, ou mesmo
sua própria obra anterior”.
A importante obra de referência musical The New Grove Dictionary of Music and
Musicians (1980, p.316) não apresenta nenhum verbete que defina gênero; já para estilo dá a
seguinte definição: “termo que denota maneira de discurso, modo de expressão; mais
particularmente a maneira através da qual uma obra de arte é executada” 3. O verbete
prossegue relatando que podemos ver estilo (ou um estilo) em qualquer unidade conceitual do
reino da música; a própria música é um estilo de arte e podemos ter implicações estilísticas
através de uma simples nota, dependendo da sua instrumentação, altura ou duração. O texto
afirma ainda, que o estilo se manifesta por meio de características formais, timbrísticas,
harmônicas, melódicas, rítmicas e do “ethos”, apresentado por personalidades criativas
condicionadas por fatores históricos, sociais e geográficos, performances e convenções.
Além das obras citadas anteriormente, gostaríamos de ressaltar um importante
teórico com vários estudos sobre este tema. Fabbri (1982, p. 52) define gênero como um tipo
de música reconhecida por uma comunidade por qualquer razão ou finalidade. Este autor foi
um dos primeiros a sugerir uma teoria do gênero musical originalmente definindo-o como
"um conjunto de eventos musicais - reais ou possíveis - cujo curso é regido por um conjunto
definido de regras socialmente aceitas”. Ele propôs cinco dimensões de regras, incluindo as
regras formais e técnicas, que descrevem a forma musical e as características sonoras dos
gêneros; regras de semiótica, que descrevem o modo como os significados são transmitidos;
regras de comportamento, descrevendo rituais de desempenho; regras sociais e ideológicas,
referindo-se à imagem dos músicos e ao relacionamento de uma comunidade musical com o
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resto do mundo; e regras econômicas e jurídicas, descrevendo os meios de produção de um
gênero (ibid., p. 54-59).
Ainda sobre o nascimento de um gênero, Fabbri (apud Beard e Gloag, p.56)
afirma que transgressões às regras de outros gêneros tornam-se como um novo grupo
característico de regras. Estas teorias explicam por que alguns gêneros nunca morrem, e como
são formados outros novos, que dissolvem alguns limites e instituem sistemas de significados
diferentes.
Notamos que o estabelecimento e o reconhecimento de um gênero necessitam de
um conjunto de elementos que unifiquem de certo modo as obras. As características que
identificam um gênero não são estáticas, quer dizer, eles têm a capacidade de transformação,
de ampliação, e ainda de relacionamento entre si. Seus territórios são passíveis de mudanças,
as fronteiras que delimitam esses territórios são dinâmicas, e esse dinamismo acontece tanto
dentro dos gêneros quanto entre eles.
Finalizando esta introdução na qual discorremos sobre os conceitos de gênero e
estilo, passaremos ao choro, objeto principal das nossas pesquisas. Acreditamos que essas
considerações nos auxiliarão no estudo de sua gênese e da sua consolidação como um gênero
popular urbano.

2. Choro- De Estilo à Gênero
Adentrando um pouco mais sobre o nosso tema, nos deparamos com uma
importante questão: o choro é um estilo de interpretação ou um gênero? O choro se
caracteriza fundamentalmente pela maneira de ser tocado ou pela sua estrutura musical?
Na época do seu nascimento, o choro ainda não revela traços plenamente
diferenciadores que o definam enquanto gênero musical. Vários estudos sugerem que
inicialmente o choro era mais um estilo interpretativo, quer dizer, um jeito de se tocar, que
com o passar do tempo se consolidou como um gênero musical. As composições tocadas
pelos músicos de choro nesta época eram, em sua maioria, importadas da Europa, como
polcas, schottisches, valsas, serenatas. Mário de Andrade (1987, p.180) escreve: “Choros e
serestas são nomes genéricos aplicados a tudo quanto é música noturna de caráter popular,
especialmente quando realizada ao relento”. E ainda em relação ao tipo de instrumentação: “O
choro implica na geral participação de pequena orquestra com um instrumento mais ou menos
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solista, predominando sobre o conjunto”. Na principal obra de referencia sobre a história do
choro, de Alexandre Gonçalves Pinto (1978, p.193-194), observamos uma frase que corrobora
a ideia do choro enquanto estilo: “...Toca muitos choros americanos, e também nossos com
grande facilidade” 4, sugerindo a ideia de que vários gêneros musicais podem estar
incorporados à ele. Deste modo, podemos concluir que o choro apresenta em sua origem, um
modo de se interpretar gêneros até então vindos de fora, como a valsa, a mazurka, a polca, a
habanera, o tango
O Choro teve sua origem no final do século XIX e conviveu com três importantes
gêneros da música popular brasileira: a modinha, o Lundu e o Maxixe e a Polca.
A modinha era uma canção lírica originada nos salões, mas que se tornou popular
nas famosas serenatas acompanhadas ao violão. Edilson Vicente de Lima cita o
etnomusicólogo Gerard Béhague, que em seu artigo sobre o manuscrito Modinhas do Brasil 5,
escreve:
Fato é que, na documentação pesquisada até o presente momento, há uma grande
quantidade de modinhas que se destacam por possuir uma musicalidade muito
própria: melodias sinuosas de poucos compassos e compostas por pequenos
motivos, a presença da síncopa melódica, o acompanhamento em arpejos de quatro
colcheias, parafraseando as batidas do nosso atual pandeiro ou ganzá. Insisto nestas
características, pois elas serão associadas ao universo afro-brasileiro e está na base
de gêneros como o choro, o maxixe e o samba (Béhague, 1968, apud Lima).

Outra influência do choro foi o Lundu, uma dança que surgiu da fusão de
elementos musicais de origens branca e negra, tornando-se o primeiro gênero afro-brasileiro
da canção popular. Sua base pode ser entendida como uma interação de melodia e harmonia
de inspiração europeia com a rítmica africana. Lima descreve o gênero da seguinte maneira:
O Lundu era um gênero de dança e música, tendo como acompanhamento o batuque
dos negros e instrumentos já ocidentais, como a viola [...] A convivência entre
negros livres e cativos, a classe média e a corte, possibilitada pelos centros urbanos
emergentes, aproximou, seguramente, o lundu da modinha e vice-versa. Essa
convivência vizinha fez com que a modinha absorvesse o estilo sincopado do
batuque do sensual lundu e este, por sua vez, as formas musicais da recatada
modinha, dando origem ao lundu-canção. Estes lundus quase modinhas, ou estas
modinhas quase lundus, como destaca Mozart de Araújo em seu importantíssimo
trabalho A modinha e o lundu no século XVIII (1963), são o maior exemplo da fusão
ocorrida, já no século XVIII, entre elementos da cultura da classe média europeia e
da cultura popular afro-brasileira.
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O Lundu era apresentado sob duas formas: a instrumental e a cantada. Castagna
escreve que tudo indica que tenha surgido no Brasil, como resultado de uma mistura de
elementos musicais e coreográficos de origens variadas. Afirma ainda que vários autores
percebem uma relação direta entre o lundu e certas danças ibéricas.
Outro diferente gênero que nasceu juntamente com o choro foi o maxixe, um tipo
de dança instrumental com influência africana e cultivada entre os escravos, imigrantes e
mulatos. O maxixe – uma dança e um gênero musical – antecessor do samba, surgiu por
volta de 1870, tendo se popularizado em princípios do século XX. Tinhorão (1974, p.53)
acredita que o maxixe representou a versão nacional da polca, importada da Europa na
metade do século XIX. Estudos apontam essa descendência além de semelhanças com
aspectos rítmicos da habanera e também da síncopa. O maxixe se relacionou diretamente
com o tango brasileiro, ambos foram, em diversas ocasiões, considerados como um mesmo
gênero.
Lemos na Enciclopédia da Música Brasileira (p.619), que a polca foi apresentada
pela primeira vez no Brasil em 3 de julho de 1845, no Teatro São Pedro no Rio de Janeiro. A
partir de então, tornou-se uma mania, motivando no ano seguinte a formação da Sociedade
Constante Polca. Ainda nesta obra observamos que diversos compositores de choro escreviam
polcas:
Começando como dança de salão, a polca logo ganhou teatros e ruas, tornando-se música
eminentemente popular. Praticaram-na conjuntos de choro e grandes sociedades
carnavalescas. Calado, Irineu de Almeida, Miguel Emídio Pestana, Henrique Alves de
Mesquita, Anacleto de Medeiros e Ernesto Nazaré compuseram polcas famosas. Fundindose com outros gêneros, chegou a ser polca-lundu, polca-fadinho, polca-militar.

Percebemos que, no final do século XIX, os vários elementos que caracterizavam
os gêneros da música popular brasileira se mesclam e se influenciam mutuamente. Podemos
considerar o choro como um exemplo dessa miscigenação musical, uma mistura de gêneros
europeus combinados com características rítmicas brasileiras, vindas também do lundu e do
maxixe. Através do tempo se apropriou de diversos elementos musicais, tornando-se aos
poucos um gênero com características próprias definidas.
Abordaremos a seguir aspectos importantes que contribuíram para essa definição,
primeiramente às referentes ao timbre do grupo e posteriormente as que se relacionam com os
aspectos musicais estruturais.
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Considerando os tipos de instrumentos mais utilizados no choro, observamos que
inicialmente os grupos eram formados por violão, cavaquinho e um instrumento solista; com
o tempo esses foram se transformando e um grupo típico era composto por flauta (ou outro
instrumento de sopro) que executava a melodia; os instrumentos harmônicos, violão ou
cavaquinho, fazendo o acompanhamento rítmico e alguns contrapontos. No final do Sec. XIX
esse grupo passou a ter um solista, e os instrumentos harmônicos e rítmicos faziam o
acompanhamento com improvisações e contrapontos melódicos. Após algumas décadas foi
adicionado o violão de sete cordas, que assumiu a função dos baixos e tornou-se um
instrumento essencial para definir o timbre característico do gênero.
Nessa transição do choro enquanto estilo para gênero musical, notamos que o que
antes era simplesmente uma melodia acompanhada ganhou características mais complexas;
observamos que os instrumentos começam a ter funções claramente definidas, e isso é um
ponto marcante no surgimento do gênero. ISENHOUR e GARCIA (2005, p.3) descrevem
estes papéis: Os instrumentos devem preencher quatro requisitos básicos - a melodia, o
“centro”, o baixo, e o ritmo. Cada linha destas citadas acima requer diferentes níveis de
especialização. E segue, afirmando que cada tipo de instrumento normalmente é associado a
uma função mas, sempre há flexibilidade e espontaneidade nas execuções e, durante uma
determinada parte alguns instrumentos podem assumir a função de outros.
Além dessas importantes considerações relacionadas ao grupo, que imprimem
uma sonoridade própria ao choro, apresentaremos a seguir características referentes à
estrutura musical propriamente dita. Em nossa tese, analisaremos detalhadamente cada uma
delas, porém, para esse artigo faremos apenas uma descrição breve.
Em relação ao aspecto formal, o choro tradicional possui, na maioria das vezes,
três partes, denominadas de A, B e C, apresentadas sempre com repetição. Estas partes, ou
temas, são sempre contrastantes, e informalmente expressamos essa forma da seguinte
maneira: AA-BB-A-CC-A. É peculiar do choro que as partes estejam em tonalidades
vizinhas. Atualmente existe uma tendência em apresentarem menos partes, no entanto,
continuam predominando os padrões formais em três seções.
Harmonicamente o choro se estabeleceu baseado na prática musical europeia, e
nunca foi reconhecido por possuir uma harmonia complexa. Pelo contrário, os acordes do
choro são em sua maioria simples: maiores, menores, diminutos e dominantes. Quanto às
progressões, é comum encontrarmos sequências harmônicas semelhantes em vários choros do
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repertório tradicional. Esses caminhos servem como padrões ou modelos e são típicos do
gênero.
Quanto à estrutura melódica, notamos que a maioria das melodias são idiomáticas,
ou seja, vinculam-se diretamente ao instrumento para o qual foi composta. Normalmente, as
melodias são baseadas em arpejos relacionados às progressões harmônicas, escalas e
sequências cromáticas. Encontramos importantes características por meio dos começos e
finais das melodias. A maioria delas começa com uma anacruse – a mais frequente é aquela
formada por três semicolcheias. Em relação às finalizações, as mais usuais são: as de arpejo
do I grau ascendente ou descendente- ou também pelo movimento de tônica- dominantetônica.
O ritmo pode ser observado por meio de dois aspectos: o da melodia, e o que
envolve o grupo, ou seja, as “levadas” da seção rítmica (instrumentos de percussão) e dos
instrumentos harmônicos (violões, cavaquinho, bandolim). Observaremos aqui somente o
segundo aspecto, referente ao grupo. A função rítmica no choro geralmente é realizada pelo
pandeiro, ainda que possam existir outros instrumentos de percussão dentro do chamado
regional. As “levadas”, ou as células usadas para fazer o ritmo são praticamente a das
semicolcheias. Elas são a base rítmica, a partir dela, acontecem as acentuações e as
articulações que se consolidaram com o tempo.
Deste modo, finalizamos esta pequena análise das características que
identificaram o choro chamado de tradicional, tanto as relacionadas ao grupo, quanto às
estruturais.
Neste artigo foram apresentadas as primeiras ideias e reflexões a respeito do
choro, desde seu nascimento até sua consolidação enquanto gênero musical, sendo ainda um
esboço inicial do que pretendemos retratar em nossa tese. É importante notar que essas
considerações sobre o choro tradicional serão utilizadas como parâmetros de comparação,
auxiliando-nos em grande extensão na análise que faremos dos principais elementos de
transformação do choro contemporâneo.
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Notas
1

“Genre necessarily constructs a set of codes and expectations and therefore may be understood as something
that is imposed upon music by musical cultures, influencing the way in which music is written. (Tradução do
autor)

2

In the eighteenth century, scoring and form determined genre, although these and other internal features were
increasingly influenced by external social factors. The term gained particular importance in music during the
eighteenth and early nineteenth centuries. (Tradução do autor)
3

The New Grove Dictionary of Music and Musicians [ Editado por Stanley Sadie]. Londres: Macmillan, 1980,
vol 18, p.316: “A term denoting manner of discourse, mode of expression; more particularly the manner in
which a work of art is executed”. (Tradução do autor)
4

Sobre o músico Ricardo de Almeida.

5

O manuscrito Modinhas do Brasil, encontra- se na Biblioteca da Ajuda em Lisboa, considerado o mais
importante documento para a história da modinha, é um dos mais antigos e apresenta materiais desconhecidos
até então.
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Resumo: Este artigo contextualiza e apresenta dados técnicos observados no álbum Clube da
Esquina (NASCIMENTO 1972). Posteriormente, aspectos musicais são descritos no intuito de
construir uma ponte entre esses e dados extramusicais, ligados ao conteúdo poético das canções.
Nos comentários conclusivos aponta-se o caráter catalisador do álbum como um dos indícios de
sua inusitada qualidade, haja vista o fato de muitas terem sido as regravações de canções aqui
analisadas por parte de inúmeros artistas.
Palavras-chave: Clube da Esquina, Milton Nascimento, Análise Musical
Clube da Esquina: A inner soundscapes album
Abstract: This paper analyzes and presents technical data observed on the album Clube da
Esquina (NASCIMENTO 1972). Later, musical aspects are described in order to build a bridge
between these data and extramusical data linked to poetic content of the songs. Concluding
comments points to the character of the album as a catalyst of the evidence of his unusual quality,
considering the fact that many have been the re-recordings of songs analyzed by numerous artists.
Keywords: Clube da Esquina, Milton Nascimento, Musical Analysis

1. Contextualização e dados do álbum
“Para quem quer se soltar invento o cais;
invento mais que a solidão me dá.”
(Cais)

O LP “Clube da Esquina” 1 foi gravado e lançado em 1972 pela gravadora EMI –
Odeon. Posteriormente ele foi remasterizado e relançado em CD. O álbum, portanto,
completou quarenta anos de lançamento em 2012, quando da publicação do presente trabalho.
Ele representa um período importante da produção musical na história da música popular
brasileira, período no qual se pôde observar uma expansão de regionalismos musicais
(SEVERIANO, 2008: 422). O álbum é resultado da união de diversos artistas de Minas
Gerais, entre eles Ronaldo Bastos, Wagner Tiso, Toninho Horta, Beto Guedes e os irmãos Lô
Borges e Márcio Borges. Ligados a estes, segundo SEVERIANO (2008: 425), está a figura
central do cantor, compositor e instrumentista Milton Nascimento, já reconhecida por suas
participações nos FIC (Festivais Internacionais da Canção) e atribuído com a função de
Supervisor Musical, segundo a ficha técnica do LP.
Composto por 21 canções, o álbum não apresenta uma formação de banda fixa,
tendo seus componentes trocando funções entre as músicas. Representando um amplo
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trabalho autoral, apenas duas canções não são de autoria dos componentes e todas as
composições (à exceção de Lília) são parcerias entre os membros do grupo (NUNES, 2004:
3), passando uma imagem de uma obra coletiva, com características geradoras de uma
identidade do grupo.
A importância deste trabalho para a música popular brasileira pode ser medida em
vista da ampla quantidade de regravações e interpretações das canções contidas no trabalho
por diversos artistas, entre intérpretes, instrumentistas e grupos, como: Zimbo Trio 2, Simone3,
Caetano Veloso 4, Ney Matogrosso 5, Nana Caymmi 6 e mais recentemente André Mehmari 7,
Vânia Bastos 8, Ricardo Silveira 9 e Eliane Elias 10. Notadamente, Elis Regina gravou
interpretações e arranjos para canções deste álbum que se tornaram sucessos de sua carreira 11
12

.
Dentre os trabalhos acadêmicos sobre o grupo destacamos (NUNES, 2005). A

autora explica a razão de ter escolhido o Álbum em sua pesquisa:
O disco duplo Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges, lançado em
1972, foi escolhido para demonstrar as idéias composicionais, de arranjo e
interpretação do grupo Clube Esquina, por ser entendido como um álbum que
catalisa o maior número de características sonoras e temáticas atribuídas ao grupo.
A compreensão desta escolha exige uma reconstrução do caminho. (NUNES, 2005:
25)

Para a análise deste trabalho foram realizadas audições da obra, procurando
identificar elementos rítmicos, harmônicos e melódicos que pudessem ajudar a caracterizar e
encontrar influências geradoras do estilo desenvolvido. A elaboração de um quadro analítico,
dos parâmetros musicais de todo o álbum serviu como base para a construção do presente
artigo. Desta forma, conduzimos uma panoramização do álbum, fazendo um levantamento,
em cada canção, de sua tonalidade, andamento, métrica, minutagem e instrumentação.
2. Esboço de uma Análise Conjugada
2.1 Aspectos Musicais
“Se eu cantar, não chore não, é só poesia (...)”
(Um Girassol da Cor do seu Cabelo)

Através do levantamento das marcações metronômicas 13 realizada na fase de
audição, uma média das marcações metronômicas foi levantada 14.
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Apesar do álbum conter 21 canções o gráfico apresenta 32 ocorrências de
andamento pois várias delas tem alterações ao longo de sua forma.
O design composicional é notadamente o da forma canção, composta de estrofe(s)
e refrão. Os arranjos cuidam também em trabalhar essas seções através de repetições variadas.
Citamos uma série de influências de gêneros, como uma influência de Samba em
Me Deixa em Paz, de Blues nas intervenções da Guitarra em Nuvem Cigana e de Rock, nos
solos de guitarra (com efeito de distorção), utilizando escala pentatônica em Trem de Doido.
Citamos também uma influência ibérica em Dos Cruces (cantada em Espanhol) e em San
Vicente (com seus rasgueados violonísticos, o ritmo ternário, acompanhado por palmas e o
falsete ornamentado de Milton, no fechamento da faixa). Uso de acordes com tensões podem
ser associados tanto a práticas harmônicas do tonalismo expandido (ver, por exemplo, Me
Deixa em Paz os acordes tocados pelo piano (1:22 - 1:58)) como também a uma influência
jazzística (nítida em Trem Azul, nos solos de guitarra (2:34 - 3:04 e 1:25 – 1:32)). O emprego
de progressões harmônicas modais (acordes menores, encadeados inusitadamente) contribui
na caracterização de um estilo próprio do álbum.
No tocante a aspectos rítmicos, além das binárias e quaternárias, também são
empregadas métricas ternárias (em San Vicente, Cravo e Canela e Ao Que Vai Nascer),
quinárias (Saídas e Bandeiras, 1 e 2, e Lilia) e mista, como no caso do 8 + 7 em Nada Será
como Antes (intervenções instrumentais (1:37 - 2:03) utilizam a célula 4 + 4 + 4 + 3 para
modular para a célula final, 8 + 5).
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A utilização variada de compasso é trazida no disco pelo emprego das fórmulas 2/4,
3/4, 4/4, 5/4, 6/4 e 6/8. A presença de diferentes compassos numa mesma canção
pode ser encontrada em “Os povos”, “Ao que vai nascer” e “Cais”. A assimetria de
quadratura aparece em “O trem azul” e “Cais” fugindo a construções de seções
proporcionais e com quantidade de compassos pares mais comuns e predominantes
da forma de canção. Trata-se de uma particularidade empregada com frequência
pelos compositores do grupo que poderia causar incômodo num primeiro momento,
mas que é resolvida por recursos composicionais e de arranjo. (NUNES, 2004)

Aliada às variações rítmicas, a liberdade de pulso valoriza a interpretação, se
distinguindo da maioria das gravações de sucesso da época.
A variedade de timbres utilizados abarca tanto os de instrumentos elétricos
(guitarra, órgão, piano e baixo) como os de instrumentos acústicos (flauta, piano, viola de 12
cordas, violão, violão de 12 cordas, contrabaixo, bateria e percussão). Tratamentos orquestrais
são empregados nos arranjos de Nuvem Cigana (música inteira), Um Girassol da Cor do seu
Cabelo (2:08 – 2:51) e Um Gosto de Sol (cordas, 2:12 – 4:17).
O timbre do canto é, notoriamente, o da voz masculina aguda, como nos vocalizes
em falsete de Milton em Me Deixa em Paz (contracantos), Lilia, na faixa instrumental Clube
da Esquina no.2 (dobrando o solo de violão) e em Cravo e Canela (1:13 – 1:25). (Os
vocalizes de Milton se tornaram uma de suas principais marcas.)
Em 1984, milhares de jovens dinamarqueses dormiram na fila de véspera, para não
perder o show do astro daquela noite, esgotando a lotação do estádio onde acontecia
o Festival de Música de Copenhague. Não iam ver rock, ou fusion, ou soul, ou jazz.
Iam ver simplesmente Milton, que estava além de todas as definições e rótulos.
Milton. Como se o nome já dissesse tudo. (...) Sua voz era o fundamento de seu
prestígio. Aqui, não podia deixar de me lembrar de alguns músicos preconceituosos
do Ponto dos Músicos vinte anos antes, chamando a voz daquele "canário" de
"taquara-rachada". Agora os críticos e resenhistas do mundo inteiro gastavam toda
espécie de adjetivos para qualificar e louvar sua arte de cantar. Sua extensão vocal.
Seu timbre único. Seu falsete mavioso [sic]. Seu isso. Sua aquilo. (BORGES, 1996)

2.2 Aspectos Psicológicos
"Quando vai dormir, o homem (...)
sonha com o próprio brilho, com a própria luz".
Upanixades 15

O apreço pela voz cantada na região aguda é indiscutível (haja vista o glamour em
torno de tenores famosos). Mas não se trata aqui do desafio de se alcançar notas agudas, para
se mostrar maior desenvoltura técnica. Trata-se de explorar a tessitura a fim de que ela
contribua com a pintura das paisagens psicológicas, paisagens essas evocadas pela poética das
canções.
O falsete aparece não só nos vocais [harmonizados], mas na melodia principal,
contracanto ou segunda voz de mais dez músicas (oito canções e duas
instrumentais). Está presente em 80% do repertório do disco. As sensações
resultantes da utilização do falsete são diversas. Em UM GOSTO DE SOL, por
exemplo, ele resulta em leveza dando lirismo ao texto da canção que fala de
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saudade, nostalgia. Já na instrumental LÍLIA, o falsete se torna um recurso para se
aproximar do canto africano. A intenção é forte, há exploração de improvisação e
algumas notas atingem regiões bem agudas. Nos contracantos, o falsete ajuda a dar
um tom mais melancólico, e nos dobramentos resulta na criação de novos timbres.
Quando utilizado apenas nas regiões mais agudas da melodia principal, sua intenção
parece ser manter a delicadeza da canção, pois se a voz normal fosse utilizada na
mesma região resultaria numa interpretação tensa e rasgada. (BORGES, 1996: 83)

Doravante, lançaremos mão do conceito de Anima, oriundo da Psicologia
Analítica.
Jung deu a essas personificações contrassexuais da personalidade inconsciente o
nome de anima (nos homens) e de animus (nas mulheres). Num homem, a anima
encontra expressão, principalmente, na forma de humores ou ênfases emocionais,
positivos ou negativos, específicos; de fantasias eróticas; de impulsos; de
inclinações e de incentivos emocionais para a vida. O animus da mulher, por seu
turno, assume antes a forma de impulsos inconscientes de ação; de súbita iniciativa;
de enunciação autônoma de opiniões; de razões ou convicções. (FRANZ, 1997: 61)

Chamamos a atenção para o fato de que o foco na região aguda da voz masculina
poder ser associado a uma materialização da imagem feminina que habita a alma do poeta.
Anima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique
do homem — os humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a
receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza e, por
fim, mas nem por isso menos importante, o relacionamento com o inconsciente.
(JUNG, 1964: 37)

Desse ponto de vista, é o encanto inconsciente da musa interior que move o
seresteiro ao canto, como, por exemplo, em Um Girassol da Cor de Seu cabelo:
Vento solar e estrelas do mar, a Terra azul da cor de seu vestido.
Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo?
Se eu cantar não chore não, é só poesia.
Eu só preciso ter você por mais um dia;
ainda gosto de dançar. Bom dia, como vai você?
Sol girassol verde vento solar, você ainda quer morar comigo?
Vento solar e estrelas do mar, um girassol da cor do seu cabelo.
É a presença da anima que faz um homem apaixonar-se subitamente, ao avistar pela
primeira vez uma mulher, sentindo de imediato que é "ela". Neste caso, sente-se
como se já a conhecesse a vida inteira, prendendo-se a ela de tal maneira que parece
aos outros ter perdido o juízo. Mulheres cujo aspecto lembra um pouco a figura de
"fada" atraem especialmente estas projeções da anima porque os homens conseguem
conferir qualidades sem conta a criaturas fascinantemente nebulosas, em torno de
quem podem tecer as mais variadas fantasias. (JUNG, 1964: 43)

Na passagem seguinte, o poeta suplica a presença da amada, ameaçando morrer,
vítima do reflexo lunar que emana do vestido-pele de sua musa:
Se eu morrer não chore não, é só a lua,
é seu vestido cor de maravilha nua;
ainda moro nesta mesma rua. Como vai você?
Você vem ou será que ainda é tarde demais?
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Neste ponto o arranjo ilustra o ápice da súplica do poeta, qual estivesse
adormecendo e mergulhando no inconsciente. Uma passagem das cordas faz uso de um
recurso contrapontístico, no qual a movimentação das vozes incrementa paulatinamente a
densidade intervalar dos acordes resultantes. Essa textura ruma a um acorde de suspensão,
anunciando a entrada da última seção da canção. Ela possui uma paisagem completamente
nova. A balada (Adagio, semínima = 66) dá lugar a um rock (Allegro, semínima = 146).
Nessa paisagem onírica, o imaginário do poeta se encontra fundido com a musa:
O meu pensamento tem a cor de seu vestido
ou um girassol que tem a cor de seu cabelo.

O álbum no todo possui uma atmosfera melancólica. Sentimentos de saudades e
angústia são evocados nas reflexões do mundo interior do poeta. Em resposta a isso, situações
adversas e contrárias são reelaboradas poeticamente, projetando um cenário melhor no
pensamento fantasioso. Nas estrofes 1 e 2 de Cais, grifamos as seguintes passagens:
Para quem quer se soltar invento o cais;
invento mais que a solidão me dá;
invento lua nova a clarear;
invento amor e sei a dor de me lançar.
Eu queria ser feliz.
Invento o mar, invento em mim o sonhador.
Para quem quer me seguir, eu quero mais;
tenho caminho do que sempre quis
e um saveiro pronto a partir.
Invento o cais e sei a vez de me lançar.

Por vezes, este cenário é pintado com relatos sombrios. Em Paisagem da Janela,
as estrofes “(...) quando eu falava dessas cores mórbidas/ quando eu falava desses homens
sórdidos/ quando eu falava desse temporal você não escutou” e também, “(…) um cavaleiro
marginal, banhado em ribeirão/ conheci as torres e os cemitérios/ conheci os homens e os seus
velórios/ quando olhava da janela lateral do quarto de dormir”, são pontuadas,
resignadamente, pelo refrão: “você não quer acreditar/ mas isso é tão normal”. Em Pelo Amor
de Deus, o próprio nome da canção expressa seu caráter: “recusando a sobremesa/ um prato
de ouro e um copo de vinho/ como o velho Charlie, eu jogo na cara tanta coisa podre/ pelo
amor de Deus, pelo amor de Deus”.
A menção ao sonho é recorrente ao longo do Álbum. A palavra “sonho”, bem
como suas derivações, possuem nove ocorrências no texto das letras. A poética está
intimamente ligada ao inconsciente; estabelece com esse um canal de fluxo, de expressão.
O processo criativo é uma ativação inconsciente do arquétipo que é elaborado em
formalizado na obra acabada. O artista traduz para a linguagem do presente a
imagem primordial. Eis o significado social da obra de arte: “ela trabalha
continuamente na educação do espírito da época, pois traz à tona aquelas formas das
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quais a época mais necessita. Partindo da insatisfação do presente, a ânsia do artista
recua até encontrar no inconsciente aquela imagem primordial adequada para
compensar de modo mais efetivo a carência e unilateralidade do espírito da época”.
(JUNG, 1991: 71)

A expressão artístico-musical é mediadora de conteúdos psíquicos. Ela viabiliza
seu trânsito ao consciente: uma escada de acesso desde as profundidades da alma. Em Um
Gosto de Sol, o sonhador projeta miríades de cenários oníricos.
Ah, um dia, qualquer dia de calor
é sempre mais um dia de lembrar
a cordilheira de sonhos que a noite apagou
Alguém que vi de passagem numa cidade estrangeira
lembrou os sonhos que eu tinha e esqueci sobre a mesa
como uma pêra se esquece, dormindo numa fruteira
como adormece o rio, sonhando na carne da pêra
O sol na sombra se esquece, dormindo numa cadeira
Alguém sorriu de passagem numa cidade estrangeira
lembrou o riso que eu tinha e esqueci entre os dentes
como uma pêra se esquece, sonhando numa fruteira

3. Comentários Conclusivos
“Acabou a festa, guarda a voz e o violão
ou saio por aí, raspando as cores para o mofo aparecer.”
(Ao Que Vai Nascer)

Este trabalho buscou integrar perspectivas. Primeiramente, conduziu uma análise
com base em elementos rítmicos, harmônicos e de instrumentação das obras. Unindo os
elementos musicais regionais de Minas Gerais e de outros estilos como jazz, rock e blues, os
membros do Clube enriqueceram o vocabulário da música popular. A incorporação dessa
diversidade à atitude musical está em acordo como espírito de sua época (anos 60 e 70),
podendo também se associado à proposta progressista (MONTANARI). Seu discurso tanto
está antenado com seu entorno como o influencia.
Em seguida, o álbum nos convidou a ser analisado não somente do ponto de vista
da técnica musical mas também de uma forma ampla e integradora. O discurso musical é per
se se revela em uma gama de imagens. Elementos musicais e poéticos coadunam na geração
de um clima melancólico que marca o álbum, compondo suas diversas paisagens: uma
assinatura para a obra.
Finalmente, conceitos da teoria junguiana foram utilizados como ferramenta
analítica.

Dessa

forma,

buscamos

caminhar

em

uma

perspectiva

de

interface

Música/Psicologia. Esperamos estreitar essa combinação de forma a refinar uma ferramenta
funcional, de embasamento apropriado.
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Toda referência ao arquétipo, seja experimentada ou apenas dita, é ‘perturbadora’,
isto é, ela atua, pois ela solta em nós uma voz muito mais poderosa do que a nossa.
Quem fala através de imagens primordiais, fala como se tivesse mil vozes (...).
(JUNG, 1991: 70. Grifo nosso.)
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Resumo: Este artigo examina a coerência sintática do Sistema Trimodal de José Siqueira, através
da análise do segundo movimento, Allegretto, da Quarta Sonatina para Piano à luz de três
procedimentos metodológicos. O primeiro deles consiste na hierarquização harmônica das
entidades verticais baseada em estatística, considerando uma sintaxe de condução entre elas; o
segundo se baseia no conceito de conexão parcimoniosa da Teoria Neo-Riemanniana; e o terceiro
avalia relações de pertinência e encapsulamento entre conjuntos de classes de notas.
Palavras-chave: Sistema Trimodal, José Siqueira; Quarta Sonatina para Piano; Sintaxe
Harmônica
Syntactic Coherence in the Second Movement of José Siqueira’s Quarta Sonatina para Piano
Abstract: This article examines the syntactic coherence of the José Siqueira’s Trimodal System,
through the analysis of the second movement, the Allegretto, of his Quarta Sonatina para Piano in
light of three methodological procedures. The first one consists of the harmonic hierarchizing of
the vertical entities based on statistics, considering a voice-leading syntax amongst them; the
second is based on the concept of parsimonious voice-leading draw from the Neo-Riemannian
Theory; and the third evaluates the pertinence relations and encapsulation amongst pitch-class sets.
Keywords: Trimodal System; José Siqueira; Quarta Sonatina para Piano; Harmonic Syntax

Mário de Andrade (1972, p. 44) observou na música de tradição oral brasileira,
que alguns padrões recorrentes ligados ao parâmetro altura, como escalas e fragmentos
melódicos, poderiam ser utilizados de forma eficiente no intuito de conferir caráter nacional a
uma obra. Influenciado por esse princípio, após pesquisas (etno) musicológicas, José Siqueira
(1907-1985), um compositor paraibano, que, na classificação de Vasco Mariz, se insere na
corrente estética Nacionalista 1 (2005, p. 113-288), elaborou, em 1950, um sistema
composicional denominado Sistema Trimodal. O Sistema Trimodal é descrito no livro O
Sistema Modal na Música Folclórica do Brasil (1981), tornando-se a matéria prima da
estética composicional de José Siqueira na fase nacionalista essencial 2.
O primeiro pilar de sustentação do Sistema Trimodal é o uso sistemático dos
modos mais constantes do folclore nordestino, com objetivo de distanciar-se da sonoridade
tonal. Os modos principais são: 1) o mixolídio eclesiástico; 2) o lídio eclesiástico; 3) o modo
misto (Modo Nacional), formado pela alteração ascendente do 4º grau do modo mixolídio.
Cada modo possui um derivado, com âmbito de uma terça menor abaixo, analogamente às
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tonalidades relativas do sistema tonal. A Figura 1 mostra os modos reais e derivados do
Sistema Trimodal de Siqueira.
O segundo pilar é uso do campo harmônico composto pela superposição de
intervalos de 2as, 4as e 5as às alturas dos modos , com objetivo de gerar atonalismo, embora em
alguns momentos ele faça o uso explícito de tríades maiores e menores. Siqueira demonstra
doze tipos de combinações dos intervalos, e ainda prevê a possibilidade de ampliação do
universo do Sistema Trimodal (SIQUEIRA, 1981, p.1-2, 14).

Figura 1:. Modos do Sistema Trimodal e seus derivados com centro em dó

Através de um cálculo de Arranjo com Repetição 3 de 3 elementos (2as, 4as e 5as )
agrupados até o limite de 4 intervalos (cinco notas sobrepostas), obtemos 120 possibilidades
de combinação dos intervalos (Tabela 1). Essas mesmas possibilidades podem ser aplicadas
aos Modos Derivados. Os acordes gerados pelo empilhamento de 2as, 4as e 5as aos Modos
Reais serão os mesmos dos Modos Derivados, pois estes são formados pelas mesmas notas,
apenas começando a partir de notas diferentes, podendo assim essa repetição ser eliminada,
pois é nosso intuito chegar a uma quantificação prática e acessível do Sistema Trimodal.

Tabela 1: Detalhamento da quantidade de sobreposições do Sistema Trimodal
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Cada uma das 120 possibilidades de empilhamento das 2as, 4as e 5as é aplicada aos
três Modos Reais, gerando 45 tipos de sonoridades distintas (Tabela 2), as quais são
identificados pela forma prima, de acordo com a Teoria dos Conjuntos de Classes de Notas,
de Allen FORTE (1973). Como exemplo, vejamos na Tabela 3 o resultado da sobreposição
intervalar {4252} 4 aos três Modos Reais, juntamente com sua representação em notação
musical, onde cada acorde é rotulado por sua forma prima. A quarta e quinta colunas mostram
as sonoridades resultantes da sobreposição e a quantidade de ocorrências de cada sonoridade.

Tabela 2:. Sonoridades resultantes do Sistema Trimodal

Tabela 3: Exemplo de sobreposição de 2as, 4as e 5as aos modos e sonoridades resultantes

Neste artigo, examinaremos a coerência sintática 5 do Sistema Trimodal de José
Siqueira, à luz de três procedimentos metodológicos. O primeiro deles, Hierarquização
Quantitativa, desenvolvido por McHOSE (1947), se baseia em métodos quantitativos, a partir
dos quais o autor estabelece uma tipologia e propõe um modelo sintático de conexão
funcional entre acordes, para fins pedagógicos. O segundo procedimento é Identificação de
Conexões Parcimoniosas, que observa como os elementos dos conjuntos de classes de notas
se articulam internamente, isto é, se as “vozes” se movem de forma econômica ou abrupta.
Para isso, tomaremos como referencial teórico, os conceitos da Teoria Neo-Riemanniana
(COHN, 1988, p.169). O terceiro procedimento é a Relação de Encapsulamento, que avalia
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relações de pertinência entre conjuntos de classes de notas, segundo os princípios de Straus
sobre as Relações de Subconjunto e Superconjunto 6 (2000, p.84-85).

1. Análise do segundo movimento da Quarta Sonatina para piano
A Quarta Sonatina, para piano, foi escrita no ano de 1963 e integra uma coletânea
de nove sonatinas. É composta de três movimentos: 1) Calmo e dolente, 2) Allegretto e 3)
Allegro moderato. O movimento a ser analisado, Allegretto, é bem mais complexo do que o
primeiro, especialmente nos aspectos harmônico, melódico e formal. Este movimento está
estruturado em forma ternária (A-B-A’), e pode ser articulado em seis seções, descritas na
Tabela 4. Nosso intuito é observar através da análise, de que forma se dão as conexões entre
as entidades verticais, e se existe coerência sintática no discurso harmônico trimodal, à luz
dos três procedimentos metodológicos citados anteriormente.
A seção A, que pode ser subdividida em a1 e a2, é de caráter predominantemente
tonal (Lá maior). Todo o acompanhamento dessa seção é configurado no formato Baixo de
Alberti, que delineia as funções harmônicas. Na Figura 2 (compassos 1-14), observa-se uma
peculiaridade harmônica nos compassos 12.2 7 e 13.1. Nesses compassos, o compositor
constrói a estrutura vertical pela superposição de tríades e tétrades tonais em Lá maior,
gerando sonoridades trimodais, ou ainda pode-se também modelar o comportamento
harmônico dos compassos 12.2 e 13.1 como uma tríade diminuta (Sol# - Si – Ré) à qual são
justapostos os intervalos de duas quartas justas e uma quinta justa (Dó#, Mi e Lá),
respectivamente. As duas interpretações analíticas, tem como sonoridade resultante o
hexacorde [013568]. Durante toda a seção A o uso do Sistema Trimodal se resume à melodia
(construída em Lá mixolídio) e às duas intervenções do tricode [027] 8 (comp. 7-9, 14).
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FIGURA 2: Quarta Sonatina, II mov. comp. 1-14

A Figura 3 exibe a seção T1 (Transição 1), que funciona como ligação entre as
seções A e B. Após realizarmos uma redução, onde as notas não triádicas foram removidas,
pudemos entender o trecho como a superposição de três camadas: 1) acordes tonais, 2) notas
estranhas aos acordes tonais e 3) díades trimodais (formadas por 2as, 4as e 5as) adicionadas aos
acordes de Lá Maior e Mi Maior. Assim, obteremos uma sintaxe de condução em nível tonal
(I-V-i-V-I-V-I). As notas estranhas e díades estão indicadas pelos balões no pentagrama
inferior. Se, por outro lado, considerarmos que todas as notas contribuem na configuração da
harmonia, podemos esboçar uma sintaxe de condução entre as sonoridades [02479], [024579],
[01368] e [02469]. Esta sintaxe se articula a partir da aplicação de dois procedimentos
metodológicos: parcimônia, onde as transformações entre as sonoridades se dão de forma
econômica, pela alteração de apenas um semitom ascendente ou descendente e
encapsulamento. Nessa figura, a condução entre as notas é indicada pela linha contínua. Se
há alteração da classe de nota, ocorre uma inclinação na linha em direção à nota alterada.
Evidencia-se nos movimentos entre o compasso 22 e 23, e 25 a 28, o fluxo entre sonoridades
baseados em relações de pertinência, onde o subconjunto é exibido através do retângulo cinza
escuro, e o superconjunto é representado pelo retângulo cinza claro.
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Figura 3: Quarta Sonatina, II mov (comp. 22.2-32), demonstrando parcimônia e encapsulamento

A seção B foi subdividida em b1 (comp. 36-46.1, com centricidade em Mi≅) e b2
(comp. 46.2-55, com centricidade em Mi∃). Após uma redução harmônica e a dissociação das
camadas da melodia observamos que a sintaxe na subseção b1 é fundamentada no princípio
do encapsulamento. Os acordes utilizados por José Siqueira na subseção b1 estão ilustrados
na Figura 4, onde se pode observar que os mesmos estão conectados entre si através de
relações de pertinência. Assim, nessa figura, cada área demarca uma classe de conjuntos de
classes de notas, onde a sonoridade [0247], formada pelas notas Dó, Fá, Si≅ e Mi≅, no centro,
é a intersecção entre as demais. Na subseção b2, após a redução harmônica, observamos que a
nota Dó# passa a ser considerada uma nota que gera dissonância a tríades tipicamente tonais
(V, I, V, I, V, I) num contexto de Mi maior. Segue-se a seção T2, onde os arpejos na mão
esquerda, juntamente com as notas da mão direita, formam o tetracorde [0247].
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Figura 4: Acordes utilizados na seção b1

Chegamos à recapitulação variada de A, a seção A’. Na subseção a1’ detectamos
novamente a inserção de díades trimodais a harmonias triádicas (tonais). A normalidade tonal
é restabelecida na metade da subseção a2' (comp.78-83.1), com a reexposição literal do trecho
original (comp. 17-22.1). O movimento conclui com uma Coda de quatro compassos com
melodia tonal que culmina em três ataques do pentacorde trimodal [02479], quebrando a
sequência de tríades tonais que se direcionavam a uma cadência conclusiva em Lá Maior.

Tabela 4:. Estrutura do II mov. da Quarta Sonatina

A partir da contagem dos acordes do movimento, pudemos constatar que em
termos quantitativos, o pentacorde [02479] é a sonoridade de maior ocorrência no movimento
(28%), seguida das sonoridades [0247] e [024579], que ocorrem em proporção igual (22%).
Tais quantidades não são decisivas no tocante ao discurso harmônico do movimento. Através
da integração encapsulamento-hieraquização quantitativa, observamos que as sonoridades
relacionadas ao hexacorde [024579], que denominaremos grupo X, contabilizam 78% das
sonoridades trimodais do movimento e as sonoridades relacionadas ao hexacorde [023579],
que denominaremos grupo Y, contabilizam 22% das sonoridades trimodais do movimento.
Assim, em termos percentuais, o grupo X é hierarquicamente superior ao grupo Y. Essas
porcentagens estão exibidas na Tabela 5.
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Tabela 5:. Porcentagem das sonoridades trimodais no segundo movimento da Quarta Sonatina

2. Conclusão
A partir da análise do segundo movimento da Quarta Sonatina, e através da
aplicação de três procedimentos metodológicos (Hierarquização Quantitativa, Identificação de
Conexões Parcimoniosas e Relação de Encapsulamento), é possível delinear traços distintos
do discurso trimodal de José Siqueira. O primeiro deles é que Siqueira não desenvolve um
discurso harmônico linear, e sim seccionado. Há trechos claramente tonais, outros trimodais, e
outros ainda ambíguos, caracterizados pela mistura de tonalismo e trimodalismo. Essa leitura
nos permite conjecturar que a ambigüidade harmônica, em José Siqueira, parece ser algo
proposital, cumprindo um dos princípios do trimodalismo que é manter o senso de melodias
modais, que são acompanhadas por uma harmonia diferenciada, seja pelo uso de acordes
trimodais (formados pela sobreposição de 2as, 4as e 5as), pelo empilhamento de tríades tonais
(espécie de politonalismo), ou pelo acréscimo de notas estranhas e díades trimodais a acordes
tipicamente tonais, gerando atonalismo. Nos trechos trimodais pudemos identificar coerência
sintática amparada pelos princípios da parcimônia, encapsulamento e hierarquia quantitativa
de forma integrada. Concluímos assim que José Siqueira desenvolve um discurso por vezes
tonal, por vezes atonal, utilizando sonoridades que fazem parte do léxico trimodal, cujas
conexões sintáticas podem ser hipotetizadas com base nos três procedimentos metodológicos
descritos neste artigo.
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Notas
1

Entenderemos nacionalismo brasileiro como corrente estética que tem como características principais, a
afirmação da nacionalidade brasileira e posicionamento ideológico antielitista. (NEVES, 2008, p. 73).
Trataremos ainda música nacionalista e música de caráter nacional como sinônimos.
2
Termo utilizado pelo próprio José Siqueira para denominar uma maneira sistemática de compor dentro de uma
estética focalizada em elementos nacionais. (1981, p. 1).
3
A fórmula para o cálculo de arranjos com repetição é: An,p = np (IEZZI et al, 1976, p.147)
4
Usaremos a fórmula entre chaves, {}, para indicar intervalos, lidos na sequência de baixo para cima
5
Adotamos a definição de Benjamin Boretz (1970, p.25): “sintaxe musical é essencialmente um modelo para a
determinação da estrutura interligada de relações hierarquicamente conectadas, através do qual a gama de
significações de um conjunto discriminável de dados podem ser interpretados”.
6
Consideraremos ainda os termos Relação de Inclusão, e Relação de Pertinência, Relações de Encapsulamento
como sinônimos de Relações de Subconjuntos e Superconjuntos.
7
Usaremos a fórmula X.Y para indicar localização no compasso, onde X é o compasso e Y o tempo (parte) do
compasso.
8
Indicamos as classes de conjuntos de classes de notas (set classes) através da forma prima entre colchetes.
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Composição assistida por gráficos na música instrumental de Iannis
Xenakis
Alexandre Ficagna

UEL/Unicamp – alexandre_ficagna@yahoo.com.br
Resumo: Ao conceber tempo e espaço como uma série de pontos numa reta, Xenakis buscou uma
equivalência entre música e arquitetura que lhe permitisse criar e manipular imagens sonoras
através de imagens visuais; com o auxílio de gráficos, o compositor trabalhou suas principais
imagens sonoro-visuais: o glissando como linha, as arborescências, a manipulação de eventos
massivos. Ao analisar seu processo criativo, podemos pensar um modo de compor em que
manipulações da ordem do visual tornam-se sonoras através da escritura instrumental.
Palavras-chave: Iannis Xenakis, imagem sonora, imagem visual, processo criativo.
Graphic aided composition in instrumental music by Iannis Xenakis
Abstract: Xenakis conceived time and space as a series of points in a straight line, seeking an
equivalence between music and architecture, which would allow him to create and manipulate
sonic images through visual ones; the aid of graphics allowed him to work his main sonic-visual
images: the glissando as a line, the arborescences, the manipulation of massive events. The
analysis of his creative process allows us to think a compositional approach in which
manipulations of a visual order become sonorous through instrumental composition.
Keywords: Iannis Xenakis, sonic image, visual image, creative process.

Introdução
Apesar de ser conhecido principalmente pela formalização matemática de sua
técnica composicional, em seu processo criativo Xenakis seguidamente recorria a gráficos e
desenhos para compor, concebendo sonoridades e processos sonoros a partir da manipulação
de elementos visuais, certamente influência da sua formação como arquiteto. Em seus textos,
o compositor fala num trabalho de “plástica sonora” (XENAKIS, 1963: 41) e nos convida a
“agir como arquitetos sobre a matéria sonora” (ibidem: 68).
Xenakis não só propõe a equivalência entre música e arquitetura como elabora
ferramentas para operacionalizá-la: sua concepção de que tempo e espaço teriam uma mesma
ordem estrutural subjacente permite-lhe representar o tempo como uma série de pontos
formando uma linha reta, sendo possível contá-lo e até desenhá-lo (XENAKIS, 1994: 101) 1.
Várias de suas composições são imaginadas visualmente com o auxílio de um
gráfico formado por dois eixos, num sistema visual que tem o eixo horizontal (abcissas) como
o tempo e o eixo vertical (ordenadas) como as alturas. Com esta ferramenta, o compositor
realizou diversas equivalências entre imagens sonoras e visuais, de pequenas sonoridades a
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eventos massivos. Foi com o auxílio de gráficos, manipulando linhas e pontos, que ele
desenvolveu suas principais imagens sonoro-visuais:
a) o glissando como equivalente à linha (elemento de intersecção Música/Arquitetura);
b) a elaboração da técnica conhecida como “arborescências” (que diferem das texturas de
glissandi pela coordenação das linhas e não apenas pela superposição das mesmas);
c) a manipulação de eventos massivos, sejam texturas de glissandi ou “nuvens de sons”
(“ser massivo” de sons descontínuos).
Segundo Gibson (2010), o uso de gráficos permitiu a Xenakis não apenas lidar de
modo mais efetivo com a representação dos sons contínuos e com a visualização da evolução
global dos eventos sonoros, mas o levou a uma “abordagem gráfica da composição”. A
imaginação musical do compositor mostra-se de tal maneira impregnada pela visualidade que
pode-se encontrar o “fundamento visual” que caracteriza diversas de suas sonoridades através
de transcrições gráficas de suas obras, como na transcrição realizada por Solomos (2001) dos
compassos 291-303 de Terretektorh (1965-66), para grande orquestra, que revelam os
“trançados” que caracterizam partes importantes da peça:

Figura 4: Terretektorh, compassos 291-303, transcrição gráfica de Makis Solomos 2

Para melhor compreendermos as possibilidades desta “abordagem gráfica” e a
utilização deste sistema visual pelo compositor, detalharemos a seguir como as três imagens
sonoro-visuais descritas acima foram exploradas em algumas de suas composições.
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1. Glissandi e linhas
Xenakis refere-se a Metastasis (1953-54) como a experiência inicial de construção
de superfícies ou volumes sonoros à base de glissandi 3, em que as possibilidades de
manipulação advindas da utilização de uma superfície de registro gráfica lhe permitiram
pensar o material sonoro por meio de relações visuais: “Inflexões de superfícies curvas,
amplificações, reduções, torções etc., todo este novo mundo está ao alcance da mão que
detém a caneta e o traz ao ouvido e à mente” (XENAKIS, 1971: 17).
Com o auxílio de gráficos formados por um eixo do tempo (em segundos) e outro
das alturas (em semitons temperados), ele estabelece uma equivalência entre o glissando,
entendido como a rapidez de deslize do dedo sobre a corda, e a imagem geométrica de uma
linha traçada entre estes eixos. Automaticamente as possibilidades do novo meio se revelam:
Esta imagem geométrica convida à construir redes de linhas convergentes, paralelas,
divergentes ou de qualquer outra configuração. Obtemos assim várias formas, quer
dizer, vários tipos de espaços sonoros com variação contínua. (XENAKIS, 1971: 22)

Segundo Solomos (2001), Xenakis concebia e experimentava suas sonoridades
visualmente, o que o levou a inventar diversos tipos de glissando, além de manipular texturas
formadas por numerosos glissandi. Solomos menciona como exemplo Syrmos (1959), para
cordas, praticamente um estudo de glissandi, inteiramente composta com gráficos, onde a
imaginação visual de Xenakis (logo, também sonora) o leva a definir várias categorias de
glissandi (ascendentes, descendentes, cruzados, convergentes, divergentes, em superfícies
distorcidas).

Figura 1: gráfico de Xenakis para os compassos 255-259 de Syrmos (SOLOMOS, 2010) 4
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O compositor também inventou um novo tipo de glissando, os “movimentos
brownianos 5”, caracterizados pela não-linearidade (SOLOMOS, 2001), como pode ser ouvido
em peças como Mikka “S” (1976), para violino solo.

Figura 2: compassos finais de Mikka “S”.

Figura 3: transcrição gráfica aproximada do trecho 6

Veremos a seguir a diferença entre as texturas criadas com os diversos tipos de
glissandi e a técnica conhecida como “arborescências”.

2. Arborescências
Nos anos 70 Xenakis desenvolveu a técnica das arborescências 7, também como
resultado da utilização de gráficos. Segundo o compositor, elas são generalizações de padrões
melódicos, não no sentido de um pequeno padrão, mas de um complexo de tais padrões; deste
modo, a arborescência pode ser considerada como um objeto em si, que pode ser expandido,
movido ou rotacionado, em transformações sempre contínuas, pois ocorrem no tempo
(XENAKIS, 1975: 100) 8.
Segundo Gibson (2010), o que difere as texturas de glissandi das arborescências mesmo ambas podendo ser consideradas linhas melódicas desenhadas pelo compositor - é o
fato que nas texturas, as linhas são retas, desenhadas com auxílio de régua, e depois
superpostas; nas arborescências os desenhos são curvos (muitas vezes feitos à mão livre) e as
linhas são coordenadas: cada nova linha representa o solo ou raiz 9. Xenakis menciona como
as primeiras aplicações desta técnica as obras Eryvali (1973), Erikhthon (1974), e Noomena
(1974) (XENAKIS, 1975, p. 100).
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Figura 7: gráfico de Xenakis para as arborescências de Erikthon, para orquestra 10

As diferentes aplicações das arborescências podem ser sintetizadas tomando-se
dois exemplos mencionados por Gibson (2010): Erikthon e Noomena. Em Erikhthon as
arborescências são o próprio material da composição: quando ocorrem, há pouca diversidade
nas técnicas instrumentais empregadas ou nas variações dinâmicas e o que se apreende é o
emaranhado das linhas. Em Noomena Xenakis parece se preocupar com a escuta de cada
“objeto”: a orquestração é utilizada para articular as arborescências, cada linha possui sua
própria oscilação dinâmica e é marcada com um acento. Alguns tipos de arborescência são
caracterizados por uma determinada técnica instrumental, como espécie de “pistas
perceptuais” (Gibson ressalta os frulatos nas arborescências em forma de V). Em alguns
momentos arestas podem se intersectar em pontos que não correspondem a um nó, ou seja,
podem passar pelo mesmo ponto sem estarem relacionadas, pois Xenakis as concebe também
num espaço tridimensional 11.
Segundo Gibson (2010) as transformações por ele empregadas (“rotações em
vários ângulos, alongamentos, contrações, distorções, expansões etc.”) foram feitas à mão
livre, sem régua, numa abordagem mais intuitiva da composição, em que o desenho dá o
contorno geral dos objetos, nem sempre revelando os detalhes que os tornam interessantes
(ambos igualmente importantes para o compositor).
Além dos glissandi e arborescências, Xenakis utilizava gráficos quando desejava
manipular texturas formadas por um grande número de elementos, cuja distribuição
geralmente era resultante de cálculos, como veremos a seguir.
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3. Manipulação de eventos massivos
Ao manipular um número massivo de elementos, sejam sons de variação contínua
(glissandi), sejam sons “pontuais” (pizzicati de cordas e sons percussivos), Xenakis utilizava
gráficos como forma de atuar diretamente sobre a textura sonora, muitas vezes construindo
passagens do descontínuo ao contínuo (e vice-versa). Um exemplo é Pithoprakta (1955-56),
em que o cálculo estocástico libera-o da escolha dos detalhes:
De fato, nesta concepção, o som individual não tem importância (desde que ele
exista, é claro), não o distinguimos mas sim o conjunto de partículas sonoras que
atingem nosso córtex e a modulação deste conjunto: vai para o agudo, para o grave,
se rarefaz ou ao contrário sua desordem aumenta? (XENAKIS, 1971: 27)

Analisando em detalhe o gráfico com o qual ele compôs a passagem dos
compassos 52-59, Solomos (2001) refere-se ao processo do compositor como o de um
“escultor do som”, em que regiões vazias poderiam ser comparados tanto ao processo de
filtragem da música eletroacústica quanto ao ato de esculpir uma estátua num pedaço de
pedra: fica evidente que era a imaginação visual - e intuitiva - do fenômeno global que guiava
as composições, mesmo quando o gráfico era construído com auxílio de equações.

Figura 8: gráfico dos compassos 52-59 de Pithoprakta (XENAKIS, 1963: 31)

Se as texturas de glissandi eram compostas com régua, e as arborescências à mão
livre, pode-se dizer que era a borracha quem auxiliava o compositor na manipulação das
“nuvens de sons”, ao criar morfologias pela remoção do “excesso” resultante dos cálculos;
nos três casos, sempre manipulações da ordem do visual.
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Considerações finais
Ao analisar o processo criativo de Xenakis vê-se que ele cria um modelo que não
é a mera transposição de um meio a outro: as analogias entre formas visuais e formas sonoras
lhe permitem converter uma imagem sonora em imagem visual, e vice-versa, numa simbiose
entre ambas, o que lhe possibilita manipulações da ordem do visual, posteriormente
convertidas em sonoras pela escritura instrumental 12. A visualidade do suporte é explorada
levando em conta o dinamismo temporal.
Pode-se então pensar nas possibilidades de uma metodologia composicional em
que se desenha uma determinada sonoridade, ou seus processos de transformação, antes de
detalhá-los na escrita; por exemplo, a representação num eixo x/y, que Xenakis associa aos
parâmetros altura e tempo, mas que poderiam estar associados a outros parâmetros; ou então,
um sistema tridimensional, dentro de um cubo, onde o eixo “z” seria algum parâmetro como
timbre, dinâmica, grau de rugosidade etc.
Nesta abordagem composicional, leva-se em conta o fato de que a escuta musical
opera uma verdadeira síntese perceptiva, articulando sensações táteis, visuais, cinéticas,
proprioceptivas etc. 13 Vê-se então que imagem sonora e imagem visual tornam-se igualmente
musicais na escuta, sendo duas possibilidades equivalentes de invenção musical.
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1

Nas palavras do próprio compositor: “Dado o princípio de anterioridade, e localidade, é dado ao
fluxo do tempo uma estrutura de ordem linear, no sentido matemático. Isto quer dizer que sua imagem em nosso
cérebro é constituída por uma cadeia de entidades-eventos sucessivos, podendo ser colocado em correspondência
biunívoca com os números relativos e até mesmo, através de uma generalização útil, com os números reais
(racionais e irracionais). Pode-se então contá-lo. É o que fazem as ciências em geral, mas também a música, que
se serve de um relógio, o metrônomo. Em virtude desta mesma ordenação linear, o tempo pode ser colocado em
correspondência biunívoca com os pontos de uma linha reta. Pode-se então desenhá-lo.” (XENAKIS, 1994: 101)
2

Extraído de http://www.univ-montp3.fr/~solomos/18.html.

3

“Se os glissandi são longos e emaranhados, obtemos espaços sonoros de evolução contínua.
Dentre estas possibilidades, há aquelas que fornecem graficamente superfícies regulares (os glissandi estando
desenhados sob a forma de linhas retas). Eu fiz a experiência em Metastasis executada em 1955 em
Donaueschingen. Alguns anos mais tarde quando o arquiteto Le Corbusier, de quem eu era colaborador, me
encomendou um projeto para a arquitetura do Pavilhão Philips de Bruxelas, meu trabalho de concepção foi
aguçado pela experiência de Metastasis. Assim, creio que desta vez música e arquitetura encontraram uma
correspondência íntima.” (XENAKIS, 1963, p. 20)
4

Interessante já observar neste exemplo como o compositor agrega informações que se referem às
qualidades sonoras que deseja: nos sons pontuais vemos as indicações “col legno” e em seguida, esta mesma
indicação riscada e algo que se parece com “pizzicato pp”, exemplos que nos mostram como o gráfico é de fato
http://www.univum
suporte
composicional
para
o
compositor.
Imagem
extraída
de
montp3.fr/~solomos/17.html.
5

Movimentos brownianos são movimentos aleatórios realizados por partículas macroscópidas em
um fluido, consequência de suas colisões com as moléculas deste fluido.
6

Xenakis pede que cada nota comece “au talon”, ou seja, para uma melhor aproximação deveriam
estar representados também o ruído no início dos glissandi e dos pontos soltos.
7

Segundo Gibson (2010), o compositor nunca teorizou a seu respeito, referindo-se a elas mais em
entrevistas. A noção de arborescência pode ter vários significados teóricos, como o da Teoria dos Grafos, em que
seria “um tipo de árvore que conecta gráficos não cíclicos, cujas arestas são direcionadas para longe ou em
direção a raiz, de modo que quaisquer dois vértices podem ser conectados por um caminho único simples ...
como esta teoria preocupa-se com as propriedades abstratas dos gráficos, as posições relativas de linhas e pontos
não têm importância, o que não é o caso quando se desenha gráficos num domínio de altura versus tempo.
Portanto, não há evidências da relação entre as arborescências desenhadas por Xenakis e a Teoria dos Grafos, ou
qualquer outra teoria.”
8

Diferentemente do que a definição do próprio compositor sugere, Gibson localiza dois tipos de
arborescências: “o fluxo contínuo de linhas em movimento, … ou como objetos. Consideradas como objetos,
arborescências são delimitadas no tempo. Elas podem ser reproduzidas e transformadas. É por isso que Xenakis
também as chama de clonagens [clonings]” (GIBSON, 2010).
9

O próprio compositor descreve o processo de criação de uma arborescência: “Começamos com
um ponto no espaço, este pode ser um espaço altura versus tempo ou qualquer outro. Para existir, o ponto deve
repetir-se continuamente. Deste modo, uma linha é formada, a qual pode ter qualquer formato: qualquer ponto da
linha pode reproduzir-se e formar uma arborescência.” (XENAKIS apud GIBSON, 2010).
10

Extraído de http://www.univ-montp3.fr/~solomos/7.html.

11

O que no gráfico parece ser um ponto de contato entre duas arborescências – o nó – é na verdade a
passagem de uma arborescência em frente à outra: esta diferenciação dos planos em profundidade caberia a um
determinado timbre e/ou técnica instrumental, o que demonstraria, segundo Gibson, que mesmo com a utilização
de um suporte bidimensional, Xenakis estaria concebendo as arborescências num espaço em três dimensões.
12

Em nossa pesquisa, entitulada provisoriamente de "Modelos visuais e composição instrumental",
optamos por não transpor diretamente o desenho numa partitura gráfica, mas por explorar as possibilidades que
surgem do "confronto" entre o desenho (muitas vezes livre) e o detalhamento na partitura, deixado para uma
etapa posterior do processo composicional.
13

Este aspecto é facilmente observável nos termos empregados para se falar de qualidades sonoras:
rugosidades, texturas, subida, descida, claro, escuro, pesado, leve etc. Para Schaeffer (1966) tais termos
significavam uma incapacidade para se falar do "objeto em si", enquanto que para Sciarrino (1998) trata-se de
uma característica da percepção humana, que funciona como uma "globalidade perceptiva".
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Conceitos de espaço e tempo relacionados aos modelos de composição e
percepção de Xenakis
Danilo Rossetti

Universidade Estadual Paulista (UNESP) – danilo_rossetti@hotmail.com
Resumo: Neste artigo, que é parte integrante da minha pesquisa de Mestrado, abordamos os
modelos de composição e percepção de Xenakis utilizados na obra eletroacústica Concret PH
(1958), difundida no interior do Pavilhão Philips. Para esta discussão teórica, trazemos algumas
considerações sobre espaço e tempo fundamentadas em Kant e Merleau-Ponty, considerações estas
que nos servem de base para analisar e discutir o conceito de “gesto eletrônico” de Xenakis. O
“gesto eletrônico” está relacionado ao continuum espaço-tempo da música e, como pretendemos
demonstrar, também relacionado às idéias destes dois filósofos.
Palavras-chave: Xenakis, Concret PH, Pavilhão Philips, tempo subjetivo, continuum espaçotempo.
Space and Time Concepts Related to Xenakis’ Models of Composition and Perception
Abstract: In this article, which is part of my master’s degree research, I approach Xenakis’
composition and perception models applied to his electroacoustic work Concret PH (1958),
diffused inside the Philips Pavilion. For this theoretic discussion, I bring space and time
considerations of Kant and Merleau-Ponty, based on which I intend to analyze and discuss the
Xenakis’ “electronic gesture” concept. The “electronic gesture” is related to the space-time
continuum of music and, how is intended to demonstrate, also related to the ideas of these two
philosophers.
Keywords: Xenakis, Concret PH, Philips Pavilion, subjective time, space-time continuum

1. Introdução
O compositor Iannis Xenakis é bastante conhecido por suas idéias musicais
inovadoras, baseadas em teorias e conceitos originários de diferentes áreas do conhecimento
humano. Suas idéias podem ser relacionadas ao paradigma da complexidade quando
consideramos suas proposições a respeito da relação entre arte e ciência, assim como seu
conceito de artista como criador de novas estruturas e formas (artiste-concepteur 1). Neste
sentido, sua música, de uma certa maneira, pode ser entendida como a forma sonora resultante
criada a partir de estruturas lógicas (provenientes de modelos matemáticos e estatísticos
importados de teorias científicas), apesar de que estes modelos estruturais não servem para
explicar a totalidade de sua música. Este processo, para Xenakis, tinha principalmente o
objetivo de ser um exercício de abstração para a criação musical, na medida em que um
processo da criação não é possível de existir sem subjetividade.
Este artigo tem o objetivo de discutir o modelo de percepção sonora imaginado e
trabalhado por Xenakis ao longo de seu percurso como compositor, enfocando o espetáculo
Poéme Electronique, realizado no interior de Pavilhão Philips da Explo’58, em Bruxelas. Este
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era um espetáculo multimídia composto por duas obras musicais: a obra homônima de Edgar
Varèse e obra Concret PH de Xenakis (que funcionava como uma espécie de prelúdio).
Xenakis ainda desenvolveu o projeto arquitetônico do pavilhão, baseado em superfícies
regradas. Como veremos, seu modelo de percepção sonora é substancialmente fundamentado
na fenomenologia, tal como uma espécie de modificação e ampliação das implicações do
conceito de objeto sonoro de Pierre Schaeffer, influência que se deu, provavelmente, pelos
anos de convivência de ambos no GRM (Groupe de Recherches Musicales), entre 1954 e 62.

Figura 1: Desenho do Pavilhão Philips (XENAKIS, 1976, p. 142)

2. Espaço e Tempo como Formas de Intuição Sensível
Abordemos os conceitos e as acepções de espaço e tempo, principalmente
relacionados à sua apreensão subjetiva, baseando-nos nas concepções de Immanuel Kant e
Maurice Merleau-Ponty. Mais adiante, também faremos algumas considerações sobre o tempo
originárias de Gaston Bachelard.
Kant (1724 – 1804), em sua obra Crítica da Razão Pura (1781), delimitou os
conceitos metafísicos de espaço e tempo, conceitos estes que são fundamentais para um
entendimento de suas acepções. Em sua explanação, estabelece definições básicas que
explicam os meios pelos quais um conhecimento pode referir-se a objetos. Este conhecimento
é um dado intuitivo, que ocorre sempre que um objeto é apreendido por nossos sentidos.
Sensibilidade, por sua vez, é o meio através do qual são fornecidas estas intuições, e sensação
é o efeito de um objeto sobre a nossa capacidade de representação. Para Kant, existem duas
formas puras da intuição sensível como princípios do conhecimento: espaço e tempo; sendo
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que o espaço refere-se ao mundo exterior, àquilo que está fora de nós, e o tempo refere-se a
tudo o que pertence às determinações internas. Com efeito, o tempo não pode ser considerado
como algo que nos é externo, nem tampouco o espaço como algo proveniente de nosso
interior.
O espaço é uma intuição pura, uma representação a priori que permeia
necessariamente todas as intuições externas, desta forma é uma condição necessária da
existência dos fenômenos, e não uma determinação relacionada a eles. O espaço deve ser
representado como uma magnitude infinita dada, fazendo-se impossível representarmos algo
em que não exista o espaço. Como regra válida universalmente e sem limitação, Kant
assevera que “todas as coisas enquanto fenômenos estão justapostas no espaço” (KANT,
1983, p. 43).
O tempo é uma representação necessária que permeia todas as intuições e
constitui-se como um dado a priori que não pode ser suprimido. Possui uma única dimensão
na qual tempos diferentes são apenas partes precisamente do mesmo tempo, desta feita
tempos diferentes não são simultâneos, mas sucessivos (da mesma forma que diferentes
espaços não são sucessivos, mas simultâneos). O tempo é uma forma pura de intuição
sensível, cuja representação deve ser ilimitada. A mudança ou o movimento das coisas no
espaço só pode acontecer no tempo, isto é, de forma sucessiva.
Merleau-Ponty (1908 – 1961) trabalhará com as definições de tempo e espaço a
partir de uma visão fenomenológica – baseada numa descrição subjetiva da apreensão dos
fenômenos externos, tal como foi sistematizado por Husserl, fundador desta escola – mas
também considerando como ponto de partida as definições de Kant. Em Fenomenologia da
Percepção (1945), Merleau-Ponty definirá o espaço como um meio pelo qual a posição das
coisas torna-se possível, tal como uma potência universal de suas conexões (MERLEAUPONTY, 2006, p. 328), e a percepção como mecanismo através do qual estabelece-se o
conhecimento, de forma interativa: “ter experiência de uma estrutura não é recebê-la em si
passivamente: é vivê-la, retomá-la, assumi-la, reencontrar seu sentido imanente” (Idem,
Ibidem, p. 348).
Para Merleau-Ponty, a percepção do tempo e do espaço é indissociável, pois
matéria e conhecimento são inseparáveis. Ele explica este fato afirmando que a coexistência,
característica do espaço, não é alheia ao tempo, mas uma atribuição de dois ou mais
fenômenos ao mesmo momento temporal. O tempo, por sua vez, diferentemente do que havia
afirmado Kant, não é apenas uma consciência de uma sucessão. Objeto percebido e percepção
são contemporâneos, ou seja, a “ordem dos coexistentes” não pode ser separada da “ordem
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dos sucessivos” (Idem, Ibidem p. 357). Mais ainda, ele afirma, considerando as três
dimensões espaciais (altura, largura e profundidade), que as coisas coexistem no espaço, não
estão apenas justapostas.
3. Concret PH: Uma Breve Abordagem Analítica de sua Realização
Concret PH foi uma obra musical composta por Iannis Xenakis de acordo com a
estética da música concreta – que implica na transformação dos sons gravados através de
procedimentos de estúdio, com intuito de desassociar o objeto sonoro de sua fonte originária –
para ser executada no interior do Pavilhão Philips, durante o espetáculo Poème Électronique.
É uma obra eletroacústica, de curta duração (2’45’’), cuja versão monofônica foi composta
em 1958 em Bruxelas, realizada com os equipamentos Philips de Paris; a sua versão
estereofônica foi concebida no GRM, em 1961 (XENAKIS apud DELALANDE, 1997, p.
36).
O trabalho com o material sonoro, durante a elaboração de Concret PH, envolveu
três etapas. A primeira consistiu na gravação do material que seria utilizado na obra, material
este caracterizado por estalidos provenientes da queima de carvão. Na segunda etapa, dentro
dos moldes da música concreta, grãos sonoros foram extraídos da gravação do carvão em
chamas e isolados do seu contexto original. A terceira etapa foi caracterizada por um trabalho
de “escultura” do som. Os grãos (de duração menor que 0,1 segundo) foram justapostos,
formando uma textura maior e complexa. Xenakis trabalhou de forma a juntar inúmeros
fragmentos de fita, de modo que as novas texturas formadas foram submetidas a diferentes
estratégias de densificação (Cf. DI SCIPIO, 1998, pp. 203 e 204).
Este trabalho com os grãos era um tipo rudimentar de síntese granular, realizado
de forma analógica. Ainda segundo Di Scipio, existem dois tipos de textura distinguíveis na
escuta desta obra: uma formada por explosões de durações muito curtas (mas com um
espectro de freqüências bastante largo, com picos entre 6.000 e 9.000Hz), e outra formada por
explosões um pouco mais longas (porém com espectro de freqüências um pouco mais estreito,
com picos entre 4.000 e 5.000Hz). Estas duas texturas foram freqüentemente sobrepostas. O
resultado final desta composição nos remete a uma escuta internalizada da morfologia sonora,
praticamente uma escuta granular, direcionada à evolução dos grãos no tempo.
Para Xenakis, Concret PH é uma música abstrata que apresenta a estrutura de um
gás. Seria como uma nuvem de poeira sonora com condensações no seu interior que criam
formas que depois desaparecem (Idem, 1997, p. 116 – 117), tal como uma espécie movimento
browniano 2. Seus grãos sonoros, distribuídos estocasticamente no tempo, são semelhantes à
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descontinuidade do tempo imaginada por Bachelard 3. Em semelhança à descrição de Xenakis
sobre sua obra, Bachelard havia afirmado que a duração seria como uma “poeira de instantes”
caracterizada pela heterogeneidade. A percepção de continuidade do tempo, assim como a
percepção de um continuum em Concret PH se dá pela repetição dos fenômenos descontínuos
em seu interior. Por outro lado, em relação à sua multiplicidade de eventos internos, temos um
tempo indeterminado, imprevisível e descontínuo.
O material, conforme pode ser notado na figura 2, ocupa uma grande faixa do
espectro sonoro, preenchendo quase que sua totalidade (distribuindo-se entre 20 e 20.000Hz).
Este fato gera uma percepção estatística dos fenômenos descontínuos (sem hierarquia em
relação às alturas), semelhante ao ruído branco, algo almejado no processo composicional de
Xenakis deste período (e enunciado no artigo “La Crise de La Musique Sérielle”, de 1955), no
qual estabeleceu as bases teóricas da musica estocástica. Entre os anos 1950 e início dos anos
1960, ele tinha especial interesse na reprodução dos fenômenos estocásticos em suas obras,
fenômenos estes que, em muitas vezes, são encontrados na natureza.

Figura 2: Sonograma de Concret PH (versão stereo), realizado no programa Acousmographe

4. O Gesto Eletrônico
Xenakis mencionou que foram utilizados cerca de 400 alto-falantes para a difusão
da obra no interior do pavilhão, número que não é unânime (alguns autores falam de 350,

728

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

outros de 425). No espetáculo, o ouvinte entrava ao mesmo tempo dentro de Concret PH e
dentro do Pavilhão Philips, quer dizer, dentro de um espaço onde o compositor controlava
quase todos os aspectos sensíveis: visuais, sonoros e táteis (MERIC, 2005 p. 3).
Segundo Xenakis, o advento da música eletroacústica alargou as possibilidades de
abstração musical. Este fator de abstração (e portanto criador do tempo subjetivo) poderia ser
obtido através do manejo da espacialidade na música eletroacústica. Considerando a
disposição dos alto-falantes numa composição e/ou difusão eletroacústica, eles se tornam uma
fonte sonora pontual no espaço tridimensional. A este respeito, o compositor fez a seguinte
afirmação: “tudo aquilo que pode ser afirmado para o espaço euclidiano poderia ser transposto
para o espaço acústico” (XENAKIS, 1958, p. 148, tradução do autor). Desta forma, a partir do
advento das técnicas de composição e de difusão eletroacústicas, houve a conquista do espaço
geométrico pelo domínio da abstração. O Pavilhão Philips representava uma síntese
audiovisual, “um gesto eletrônico total”, tal como asseverou nesta passagem:
O Pavilhão Philips da Exposição de Bruxelas representa, a este respeito, uma
primeira experiência deste tipo de síntese artística do som, da luz, da arquitetura,
uma primeira etapa em direção a um ‘gesto eletrônico’ (Idem, Ibidem, p. 150,
tradução do autor).

É importante ressaltar que, no final dos anos 1950, a idéia de espacialização na
música eletroacústica era uma novidade, de maneira que o Pavilhão Philips foi uma das
primeiras realizações – outra experiência foi a composição da obra eletroacústica Gesang der
Jünglinge, por Stockhausen (1955 – 56), para cinco canais.
O objeto sonoro, quando em movimento, tem a propriedade de sugerir a sua
espacialidade. A partir da situação criada para a difusão de Concret PH, a música tomava
conta do espaço através do “gesto eletrônico”, fenômeno único que é capaz de ligar (como
continuidade) as propriedades internas do envelope sonoro (duração, dinâmica, altura e,
conseqüentemente, timbre). O movimento sonoro no espaço, projetado a partir de suas
características intrínsecas, é percebido e interiorizado pelo ouvinte, proporcionando a intuição
do tempo subjetivo decorrente desta representação.
5. Considerações Finais: O Continuum Espaço-Tempo da Música
A percepção do “gesto eletrônico” no tempo e no espaço representa o modelo de
percepção sonora idealizado por Xenakis, modelo este em que, além de percebida nos moldes
tradicionais, a música deveria ser visitada e explorada. A idéia de espacialidade está
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freqüentemente presente em suas composições, de modo que o ouvinte é envolvido por fontes
sonoras, sejam elas eletrônicas ou instrumentais.
Ademais, quando adentramos a questão da abstração musical, um dos intuitos de
Xenakis quando trabalhava com a idéia de espacialidade da música, adentramos o universo do
tempo subjetivo, ou seja, da representação das intuições (conhecimento em relação a um
objeto) localizadas no espaço externo a nós, tal como asseverou Kant. A música, portanto,
cria seu espaço e seu tempo na individualidade da escuta.
Observamos também que a definição de espaço utilizada por Xenakis para a
caracterização do “gesto eletrônico” aproxima-se da definição elaborada por Merleau-Ponty,
quando este afirma que o espaço é uma potência de suas conexões. Na nossa observação não
nos distanciamos da definição kantiana de espaço – uma intuição pura que permeia as
intuições externas –, mas sim da afirmação de que todas as coisas estão justapostas no espaço.
O “gesto eletrônico” sugere que os sons em movimento coexistam juntamente com o ouvinte
no espaço e no tempo, tal como sugeriu Merleau-Ponty. Esta indissociação entre espaço e
tempo, da mesma forma, articula-se com o modelo de percepção sonora de Xenakis
Consideramos que a difusão de Concret PH no espetáculo Poème Électronique
gerou um espaço em movimento justamente pelo fato da música ser um fenômeno temporal
por natureza. No nosso entendimento, se temos a criação de um espaço de difusão da obra
musical, delimitado pela posição dos alto-falantes, temos a formação de uma representação
real do continuum espaço-tempo, no qual os sons efetuam suas trajetórias. Por conseguinte, se
os sons estão em movimento neste espaço, existe também a presença do tempo neste modelo.
Mais uma vez articulando o pensamento de Xenakis com o de Merleau-Ponty, o filósofo
francês também assume que o fenômeno do movimento é uma implicação espácio-temporal,
como podemos constatar nesta passagem: “O fenômeno do movimento não faz senão
manifestar de uma maneira mais sensível a implicação espacial e temporal” (MERLEAUPONTY, Op. Cit., p. 371). Desta feita, assistir a este espetáculo, em 1958, passava pela
vivência do continuum espaço-tempo criado por Xenakis em Concret PH.
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Notas
1

Artiste-concepteur é um termo utilizado por Xenakis para definir o perfil ideal do artista e criador
contemporâneo. Segundo ele, esta pessoa deveria ser dotada de um conhecimento suficiente em matemática,
lógica, física, química, biologia, genética, paleontologia (sobre problemas a respeito da evolução das formas),
ciências humanas e história. Seria uma proposição no sentido de criar uma nova ciência da “morfologia geral”,
que trataria das novas formas que pertencem a estas diversas disciplinas, dentro de seus aspectos invariáveis e
também das leis que regulam suas transformações no tempo (Cf. XENAKIS, 1981, p. 17).
2
Movimento browniano é um movimento de partículas (tais como pólen, poeira e fuligem) caracterizado por
trajetórias probabilistas estocásticas. Foi primeiramente observado pelo físico escocês Robert Brown, que
publicou um trabalho sobre este tema em 1828, afirmando que todas as partículas finas apresentavam o mesmo
tipo de movimento num meio fluido, em decorrência de seus choques. No nível atômico, Einstein constatou que
o movimento molecular térmico, causador do movimento aleatório da partícula Browniana, é a base da teoria
microscópica da estrutura da matéria (VAINSTEIN, 2007, p. 23).
3
Para Bachelard (1884 – 1962), a duração é composta de inúmeros instantes descontínuos que são
constantemente rompidos, ao passo que dão lugar a novos instantes. Seu pensamento sobre o tempo parte de dois
pressupostos: o caráter absolutamente descontínuo do tempo e o caráter absolutamente puntiforme do instante.
Dentro desta concepção, a duração é constituída de instantes sem duração organizados através de um esquema
axial, o qual se configura na medida em que os instantes são armazenados em nossa memória. Considera o
instante um complexo de tripla essência: espaço-tempo-consciência, e o tempo, antes de tudo, vibração e
freqüência. Bachelard assume a hipótese da sensação de continuidade do tempo ser proveniente da superposição
de diversos tempos individuais descontínuos, tal como o tempo biológico de um organismo vivo, ou seja, o
tempo teria uma espessura e uma densidade.
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Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar dados de uma pesquisa realizada em torno do
conceito de musicalidade, a partir da concepção de professoras de instrumentos de palhetas de um
centro de educação profissional de música, tendo como perspectiva compreender o que elas
entendem por musicalidade, como elas a percebem no aluno e como ela pode ser trabalhada na
prática pedagógica. Por meio da aplicação de um questionário, foi possível apreender que a
concepção se mostra multifacetada e envolve, de forma combinada, os diferentes tipos de
inteligência apontados por Gardner (1999).
Palavras-chave: musicalidade, educação profissional, inteligências múltiplas
Conceptions of musicality in a professional music school: a study with teachers of reed instruments
Abstract: The purpose of this paper is to present data from a research conducted about the concept
of musicality, deriving from the conception of teachers of reed instruments working at a
professional music school, in an attempt to understand what they mean by musicality, how they
perceive it in a student and how it can be worked in the classroom. Through a questionnaire, it was
possible to grasp that the concept is multifaceted and involves different types of intelligence as
pointed out by Gardner (1999).
Keywords: musicality, professional education, multiple intelligences

1. Introdução
A situação que motivou a realização da presente pesquisa surgiu a partir de um
conflito vivenciado em um centro de educação profissional de música, no qual trabalho como
professor. Há um pouco mais de um ano, um conjunto de professores da escola elaborou uma
ficha de avaliação para ser utilizada nas provas práticas bimestrais de instrumento.
A tentativa de implementação da ficha gerou polêmica entre os diferentes núcleos
da escola (cordas, palhetas, metais, piano, etc.), tendo em vista que nela constavam critérios
como “facilidade”, “atitude” e “musicalidade”. A oposição de alguns núcleos frente à
proposta ocorreu principalmente por: a) a aplicação da ficha ser para todos os níveis de
instrumentos; b) cada instrumento (e cada nível) possuir suas especificidades de avaliação; c)
os aspectos conceituais de alguns critérios não serem tão claros ou consensuais, o que não
permitiria uma avaliação justa e/ou coerente. Após algum tempo, a ficha foi deixada de lado,
mas alguns questionamentos ainda permanecem.
A presente pesquisa objetivou investigar as concepções de professores de uma
escola de educação profissional de música em torno do conceito de musicalidade. Para tal
propósito, surgiram as seguintes questões norteadoras: O que professores de instrumento de
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uma escola profissionalizante de música entendem por musicalidade ou ser musical? Como
eles percebem a musicalidade no aluno? Por meio de quais parâmetros? Há possibilidades de
se desenvolver a musicalidade de um aluno nas aulas de instrumento? Como isso ocorre?
Segundo Hallam (2006: 93), realmente não há um consenso entre os acadêmicos a
respeito do significado de musicalidade, “tendo o termo sido severamente criticado nos
últimos anos” (p. 98). Dicionários se referem ao estado de ser ‘musical’, sendo tal termo
definido como apaixonado ou qualificado para a música.
Ainda, o entendimento do que viria a ser uma pessoa musical, frequentemente está
associado a termos como a habilidade, a aptidão, o talento ou o potencial para fazer música, à
capacidade de expressar e comunicar emoções na interpretação de uma obra musical e à
facilidade de um indivíduo para executar um instrumento, sendo muitas vezes atribuídas como
privilégio exclusivo dos mais dotados.
Cuervo e Maffioletti (2009) alegam a impossibilidade de se construir uma clara
definição a respeito da musicalidade brasileira, não sendo possível generalizar “um conjunto
de ações e habilidades específicas de forma a enquadrar, em um só conceito, grupos sociais
heterogêneos com enorme diversidade cultural como existem no país” (CUERVO e
MAFFFIOLETTI, 2009: 36). Dessa forma, as autoras concordam com Hallam (2006) que o
conceito de musicalidade está intrinsecamente ligado ao contexto sociocultural.
Em escolas de música, é comum a aplicação de testes para mensurar a
“musicalidade” ou a “capacidade musical” como critério de seleção de novos estudantes.
Embora o relacionamento com a música possa ocorrer por meio de diferentes atividades como
o ouvir música (apreciação), a composição e a execução, os primeiros testes desenvolvidos
somente avaliam uma dessas experiências musicais: a percepção auditiva.
Há mais de um século são desenvolvidos testes de inteligência musical, como
forma de avaliar e medir o conhecimento musical. Os testes de Stumpf/1883, Seashore/1960,
Wing/1981, Drake/1957, Bentley/1966, exemplificados por Hallam (2006) e Grossi (2003),
são modelos que apresentam uma gama de exercícios de distinção sensorial (auditiva). Ou
seja, testes que focam isoladamente aspectos rítmicos, de alturas, timbres e memória. “A
lógica subjacente de todos esses testes é que a ‘musicalidade’ tem a sua base na percepção
aural” (HALLAM, 2006: 95).
Para Gardner (1999) a inteligência musical é apenas uma de um conjunto maior
que envolve diferentes tipos de percepções e relações com conhecimento apreendido. Para o
autor, as inteligências podem ser educáveis, sendo o produto de uma constante interação entre
fatores biológicos e do ambiente – “potenciais que irão ou não irão ser ativados dependendo
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dos valores de uma cultura particular, as oportunidades disponíveis em tais culturas e as
decisões particulares feitas pelos indivíduos e suas famílias” (GARDNER, 1999 apud
HALLAM, 2006: 96).
2. Metodologia
Foram considerados sujeitos para a pesquisa três professoras de instrumento da
escola em que trabalho. O instrumento de coleta de dados foi a aplicação de um questionário
via web composto de duas partes. A primeira parte teve como objetivo levantar dados
referentes ao perfil de formação e de atuação do professor. A segunda foi composta por oito
perguntas de caráter aberto e uma de caráter fechado.
A proposta inicial para coleta de dados havia sido a realização de entrevistas. No
entanto, devido ao fato das professoras alegarem problemas relativos ao tempo que elas
teriam disponível para a realização das entrevistas, elas sugeriram que fosse feito sob a forma
de questionário. Dessa forma, foi proposto um questionário impresso ou eletrônico, tendo elas
preferido, por unanimidade, a segunda opção.
Para análise dos dados, foi adotado como referencial a teoria das ‘inteligências
múltiplas’ (GARDNER, 1999) e as relações entre a inteligência musical e as outras
inteligências sistematizadas por Hallam (2006: 104) no seguinte quadro:

Tabela 1: Inteligências múltiplas aplicadas à música (HALLAM, 2006: 104), tradução nossa.

3. Resultados
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O perfil de formação e atuação profissional das professoras traçado através dos
questionários foi:

Tabela 2: Perfil das professoras de palhetas participantes.

A partir dos dados obtidos nas questões abertas, foi possível observar que todas as
inteligências levantadas por Gardner (1999) estiveram presentes no discurso das professoras a
respeito do que elas entendem por musicalidade. Um aspecto relevante nas respostas é que,
apesar do predomínio de determinadas inteligências, praticamente todas as respostas
combinaram dois ou mais tipos de inteligências.
É a habilidade de comunicar, de transmitir ideias e sentimentos através da
interpretação de uma música. É compreender o caráter de uma peça musical,
procurando também entender as intenções do compositor, para então interpretá-la
com expressão. Semelhante ao trabalho que um bom ator faz com as frases de seu
texto. (Chiquinha)
Qualidade relativa à sensibilidade musical, integrante de todo ser humano,
desenvolvida mediante construção social. (Patty)
É uma facilidade de compreensão de um texto musical, que é demonstrado quando o
músico interpreta uma peça. Ao público fica a impressão de que é muito natural o
ato de tocar um instrumento musical. (Florinda)

Embora tenha sido possível perceber a existência de uma forte relação entre
musicalidade e as inteligências intrapessoal, interpessoal, espacial e lógico-matemática, as
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outras inteligências emergiram nas falas em vários e diferentes momentos. A inteligência
espiritualista/existencial também esteve bastante presente, principalmente relacionada com
aspectos relacionados à compreensão das emoções pessoais na interpretação musical
(inteligência intrapessoal).
Se ele diz que a música é triste, aí pergunto: "Por quê?". Ele precisará pensar e
apontar os motivos (ajudo, se precisar). Ele poderá dizer, por exemplo, que a música
parece triste porque é lenta, em tom menor, em dinâmicas fracas, etc. Chamo a
atenção para aquilo que ele deve se concentrar para deixar mais claro aquele
caráter/sentimento. Também marcamos as respirações nos lugares apropriados e
pensamos nas alterações de agógica pensando musicalmente. Acredito que ouvir
música (através de gravações e ao vivo) também ajuda muito, principalmente
quando o aluno tem a oportunidade de discutir as audições. (Chiquinha)
Pelas reações ao estímulo proposto, comportamento, facilidade em repetir,
discriminar, movimentos corporais. (Patty)
Observo a desenvoltura que ele apresenta na compreensão do ritmo, altura das notas,
velocidade em que toca um trecho, do progresso que apresenta de uma aula para
outra, no comportamento que apresenta quando toca uma peça musical, na
capacidade de entrega do aluno em relação à peça que está diante dele. (Florinda)

A inteligência naturalista pode ser entendida na relação que o músico faz entre o
entendimento físico do instrumento e as reações sonoras provocadas na execução (tais como
afinação, dinâmicas e sonoridades).
Procuro ver se ele compreende que o andamento, um forte ou um piano, um legatto,
um sforzatto, os staccattos, o crescendo, etc. que aparecem em suas músicas estão
relacionados a um caráter, a ideias musicais. (Chiquinha)
Se instrumento, haverá parâmetros como fraseado, timbre, afinação, precisão
rítmica, estilo, mas a agógica provavelmente falará mais alto, o não escrito. (Patty)

Um ponto comum a todas as entrevistadas, é que elas entendem a possibilidade de
se trabalhar a musicalidade de um aluno. No entanto, cada uma aponta diferentes perspectivas
para realizar a avaliação:
Quando passo uma música ou um estudo musical novo, após a leitura pergunto ao
aluno se ele identificou qual o caráter ou sentimento que a obra ou determinado
trecho dela despertaram [...] Ele precisará pensar e apontar os motivos [...]
Principalmente quando o aluno tem a oportunidade de discutir as audições. [...]
Através de sua leitura, de sua evolução nas aulas e de sua atuação nos ensaios e
apresentações. Levo em consideração se ele procurou mostrar a música, com suas
características e contrastes, ou se apenas tem procurado "tocar as notas; (Chiquinha)
É passível de desenvolvimento, refinando acuidade perceptual, imitações, jogos
corporais e rítmicos, com palavras e alturas, canções, ostinatos e bordões cantados
ou percutidos, trabalhando com diferenças de dinâmica em canções conhecidas...
[...] Pelo desenvolvimento que vem obtendo, como chegou ao curso e onde está, que
diferenças estabeleceu no processo. Por meio de execução de repertório proposto, ou
criando pequenos acompanhamentos. Depende de que disciplina se fala. (Patty)
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O aluno musical e o "não-musical", são avaliados da mesma maneira, ou seja, por
meio da interpretação de uma peça musical. Muitas vezes, nos deparamos com
alunos pouco musicais, ou seja, com pouca facilidade, mas muito esforço, que
acabam dando um resultado musical. Não adianta o aluno ter facilidade e pouca
dedicação, a avaliação é a mesma, que é o progresso que o aluno tem diante do
desafio de uma peça musical. Pressupondo que a avaliação é mediante uma audição
musical para um público, seguem os critérios: postura de palco, que é a reação que o
aluno tem frente ao público, a capacidade em gerenciar erros e acertos durante a
apresentação, a interação que ele apresenta com o seu colega de grupo, e a qualidade
de som, afinação, dentre outros. (Florinda)

As professoras, ao se julgarem musicais, reforçam a relação entre as inteligências
intrapessoal e interpessoal, além das inteligências relacionadas à performance e compreensão
musical (lógico-matemática, espacial, lingüística e corporal-cinestésica).
Procuro entender as músicas que toco, identificando o caráter de cada trecho, o
significado prático das notações, procuro dar contraste aos diferentes temas ou
partes da mesma, pesquiso sobre o compositor e a obra como que para me envolver
ainda mais. E procuro me expressar na hora de tocar. (Chiquinha)
Considero-me sensível à música, à lúdica dos sons. Por estabelecer conexões
comigo e com o mundo por meio da música e gostar muito dela. (Patty)
Vejo que tenho facilidade em gerenciar erros e acertos numa apresentação e minha
reação frente ao público é satisfatória, bem como a interação que procuro
desenvolver com a peça musical e os colegas de palco. (Florinda)

Sobre a possível relação entre musicalidade e atuação profissional do músico, não
houve consenso. Apesar de demonstrarem que a musicalidade é um forte componente na
prática musical, na visão delas isso não parece um fator decisivo, exceto pela fala da
professora Chiquinha.
A musicalidade é um aspecto muito importante para o profissional, assim como a
técnica. As duas coisas não só são importantes como se complementam. Um bom
músico se expressa musicalmente fazendo uso de sua técnica. [...] Acredito que, sem
a musicalidade, o músico tocaria de forma fria e maquinal. (Chiquinha)
Acho a atuação profissional muitas vezes restritiva frente ao tanto que se tem em
possibilidade de realização no campo musical. (Patty)
Não são diretamente proporcionais. A musicalidade ajuda um músico que queira
seguir carreira, mas o esforço muitas vezes está acima da facilidade. E depende da
atuação profissional. Seria um professor, músico de orquestra, solista, pesquisador...
A musicalidade é uma facilidade, mas não é fundamental para se destacar no
mercado de trabalho e atuar profissionalmente. (Florinda)

A última questão, de múltipla escolha, procurou revelar, após a explanação
escrita, quais aspectos as professoras relacionavam fortemente com o conceito de
musicalidade, sendo livre o número de itens a serem escolhidos.
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Tabela 3: Quantitativo de itens respondidos na questão fechada (múltipla escolha).

4. Algumas conclusões
A análise e interpretação dos dados demonstraram que as professoras participantes
entendem a musicalidade como um conjunto de inteligências, mesmo que talvez não a
percebam como tal. Segundo Hallam (2006) “a qualidade da performance parece depender de
interações complexas entre a maneira em que o músico aplica as várias habilidades
necessárias para produzir uma performance de alta qualidade e o contexto de performance”
(p. 99).
Se por um lado as inteligências apresentadas estão relacionadas a aspectos mais
íntimos e intuitivos do aluno (compreensão musical, percepção da emoção, interpretação e
expressão), por outro, elas fazem parte de um conjunto maior em que devem promover
exteriorização e comunicação do resultado musical ao público em situações de performance.
De acordo com as professoras, o reconhecimento e exteriorização do componente
expressivo da música é um importante aspecto da musicalidade e está ligado à capacidade de
ir além do que está na partitura. Schubert e McPherson (2006) apontam que pesquisas já
foram capazes de demonstrar que crianças próximas à idade de 7 anos já são aptas a realizar
interpretações consistentes das emoções em melodias executadas em instrumentos musicais.
Portanto, a representação do componente expressivo da música pode de ser observada e
desenvolvida mesmo em alunos mais jovens. No entanto, Grossi (2003) expõe que os estudos
acerca das respostas no campo afetivo/emotivo ainda se demonstram problemáticos quando
transferidos para a educação.
Um problema é que os resultados das pesquisas, na psicologia, oferecem mais
informações sobre como os ouvintes reagem afetivamente ou emocionalmente
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quando ouvindo certos aspectos da música do que como percebem o conteúdo
inerente ou expresso na música. Embora existam evidências suficientes de que
música provoque reações de ordem afetiva e que muitas pessoas respondem, de fato,
à este componente, estudos na psicologia não têm oferecido um modelo de teste para
a educação que contemple a avaliação da dimensão ‘expressiva’ da música.
(GROSSI, 2003: 130)

Aspectos relacionados às habilidades técnicas, normalmente associados à
musicalidade, estiveram pouco presentes e quando apareceram, geralmente estavam ligados à
capacidade de se expressar através do instrumento e de compreensão musical (análise,
apreciação e entendimento da estrutura da música e desenvolvimento da interpretação).
Apesar de todas as professoras atuarem no ensino de instrumentos e citarem
exemplos próprios da prática instrumental, nenhuma relacionou o conceito de musicalidade
com a necessidade de ser capaz de cantar ou tocar um ou mais instrumentos. Isso parece
indicar que não é função apenas do professor de instrumento desenvolver a musicalidade nos
alunos.
Voltando ao questionamento inicial sobre a ficha de avaliação, apreende-se que
avaliar a musicalidade é avaliar toda a gama de elementos inerentes que envolvem prática
musical, sem isolar nenhum dos seus parâmetros. A presença do item musicalidade entre
tantos outros seria apenas uma redundância ou uma limitação no significado que o termo
poderia assumir em um determinado contexto.
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Concursos de piano no Brasil e a possível formação de um cânone de
performance
Mirna Azevedo Costa
UFES - mirnaazevedo@hotmail.com
Resumo: O presente trabalho busca discutir, amparado pelo conceito de cânone de William
Weber, a presença de um corpus reduzido de obras e compositores no repertório dos concursos de
Piano no Brasil. Para tal delimitou-se, a título de exemplo, um recorte temporal de 1992 a 1998 e
2005 a 2010 de dois concursos nacionais de relevância. Os dados foram tabelados e discutidos
visando elucidar algumas das possíveis características e condições para a formação deste cânone
de performance.
Palavras-chave: Concursos de Piano no Brasil; Cânone de Performance; Música Contemporânea
Brasileira.
Piano competitions in Brazil and the possible construction of a performance canon
Abstract: This research supported by William Weber’s concept of Musical Canon aims to discuss
the presence of a small corpus of works present in the repertoire of Brazilian Piano Competitions.
We selected two major national competitions that were held in different regions of the country in
the years of 1992 through 1998 and 2005 through 2010. The data obtained in the analysis of the
booklets were tabulated and discussed in order to elucidate some of the conditions necessary to the
establishment of a possible performance canon in those competitions.
Keywords: Piano competitions in Brazil; Performance canon, Contemporary Brazilian Music

1. Os Concursos de Piano no Brasil
Embora os concursos de piano já não apresentem hoje a mesma relevância de
outrora, estes ainda desempenham um papel considerável na formação profissional do
pianista, seja por uma questão didática ou pela importância que um prêmio possa ter para o
currículo do músico. As premiações obtidas em determinados certames destacam-se
significativamente no currículo do intérprete, o que fica claro observando a maioria dos
encartes de programas de concerto. Nestes normalmente constam um breve currículo do
pianista logo seguidos dos prêmios obtidos em concursos, cuja finalidade é legitimar a
qualidade do artista. Como afirma Régis Gomide Costa, os concursos “ainda hoje estabelecem
um estágio decisório na projeção do pianista brasileiro, sem levantar juízo de seus méritos ou
deficiências” (COSTA, 2000, p. 1). Afinal, mesmo que diversas questões e especificidades
(tais quais relevância social, pertinência pedagógica e outros) cerquem estes eventos, eles
continuam sendo frequentados por inúmeros pianistas e, em algum grau, contribuem para a
formação do cânone na música brasileira para piano.
Para tais concursos, a grande maioria dos candidatos prepara um repertório que
certamente será reproduzido em outros eventos (como recitais e concertos) ou mesmo na
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atuação destes como futuros professores, pois a preparação de tal repertório é exigente e
requer muito tempo de estudo. Em relação a tal preparação, Régis G. Costa observa:
Das condições de um concurso, encontra-se exigências tais como: sonatas, estudos
de virtuosidade, concertos - obviamente de compositores europeus - e uma peça
brasileira. Na somatória de todos esses concursos e suas peças - que ocorrem uma
vez por ano e, que o aluno os escolhe de acordo com suas possibilidades - podería-se
sem dúvida nenhuma eleger variado repertório de concerto em virtude da quantidade
de peças estudadas, no entanto, de música européia e incluindo neles uma ou outra
peça brasileira (COSTA, 2000, p. 1).

Dentre essa pequena parcela de música brasileira contemplada em tais certames,
existe uma marcada tendência à repetição de determinadas obras, quiçá determinados estilos,
delineando-se então, neste contexto dos concursos, a formação de um cânone. Segundo Maria
Helena Elias, pesquisadora do Observatório Musical Francês,
a observação da prática pianística no Brasil revela uma relativa ausência da música
atual e uma frágil presença da produção brasileira do passado. Nas salas de concerto
e nas aulas de piano em todo o país nota-se a presença de um repertório que vai até a
década de 1950, com ênfase nas obras de Villa-Lobos (ELIAS, 2010, p. 1).

E ainda, conforme Régis G. Costa:
A obra pianística da geração pós-Villa-Lobos e mesmo aquela contemporânea,
embora alcance uma relativa divulgação em concertos ou mesmo em gravações,
ainda encontra-se muito aquém do volume da produção musical brasileira realizada
desde esse período até nossos dias. A música de Villa-Lobos é sem dúvida a obra
mais divulgada e conhecida entre o público brasileiro e o público internacional
(COSTA, 2000, p. 3).

Esta mesma situação é claramente observada nos concursos nacionais de piano, o
que leva a crer que estes refletem a situação da prática pianística no Brasil. A repetição destas
obras gera um estabelecimento das relações de conservação e consagração de um pequeno
corpus de obras que, pela ausência de uma variedade de alternativas, apresenta-se como um
dos mais poderosos agentes legitimadores deste mesmo corpus, o que leva à consolidação de
um cânone.
Apesar da indisputável soberania da obra de Villa-Lobos na escolha do repertório
dos candidatos, propomos questionar se as obras restantes (e até mesmo as do próprio VillaLobos) poderiam estar relacionadas por comungarem de um mesmo estilo, uma mesma
linguagem estética. Tem-se por hipótese que esta linguagem provavelmente está fortemente
ligada ao Nacionalismo e ao Romantismo tardio.
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Para nossas conclusões selecionamos neste trabalho dois dos concursos que
pesquisamos entre alguns dos certames de maior relevância realizados no Brasil entre 1993 e
2010. São eles o Concurso Nacional de Piano Edna Bassetti Habbith (PR), cujo recorte
temporal é de 2005 a 2010 e o Concurso Nacional de Piano de Governador Valadares (MG)
de 1993 a 1998. Tais concursos são alguns dos mais procurados pelos alunos de piano (e
indicados pelos professores), dada a importância e projeção dos membros das bancas
examinadoras no cenário nacional/internacional. Este fato confere maior credibilidade e
imponência à premiação obtida pelo candidato, pois quanto mais gabaritada a banca, maior
valor simbólico assume o prêmio. Estes dois concursos foram realizados ininterruptamente
durante o intervalo de tempo delimitado para cada um e ocorreram em diferentes regiões do
país (Sudeste e Sul). Ambos apresentam um número significativo de participantes (em média
40 candidatos por ano) de âmbito nacional, especialmente das regiões Sudeste (todas as
capitais), Sul e Nordeste. Embora com menor frequência, também encontramos candidatos
das regiões Norte e Centro-Oeste. Ainda representam, pelo recorte temporal escolhido, dois
momentos distintos, onde poderemos observar a reiteração ou a refutação de uma determinada
tendência.
2. O Conceito de Cânone e a sua Formação
O musicólogo William Weber é um dos autores que discute a questão da
formação do cânone. Weber propõe a distinção de três tipos maiores de cânone: o acadêmico
(scholarly), o pedagógico (pedagogical) e o performático (performing) (WEBER, 1999, p.
340).
O cânone acadêmico constitui-se a partir de tratados, derivando da investigação
filosófica e especulativa sobre a música. O cânone pedagógico foi formado a partir de obras
de cunho didático, utilizadas em aulas de instrumento e composição, circulando apenas em
um meio muito restrito de estudantes. A princípio, o foco do cânone pedagógico não era
propriamente a performance de obras antigas, mas apenas uma forma de se ensinar as técnicas
necessárias para a composição ou performance instrumental. Quanto ao cânone performático,
o que nos interessa para a discussão proposta neste trabalho, Weber o define da seguinte
forma:
“[...] envolve a apresentação de obras antigas organizadas como repertórios e
definidas como fonte de autoridade no que diz respeito ao gosto musical. [...]
Atualmente, a performance tem sido o mais significativo e crítico aspecto do cânone
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musical. [...] Temos que ver que o cânone performático é mais que apenas um
repertório; é também uma força crítica e ideológica” (WEBER, 1999, p. 340).

Weber ainda aponta “quatro bases intelectuais do cânone”, que seriam aspectos
fundamentais para a construção de um discurso canônico sobre música: técnica (craft),
repertório (repertory), crítica (critcism) e ideologia (ideology) (WEBER, 1999, p. 341).
Em relação à técnica, Weber afirma que “a ideia de obra prima emerge da noção e
do respeito pelo mestre compositor, pela maestria de sua técnica, sua habilidade de compor
artisticamente” (WEBER, 1999, p. 341). Trata-se de uma forma bastante difundia dentre o
próprio universo musical, tradicionalmente entre os compositores, pois neste meio ainda
prevalece a tradição do artesão e do aprendiz. Aliado a isto, temos o próprio sistema de
aprendizagem da disciplina “composição”, que tem como paradigma o estudo de obras
selecionadas de compositores “representativos” de cada período da história da música.
O viés do repertório demanda um profundo estudo da estrutura dos programas de
óperas, concertos, recitais e concursos,
“[...] analisando a sequência de gêneros, intérpretes e compositores, e perguntando
quais práticas musicais e sociais fizeram com que obras antigas se tornassem cada
vez mais comuns [...]. Uma obra antiga não aparece em um programa simplesmente
porque as pessoas a achavam importante; essa seleção foi filtrada através de uma
matriz de convenções, circunstâncias e gostos, fatores geralmente difíceis de serem
reconstruídos” (WEBER, 1999, p. 344).

Já o aspecto da crítica se estabelece de forma mais científica após o
estabelecimento do cânone, sendo, portanto, mais próximo de uma instância legitimadora do
que formadora.
Por fim, a questão ideológica atinge uma parcela pequena, mas extremamente
relevante no meio musical, pois envolve atividade intelectual, reflexão e análise, definindo o
cânone como força moral, cívica e até mesmo espiritual. A ideologia canônica trouxe divisões
de gêneros e hierarquizou-os, como no caso dos conceitos de música “popular” e “clássica”.
“O repertório foi definido por aprendizagem e crítica e o seu produto foi legitimado
pela ideologia. Somente através deste último estágio o cânone alcançou seu papel
central no gosto musical e na cultura como um todo. Em retrospecto, seus
proponentes atingiram um enorme sucesso com seu projeto: é impressionante que
uma cultura que tinha como foco principal seus músicos contemporâneos tenha
colocado os antigos como mais proeminentes” (WEBER, 1999, p. 354).

A partir desta exposição de Weber, podemos concluir que os concursos, dentro de
seu âmbito de abrangência (os participantes que serão futuros intérpretes e ou professores),
institui-se como um fórum formador e legitimizador, pois se por um lado filtra e legitimiza
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através da repetição de um pequeno corpus de obra e de autores, por outro, inculca em futuros
atores da pedagogia do instrumento um escopo limitado de repertório, resultante não da
qualidade das obras em si, da pesquisa do repertório, mas de seu valor simbólico,
representado pela sua repetição. A relevância dos concursos não reside, portanto, somente na
sua existência como fenômeno e evento em si, ela a transcende, pois reflete diretamente em
outra categoria da formação do cânone: a pedagógica.
3. Dados dos Concursos
Ao analisar os dados obtidos através dos programas dos concursos selecionados
podemos estruturar as seguintes tabelas ilustradas nos exemplos 1 e 2. Nelas, foram elencados
todos os compositores cujas obras foram apresentadas na categoria “música brasileira” ou
“música moderna/contemporânea” (onde podem entrar obras de compositores brasileiros ou
estrangeiros):

Exemplo 1: Concurso Nacional de Piano de Governador Valadares (MG), entre 1993 e 1998.
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Exemplo 2: Concurso Nacional de Piano Edina Bassetti Habitth (PR), entre 2005 e 2010.

A partir da leitura dos dados acima expostos, fica clara a preponderância das obras
de Heitor Villa-Lobos em relação aos outros compositores. Na tabela nº 1 (Concurso de
Governador Valadares), nota-se que o único compositor cuja quantidade de obras executadas
se avizinha às de Villa-Lobos, porém, chegando apenas a quase metade de obras deste, é
Oscar Lorenzo Fernandez. No total, somam-se 85 obras do primeiro compositor e 36 do
segundo. Este quadro se configura em virtude da gênese deste evento, que era realizado pelo
Conservatório Art Musical, instituição filiada ao Conservatório Brasileiro de Música (CBM),
cujo fundador foi o próprio Lorenzo Fernandez. Assim sendo, o concurso era amplamente
divulgado em outras escolas e conservatórios conveniados ao CBM, que frequentemente
apresentavam candidatos com peças deste compositor no repertório. Na tabela nº 2 (Concurso
Edna Bassetti Habitth), a predominância de obras de Villa-Lobos já é mais acentuada e a
presença de outros compositores é mínima. O próprio Lorenzo Fernandez, neste caso, se
encontra em situação bem diversa daquela apresentada no primeiro exemplo, visto que a
natureza da instituição promotora do evento era diferente. Neste concurso, foram apresentadas
103 obras de Villa-Lobos e os outros compositores que mais estiveram presentes foram
Camargo Guarnieri (com apenas 19 peças executadas), seguido por Lorenzo Fernandez (com
11 obras) e Cláudio Santoro (10 obras).
Questões como o momento em que a prova de música brasileira é realizada (se na
primeira prova – Eliminatória, ou na segunda prova – Final), anos comemorativos
(centenários, de compositores, Aniversários, etc.), são fatores que, evidentemente,
influenciam na escolha do repertório por parte dos candidatos. Ainda assim, observamos que
a predominância de Villa-Lobos não se deve somente ao fato de sua obra para Piano ser
volumosa, ampla em seus graus de dificuldade e relativamente bastante disponível em
bibliotecas graças as suas edições nacionais e francesas nas décadas de 30 e 40. A grande
maioria das obras de outros compositores que figuram nos concursos está ligada à estética
nacionalista, como Villa-Lobos. Das poucas obras de compositores contemporâneos
encontradas, raras são as que realmente apresentam uma linguagem diferente, tornando o
repertório ainda mais homogêneo e uniforme no que diz respeito ao estilo.
Observa-se ainda que o lapso de sete anos entre os concursos selecionados não
alterou a indisputável supremacia de Villa-Lobos como principal compositor a figurar em
eventos dessa natureza. Os dados referem-se a concursos de duas diferentes regiões do país
(Sul e Sudeste) e certamente seria de grande valia levantar dados de outros concursos para
uma análise mais aprofundada do comportamento de repertório em tais certames, pois como
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já foi mencionado, uma grande quantidade de variáveis contribuem para a conformação deste
cenário. Entretanto, a partir dos exemplos analisados, já é possível refletir sobre muitos destes
aspectos que ajudam a esclarecer tal conformação do cânone pianístico no Brasil.
Entre as obras executadas, podemos elencar as que figuram ao menos cinco vezes
durante o período delimitado. No concurso de Governador Valadares, encontramos: as
Cirandas (17), Cirandinhas (12), Bachianas Brasileiras (8) e Prole do Bebê (5), de VillaLobos; as Valsas de Esquina (10), de Francisco Mignone; 3ª Suíte Brasileira [Jongo] (9) e
Suíte da Boneca Yayá (9), de Lorenzo Fernândez. No concurso de Curitiba: Cirandinhas (16),
Cirandas (10), Pole do Bebê (10), Impressões Seresteiras (9), Alma Brasileira (7),
Brinquedos de Roda (7), Bachianas Brasileiras (6), Petizada [Saci] (5), de Villa-Lobos; e os
Ponteios (7), de Camargo Guarnieri.
A partir dos dados obtidos, podemos inferir que estas obras podem ser
qualificadas dentro de uma estética Nacionalista, particularmente as que não são de VillaLobos. As Paulistanas de Claudio Santoro correspondem a sua fase nacionalista da década de
1950, influenciado pelo Zhdanovismo (HARTMANN, 2011, p.57). Já os Ponteios de
Camargo Guarnieri, remetem à forte influência de Mario de Andrade sobre este compositor.
Com o Jongo, da 3ª Suíte Brasileira para Piano, Lorenzo Fernandez também é representante
da corrente nacionalista. As Valsas de Esquina de Francisco Mignone podem igualmente ser
confortavelmente descritas como nacionalistas e francamente compostas no idioma tonal.
Todas estas obras mencionadas caracterizam-se por uma utilização sistemática de motivos
rítmicos sincopados e do idioma tonal, eventualmente misturado ao modalismo, que foi então
considerado um elemento característico da música dita “nacional”. A utilização de formas
tradicionais e linhas melódicas frequentemente articuladas e claras (particularmente em
Mignone) permitem uma associação clara ao estilo romântico e romântico tardio,
corroborando a hipótese de que os idiomas e estilos mais contemporâneos e de vanguarda
ocupam muito pouco espaço dentro do cânone formado.
As obras de compositores locais, como Henrique de Curitiba e Pe. José Penalva
no concurso realizado em Curitiba, eventualmente são executadas nestes eventos, mas estas
não permanecem no repertório “tradicional”. Ainda é possível observar que a maioria dos
compositores que fogem à estética nacionalista relaciona-se de alguma forma à academia e,
assim como os compositores locais, estes também não se estabelecem nos repertórios de
concursos.
3. Conclusões
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Vários aspectos da formação do cânone (Weber, 1999) podem ser percebidos no
panorama atual da música brasileira dentro dos concursos. Fundamentalmente, são os
aspectos ideológicos e pedagógicos os que contribuem para a conformação do cânone neste
contexto. Ideologicamente, observa-se que o estabelecimento do cânone foi fortemente
influenciado por Mário de Andrade e o movimento modernista, além do Realismo Socialista
representado pelo Zhdanovismo, em voga no meio artístico nacional da década de 1950. Por
outro lado, as obras apresentadas aos concursos geralmente são levadas a outros ambientes e
situações (como concertos, recitais e aulas de instrumento), o que influencia diretamente no
aspecto pedagógico de formação do cânone. Nesse sentido, os concursos de piano refletem a
prática pedagógica utilizada na preparação dos alunos participantes, o que aponta para uma
marcada tendência de consolidação do cânone nesse âmbito. Por sua vez, muitos dos
candidatos tornar-se-ão professores e pianistas com grandes chances de reproduzir esse
mesmo repertório. Afinal, outras questões apresentam-se restringindo o acesso a um
repertório diferenciado, como dificuldade de obtenção de partituras, pouca intimidade com
outro tipo de linguagem e pouca exploração do repertório “não nacionalista” nos cursos de
formação.
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Resumo: Este artigo descreve uma pesquisa em desenvolvimento na Universidade do Minho
(Portugal). Foca dois temas: aprendizagem e ensino coletivo de instrumentos musicais e
transformação social. O objetivo é estudar as condições que se poderão considerar necessárias para
uma prática de ensino instrumental em grupo bem sucedida. A pesquisa é um estudo de caso
múltiplo, descritivo e não comparativo (Stake, 2006) em uma escola de ensino genérico (Portugal)
e em um conservatório (Brasil) selecionados pelas suas reconhecidas práticas de excelência, quer
pedagógica, quer de inclusão social.
Palavras-chave: Educação Musical, Pedagogia Musical, Ensino instrumental em grupo,
Transformação social.
Necessary conditions for successful instrumental group learming: a multiple case study in Portugal and
Brasil
Abstract: This article describes a research project being developed at Universidade do Minho
(Portugal). It focuses on two main topics: group learning and teaching of music instruments and
social transformation. The main goal is to study the conditions that may be seen necessary for a
successful practice of instrumental group teaching. The project is a multiple case study, descriptive
and not comparative (Stake, 2006) in a generic school (Portugal) and a conservatory (Brasil),
schools that were selected by their recognized excellent practices, both pedagogically and in terms
of social inclusion.
Keywords: Music
transformation.
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1. Introdução
Esta pesquisa aborda a prática da educação musical desenvolvida em dois
contextos distintos na escola genérica portuguesa e no conservatório brasileiro. São dois
cenários diferentes de aprendizagem e ensino de música, que têm como eixo comum uma
prática razoavelmente enraizada e de reconhecido mérito, quer no âmbito da aprendizagem e
ensino em grupo de instrumentos musicais, quer no âmbito das práticas de inclusão social
efetuadas através desse tipo de ensino musical. Foram selecionados os contextos: Orquestra
Geração realizado na Escola de 2º e 3º ciclos Miguel Torga na cidade da Amadora (PT) e
Ensino Coletivo de Cordas realizado no Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de
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Campos na cidade de Tatuí (BR). A escolha do tema da aprendizagem e ensino em grupo de
instrumentos musicais foi motivada pela observação e reflexão sobre práticas docentes das
autoras deste artigo, bem como pela vontade de contribuir para a melhoria do processo de
democratização da aprendizagem musical instrumental também por via da pesquisa
sistemática e divulgação de resultados.
Ao observar que o sistema de ensino predominantemente individualizado do
conservatório, em todos os níveis de ensino, restringe o acesso à aprendizagem do
instrumento musical, podendo dificultar uma seleção e uma orientação verdadeiramente justa
e criteriosa de crianças com aptidões musicais e vocacionadas para o ensino especializado
(VIEIRA, 2009) e que o ensino musical das escolas genéricas não atendem geralmente às
expectativas dos alunos (seja pela qualidade seja pelo conteúdo do que se ensina), constatouse a necessidade de desenvolver um projeto de pesquisa com o objetivo de enunciar com
clareza as condições necessárias e vantagens da aprendizagem e ensino de instrumentos em
grupo, a partir do estudo dos dois contextos pedagógicos.
Neste sentido, e como sublinha Freire (1997) mais do que nos “atermos às
filosofias”, procuramos estudar, desenvolver, registrar e divulgar “pedagogias”, considerando
que o “fundamental é contribuir positivamente para que o educando vá sendo o artífice de sua
formação com a ajuda necessária do educador” (p.78). Daí advém a nossa convicção da
possibilidade de contribuir, através dos resultados esperados desta pesquisa, para uma
caracterização mais aprofundada de práticas pedagógicas musicais que contribuam para a
democratização do ensino da música e, simultaneamente, da transformação social
(WOODFORD, 2008). É também um objetivo contribuir para a desconstrução do ‘senso
comum’ de que só quem tem talento tem direito a aprender um instrumento musical. Vieira,
(2008: 639-640) no texto “Questioning the status quo” já questionou esta “ramificação” muito
vincada entre uma prática de ensino musical nas escolas genéricas que não desenvolve tanto a
prática instrumental de instrumentos orquestrais (mas mais a audição e a prática de
instrumentos Orff e populares) e uma prática de ensino musical nas escolas especializadas ou
conservatórios que desenvolve a prática instrumental dita “erudita”, mas não está tão aberta a
um leque variado de estilos ou gêneros musicais. Essa autora, conclui no seu estudo, que “não
existe nenhuma razão teórica, filosófica, educacional, sociológica ou técnica para justificar
esta ramificação” de diferentes tipos de ensino da música nas escolas genéricas e nas escolas
especializadas (p. 643).
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Da mesma forma discutimos a aprendizagem e ensino musical sob a perspectiva de Elliott
(1995) porque do nosso ponto de vista só é possível entendermos a educação musical de um
modo praxial, ou seja, uma abordagem abrangente e reflexiva, sobretudo, no significado e
valores da música na vida concreta e efetiva do ser humano. Elliott se refere ao ato de
“musicing” como o auge do processo pedagógico, que envolve não só a performance como
também a improvisação, a composição, o arranjo e a direção (enquanto ações culturais e não
inatas, (1995 p.11), considerando estas atividades como o centro da educação musical. Nessa
perspectiva, ao longo do estudo nos esforçamos para responder a questões básicas para se
compreender essa práxis: Por que? O quê? Como ensinar música? Confirmando a opinião
corrente, desde logo nas primeiras recolhas de dados, de que as escolas selecionadas para a
pesquisa apresentam elevados resultados de performance musical dos alunos, ao mesmo
tempo que se evidenciam como exemplares no contributo para a inclusão social, a pesquisa
foi desenvolvida no sentido de indagar quais os fatores identificados pelos intervenientes nas
escolas como condições consideradas necessárias para que esses resultados pedagógicos
(musicais e sociais) ocorram. Dessa maneira, a abordagem adotada para olhar a pesquisa é
qualitativa, valoriza a crença na autoeficácia (BANDURA, 2008), e convoca a experiência
dos profissionais e a voz das crianças envolvidas nos projetos.
2. Realidades Educacionais
Nossa primeira ação foi compreender o sistema educacional português, por ser
distinto do brasileiro. Optamos então neste artigo por expor essas realidades, visto que sem
essa compreensão não seria possível qualquer intervenção de pesquisa.
3. O sistema educacional português
O ensino da música em Portugal, assim como o ensino geral esteve durante muito
tempo a cargo da igreja. Esta situação começou a mudar somente no início do século XIX
quando o Estado toma para si a responsabilidade do ensino com a pretensão de dar para
ambos os sexos uma formação laica. É nesse século também, no ano de 1835 que foi
institucionalizado o Conservatório de Música de Lisboa o qual serviu de referência aos
restantes dos conservatórios, escolas e academias de música de iniciativa privada ou
camarária pelo país. Assim também, como algumas reformas educacionais serão referências
para a construção de modelos pedagógicos adotados em todo o país, nomeadamente o
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Decreto-Lei nº5546 de 9 de maio de 1919, o Decreto nº18881 de 25 de setembro de 1930 e o
Regime de Experiência Pedagógica de 1971.
A Lei de Base do Sistema Educativo nº46 de 14 de outubro de 1986 define o
quadro geral do sistema educacional português, (art. 2º) consagrando o direito à educação e à
cultura a todos os portugueses, essa lei alterou a Lei nº5/73, que estabeleceu na prática um
longo período de reformas no sistema de ensino com uma divisão do ensino básico em 3
ciclos articulados, seguindo uma organização: ensino pré-escolar e o ensino básico: 1º (4
anos), 2º (2 anos) e 3º ciclos (3 anos);ensino secundário (3 anos) e superior. No 1º ciclo a
música está integrada as expressões artísticas, passando à educação musical no 2º e 3º ciclos.
4. O ensino artístico
O ensino musical segue três ramos oficiais: o ensino artístico genérico,
especializado e o profissional de acordo com o Decreto-Lei 310/83, artigo 5º, nº1 e regulado
pela Portaria 294/84, o que representa na opinião de Vieira (2011, p.796) “um caso particular
do ensino no âmbito do currículo nacional” e representando uma área complexa no sistema
educativo. É verdade que esse Decreto tentou aproximar estes ramos de ensino, fazendo
corresponder os graus e habilitações dos ramos genéricos e especializados. Estabeleceu-se um
regime de frequência: a) integrado, onde são ministradas na mesma escola as disciplinas do
currículo geral e as componentes específicas da educação artística; b) articulado, as escolas
especializadas oferecem apenas as disciplinas das componentes artísticas, enquanto as
disciplinas do currículo geral são de responsabilidades das escolas de ensino genérico básico
ou secundário (isto implica no estabelecimento de protocolos e acordos entre as escolas); c)
supletivo (Despacho nº 76/SEAM/85, de 9 de outubro), que só funciona para o ensino da
música, neste regime independente da formação geral do aluno, as disciplinas específicas das
componentes musicais são ministradas nas escolas especializadas, seguindo um regime de
seriação normal a qualquer conservatório ou academia. Entretanto, em novembro de 1990 o
Decreto–Lei nº 344 dá um tom de seletividade ao ensino artístico, distinguindo taxativamente
a educação artística genérica da educação artística vocacionada de acordo com os artigos:
Art. 7º Entende-se por educação artística genérica a que se destina a todos os
cidadãos, independentemente das suas aptidões ou talentos específicos nalguma
área, sendo considerada parte integrante indispensável da educação geral.
Art. 11º Entende-se por educação artística vocacional a que consiste numa formação
especializada, destinada a indivíduos com comprovadas aptidões ou talento em
alguma área artística específica.
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De acordo com nossos estudos, destes três regimes o articulado é o qual tem
permitido a um número cada vez maior de crianças acederem a um ensino musical
especializado, particularmente no que diz respeito á aprendizagem de instrumentos que não se
encontram tradicionalmente presentes no currículo da escola genérica (que faz uso tradicional
do instrumental Orff e da flauta de bisel). Assim, muitas diferenças subsistem entre o ensino
da música no ramo genérico e nos ramos especializados (vocacional e profissional). O fato é
que os alunos no ensino genérico raramente aprendem a tocar um instrumento ou ler
efetivamente notações musicais, raramente têm uma orientação vocacional e raramente tem
um encaminhamento para uma profissionalização musical, ou seja, “a articulação desejada
entre os ramos (que na verdade é anunciada em vários documentos legislativos) não é
suficiente, frustrando assim qualquer expectativa razoável para a detecção de aptidões
musicais e aconselhamento profissional” (VIEIRA, 2011:796).
4. A realidade do ensino em grupo nos dois países
Recentemente, a Lei n.º 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional brasileira foi alterada pela Lei n.º 11.769 de 18 de
Agosto de 2008, para estatuir a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica
brasileira. É bem verdade que a música sempre esteve presente nas escolas brasileiras, mas de
modo inconstante, indefinido e marcado por ambiguidades, nomeadamente no que respeita
aos diferentes tipos de instrumentos lecionados nas escolas genéricas e nos conservatórios.
Por outro lado, o ensino musical instrumental nos conservatórios quer do Brasil quer em
Portugal está, sobretudo, centrado no ensino individualizado.
A realidade do ensino instrumental em grupo em Portugal e no Brasil apresenta
panoramas bastante distintos. No Brasil, quer a prática do ensino coletivo, quer a pesquisa
teórica sobre o mesmo já deram alguns passos: é possível identificar diversos projetos em
diferentes pontos do Brasil, os quais são objeto de estudo de várias universidades como por
exemplo a Federal da Bahia, a Federal de Goiânia, Estadual de Londrina e a de São Paulo
(BARBOSA, 1996; CRUVINEL, 2005; GALINDO, 2000; KLEBER, 2006; SANTOS, 2001;
TOURINHO, 1995, dentre outros). Não podemos deixar de mencionar projetos pioneiros no
Brasil como, por exemplo, o Projeto Espiral desenvolvido por Alberto Jaffé e o Projeto das
Bandas Comunitárias desenvolvidas por José Coelho de Almeida que aconteceram fora da
geografia da escola genérica e do conservatório, em organizações sociais.
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Em Portugal o ensino instrumental em grupo é uma realidade ainda incipiente,
cuja prática se encontra vinculada, sobretudo, ao ensino especializado ou vocacional que, por
meio da Portaria 691/2009 de 25 de Junho (artigo 7º, nº5 alínea b), introduz a prática do
ensino em minigrupo, “Metade da carga horária semanal atribuída à disciplina de Instrumento
é leccionada individualmente, podendo a outra metade ser leccionada em grupos de dois
alunos”; podendo descaracterizar, se os professores não dominarem a pedagogia, o que
entendemos por ensino em grupo. Montandon (2004) em um artigo para o I Encontro
Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical no Brasil afirma:
[...] a aula de instrumento que coloca vários alunos juntos (...), com um tocando
determinado repertório padrão enquanto os outros escutam não é “ensino em grupo”
ou “aprendizagem em grupo”, mas aulas individuais dadas em grupo (...) na aula em
grupo, todos devem estar envolvidos e ativos todo o tempo (...) (p: 45-47).

Já a pesquisa teórica, sobre esta forma de aprendizagem, as suas raízes, as suas
potencialidades pedagógicas e possíveis contextos de aplicação é, entretanto, muito limitada,
estando centrada, sobretudo, na Universidade do Minho, onde nasceu, na Universidade de
Aveiro e, a partir deste ano, no Instituto Politécnico do Porto. Presentemente, o Conservatório
de Lisboa desenvolve um projeto de ensino instrumental em grupo em interação com algumas
escolas genéricas da região Projeto Orquestra Geração (contexto da nossa investigação).
5. Resultados Esperados
O interesse em conhecer e compreender o processo de aprendizagem por meio de
ensino em grupo de instrumentos de cordas nestes contextos, sobretudo por ocorrerem em
países de continentes distintos (um de tradições europeias e outro sul-americano com variadas
influências) é o de levantar dados que levem à compreensão dos modos de funcionamento
pedagógico dos projetos, entendendo a pedagogia no sentido lato de “autonomia” que lhe é
atribuído por Freire (1997). A melhoria da escola pública e do acesso à aprendizagem musical
de qualidade por parte de todos os cidadãos é o móbil mais fundo da pesquisa. A escola
pública é, de fato, encarada como a porta mais larga e mais consistente no tempo, para uma
democratização sistemática da aprendizagem musical e da aprendizagem de instrumentos
musicais. A possibilidade da escola pública ser um caminho de democratização para todos os
cidadãos da aprendizagem de instrumentos tradicionalmente considerados “eruditos” é vista
como uma meta mais larga de transformação social.
Estes dados analíticos e descritivos, obtidos a partir dos próprios intervenientes
em dois contextos de reconhecido sucesso, poderão no futuro, subsidiar a elaboração de
sugestões de intervenção ao nível das políticas curriculares para a educação musical,
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reelaboração dos currículos com a possibilidade do ensino musical de instrumentos de
orquestra nas escolas de ensino genérico e consequente alargamento do acesso à
aprendizagem musical da prática instrumental a um maior número de crianças e jovens logo a
partir da formação inicial.
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Resumo: Este trabalho é parte de uma pesquisa que trata da relação entre coordenação motora e
desempenho músico-instrumental. O foco principal é mostrar a relação entre o fator do
desempenho flexibilidade e o movimento corporal na ação pianística. Os objetivos são: levantar
pressupostos teórico-práticos sobre esse fator em conexão com o trabalho instrumental e discutir
sobre a aplicação de conceitos e relações selecionados na otimização técnica e sonora dessa
prática. Os fundamentos teóricos são interdisciplinares. Resultados parciais têm permitido avaliar
aspectos sobre movimentos utilizados na prática pianística.
Palavras-chave: flexibilidade, ação pianística, desempenho, coordenação motora, técnica
pianística.
Theoretical and practical connections between the performance factor flexibility and the pianistic action.
An interdisciplinary overview
Abstract: This paper is part of a research that looks after the relationship between motor
coordination and instrumental-music performance. The main focus is to show the relationship
between the performance factor flexibility and body movement in the piano action. The objectives
are: to bring up the theoretical and practical assumptions about this factor in connection with the
instrumental work and to discuss the application of concepts and relationships raised in the
technique and sound optimization of that practice. Interdisciplinarity is the theoretical ground.
Partial results have allowed evaluate aspects of movements used in piano practice.
Keywords: flexibility, pianistic action, performance, motor coordination, piano technique.

1. Introdução
Este trabalho faz parte da pesquisa "Técnica, Movimento e Coordenação Motora –
Conceitos e Aplicações Interdisciplinares na Ação Pianística", cuja proposta é tratar sobre a
técnica instrumental aliada a pressupostos interáreas que tratam do movimento humano. Com
ênfase no controle motor, o conteúdo teórico tem como foco a prática e o desempenho
pianístico, tendo em vista sua otimização, numa relação de causa e efeito no resultado sonoro.
Assim sendo, são destacados princípios e abordagens da técnica instrumental que apresentam
conexões interdisciplinares no seu escopo. Busca-se investigar a relação entre coordenação
motora e a simplificação-redução (SMRD)i, duração e eficiência do movimento, e suas
consequências na otimização do desempenho pianístico, utilizando ciclos de movimentoii
(PÓVOAS, 1999) como recurso técnico de flexibilização.
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Dentre os fatores do desempenho (RASCH, 1991: 183-186) que integram a ação
pianística destacou-se a flexibilidade (FOX et alii, 1991) como foco da investigação aqui
apresentada. Os objetivos específicos são: levantar pressupostos sobre esse fator, apresentar
relações entre o fator em destaque (flexibilidade) e a ação pianística, além de discutir a
aplicação de conceitos relacionados na prática instrumental.
O levantamento e a reflexão de materiais se referem ao citado fator, com destaque
às áreas pianística, da ergonomia, cinesiologia e biomecânica. A discussão sobre os conteúdos
teórico-científicos levantados vem acompanhada de conexões com a prática. Objetiva-se,
além da otimização do trabalho técnico-instrumental aliado ao resultado sonoro, desenvolver
maior consciência corporal e cinesiológica dos membros superiores, visando manter a higidez
e a integridade das estruturas anatômicas ativas durante a prática pianística.
2. Flexibilidade e prática pianística - perspectiva teórica
Flexibilidade, “sinônimo de amplitude do movimento articular” (Rasch, 1991: 1819) é um termo qualitativo usado para representar os arcos de movimento presentes numa
articulação e as diversas direções (HALL, 1993: 86 e 312) que alcança, indicando sua
mobilidade articular. A mobilidade, “do ponto de vista anatômico, cinesiológico e fisiológico,
apresenta-se como uma característica contínua e finita, variando da imobilidade aos níveis
extraordinários de amplitude” (ARAÚJO, 2005: 8).
A flexibilidade está relacionada a diversos fatores, como biótipo, sexo, idade,
estrutura óssea e articular e a outros fora do controle pelo indivíduo (RASCH, 1991:187) os
quais se estabelecem como variáveis a serem consideradas tanto nas análises qualitativas
quanto nas análises quantitativas de desempenho (PÓVOAS, 1999: 69). “Juntamente com a
força e a endurance [resistência], a flexibilidade também é uma componente importante do
desempenho muscular” (FOX et alii, 1991: 134). A intensidade desta inter-relação depende da
atividade praticada visto que “grande número de capacidades motoras específicas,
independentes e diferentes, são as bases para cada tipo de performance motora” (SCHMIDT
& WRISBERG, 2001: 48). Embora seja fator preponderante na ação pianística, exercícios de
extensão-flexão de dedos e punhos, que levam as articulações além do seu arco de
movimento, podem provocar tensão muscular e lesões que ocorrem pelo fato de uma base ou
epífise óssea ser comprimida pela de outro osso. Por isso, é essencial que a aplicação de
técnicas venha acompanhada de informações e orientações precisas quanto ao uso de cada
tipo de exercício e as razões para usá-lo.
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Nas últimas décadas, no meio pianístico há uma tendência a valorizar cada vez
mais a prática de algum tipo de exercício físico de flexibilidade, embora sejam raros estudos
específicos para pianistas. Pesquisas nesse sentido são necessárias, sobretudo no que tange
aos movimentos de abertura das mãos, dedos e braço. Para tanto, é essencial que o
instrumentista e/ou orientador tenham conhecimento sobre questões relacionadas a esse fator
(FOX et alii, 1991: 134-138) como, por exemplo, os graus de liberdade articular (SCHMIDT
& LEE, 2005: 176-178; SCHMIDT & WRISBERG, 2001: 138; MAGGIL, 2000: 39, 157),
sobretudo dos membros superiores.
Informações mais específicas sobre o desenvolvimento da flexibilidade e sua
manutenção podem pode ser vitais para manter a integridade e higidez articular, com vistas
não somente ao bom desempenho pianístico como também à longevidade nessa atividade. A
falta de informação sobre possibilidades e limites articulares pode levar o indivíduo a cometer
“excessos” nos alongamentos, tanto para aquecimento como para recuperação (COSTA,
2012; FOSS e KETEYIAN, 2000; FOX, 1991: 28-43) que podem resultar, por exemplo, em
estiramento muscular e consequente interrupção do trabalho. Portanto, exercícios de
flexibilidade com movimentos que levam os segmentos (dedos, mãos e braços) a uma
amplitude que ultrapasse seu grau de liberdade, excedendo seu nível funcional, podem,
segundo Norkin e White (1995: 101), causar efeitos danosos nos tecidos moles
interarticulares, entre outros problemas. Citando Hay & Heid (1985: 107 e 108),
A amplitude do movimento dos segmentos anatômicos que atuam na ação pianística
(...) tem relação com o grau de liberdade das articulações. O conhecimento básico
sobre os graus de liberdade das articulações mais ativas durante a ação pianística
pode orientar a seleção de técnicas e procedimentos a serem aplicadas durante os
treinamentos. Tais informações tornam-se também válidas para que o grau de
rendimento do desempenho possa ser entendido, acompanhado e significativamente
estimulante, nunca deixando de lembrar a relação de causa / efeito entre força e
flexibilidade. Igualmente, a energia mecânica, tanto na forma de energia potencial
quanto na forma de energia cinética, está diretamente relacionada à ação pianística,
uma vez que é responsável, na primeira forma pela posição, e, na segunda, pela
projeção do movimento (PÓVOAS, 1999: 84,85).

Embora diferentes procedimentos façam parte da prevenção de lesões corporais,
muitos exercícios são praticados de maneira incorreta, sem a devida orientação profissional e
considerar evidências cientificamente comprovadas. Se há necessidade do aquecimento das
articulações antes da prática instrumental, os exercícios devem ser praticados com a devida
orientação, considerando evidências cientificamente comprovadas. Baixos índices de
flexibilidade e grandes tensões provocadas por prática incorreta de alongamentos musculares
também podem provocar lesões. A distensão ou estiramento muscular, por exemplo, ocorre
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quando um músculo é esticado demais, causando ruptura de algumas fibras musculares ou de
todo o músculo envolvido. Esse tipo de lesão costuma ocorrer quando os músculos se
encontram sob forte esforço. Como o treinamento de flexibilidade e de força atuam de forma
oposta, é importante haver equilíbrio entre os tipos de práticas, sempre de acordo com a
necessidade da atividade e sem exagero, pois a flexibilidade excessiva pode ser tão prejudicial
quanto a sua falta. Pereira, in Voigt (2002), diz que trabalhos de flexibilidade não devem ser
realizados momentos antes de competições.
Diante dos argumentos apresentados, torna-se evidente a necessidade de buscar
informações mais precisas sobre benefícios e riscos da utilização dos diversos tipos de
exercícios de alongamento. Autores como Henessy e Watson (1993) e Jacobs & Berson
(1986), por exemplo, após experimentos realizados com atletas, aventam a possibilidade de
exercícios de alongamento e maior flexibilidade aumentarem a propensão a lesões, enquanto
Amaral et alii (2001) afirmam que, embora o estiramento deva fazer parte de um programa de
aquecimento sempre precedido de um período de aquecimento geral, os músculos não devem
ser estirados antes de estarem “quentes”. E complementam: “o objetivo do aquecimento é
aumentar a temperatura corporal e o fluxo sanguíneo com consequente aumento da
flexibilidade muscular” (AMARAL et alii, 2001: p.40). Assim, a prática de exercícios de
alongamento é aconselhável antes e depois do treinamento/execução instrumental, com a
função de desaquecimento muscular, fase em que há eliminação de ácido lático e consequente
diminuição dos sintomas de fadiga e de dor muscular (Op. Cit.: 41).
Na prática pianística, o fator do desempenho flexibilidade está diretamente
relacionado a ações como a abertura das mãos para executar intervalos mais extensos
(sétimas, oitavas, nonas e décimas), arpejos e acordes. A capacidade de abertura está
intimamente relacionada a aspectos morfológicos e genéticos, como o tamanho da mão e a
tendência a maior ou menor flexibilidade, que devem ser considerados durante o treinamento.
A flexibilidade está diretamente relacionada com rapidez do movimento ao piano e pode ser
potencializada pelo uso livre do punho nos eixos x, y e z, conforme orientado nos ciclos de
movimento, como estratégia de recuperação durante a execução, uma vez que manter essa
articulação numa única posição leva à tensão de mãos e dedos. Também o eixo das mãos deve
ser considerado e utilizado somente como uma posição de base, caso contrário pode causar
contraturas. O prejuízo reflete em maior tensão com aumento do peso dos segmentos e
descontrole da sonoridade.
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3.

Método

Foi realizado um procedimento experimental para testar a aplicação de conteúdos
aqui discutidos. Doze alunos, dentre graduandos, mestrandos e mestres na subárea piano da
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), participaram do experimento. Um
trecho musical da peça Lundu para piano solo, compassos 75-90, de Camargo Guarnieri, foi
destacado por conter situações técnico-musicais que exigem a realização de eventosiii de
média e longa distância entre si e organização de combinações de movimento. O trecho
musical foi entregue a dois grupos de seis sujeitos cada: um grupo experimental (GE) e um
grupo controle (GC). Os dois grupos (GE e GC) receberam o trecho musical no mesmo dia e
hora com orientações quanto ao tempo de treinamento diário e andamento, uma tabela para
registrar o tempo de estudo ao instrumento (entre 15 e 20 minutos/dia). O GE recebeu
orientação do grupo de pesquisa (GP, formado por três membros) durante oito semanas por
cerca de uma hora semanal de treinamento, enquanto o GC estudou o trecho musical
conforme seus princípios, podendo receber orientação fora do GP. Após esse período, foi
realizada a coleta de dados por meio gravação em 2 D (filmagem). Esse material está em
processo de análise através do método biomecânico de cinemetria, em laboratório de
biomecânicaiiii com acompanhamento de técnicos da área.
Durante o treinamento, o GE foi informado sobre relações entre o fator
flexibilidade e a ação pianística. Foram percorridos conteúdos sobre aspectos anatômicos e
fisiológicos durante a utilização de exercícios técnicos e alongamentos, a respeito de seus
riscos e benefícios, e também sobre o grau de flexibilidade mais adequado para resolver
questões técnico-pianísticas, respeitando as características individuais de cada sujeito. Todo o
processo foi acompanhado por constante observação do GP.
4. Resultados
Considerando-se o fator do desempenho flexibilidade, para o treinamento do
trecho musical pelo GE foi aplicado o SMRD (PÓVOAS, 2008, 2007) para definir os ciclos
de movimento1 (PÓVOAS, 2002, 1999). O primeiro prevê uma preparação dos movimentos
por aproximação de eventos distantes entre si de maneira a encontrar a angulação mais
cômoda possível a ser aplicada depois no deslocamento real entre eventos. Dessa forma
também são encontrados os ciclos mais funcionais para a realização pianística de situações
mecânicas consideradas mais complexas. A aplicação dos recursos prevê total exploração das
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possibilidades que a flexibilidade permite aos segmentos durante a prática pianística do
trecho. Tais estratégias auxiliam na organização do movimento em ciclos, com o
planejamento da trajetória dos movimentos (KAPLAN, 1987) para um desempenho mais
eficiente. Durante o treinamento foram feitas conexões entre aspectos relacionados aos fatores
flexibilidade e rapidez do movimento com a realização de técnicas específicas para a
execução do trecho musical.
Foram levantadas informações sobre o “grau” de flexibilidade articular, tipos de
exercícios de alongamento e benefícios e riscos na sua utilização nessa atividade. Aspectos
relativos aos três eixos foram igualmente funcionais no trabalho de flexibilidade: eixo x, na
extensão do teclado, eixo y, na altura do gesto em relação à distância da tecla, e eixo z, na
profundidade do teclado. Na Figura 1 é apresentada uma parte do trecho musical do Lundu
(compassos 75-78) praticado pelos grupos GE e GC.

Figura 1: Trecho musical com linhas indicativas dos ciclos de movimento.
Fonte: Guarnieri: Lundu, cs 75-78.

Observou-se que a trajetória para o trabalho da mão direita no compasso 77
funcionou diferentemente dos ciclos propostos, ou seja, a execução foi otimizada com um
único movimento no sentido convexo-ascendente para os três primeiros eventos e somente um
outro, côncavo-descendente, para os dois eventos seguintes.
Conclusões
Com base no desempenho do GE, resultados parciais mostraram que a prática
pianística pode ser otimizada quando o conhecimento sobre mecanismos de funcionamento de
fatores do desempenho e o treinamento organizado segundo o SMRD e os ciclos de
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movimento são adotados na resolução de questões técnico-musicais. Quanto mais objetiva a
projeção de cada movimento relacionado ao objetivo sonoro, maior a possibilidade de
aumentar o índice de eficiência e menor o gasto de energia. A alternância e equilíbrio dos
mecanismos técnicos, intelectuais e musicais durante a fase de treinamento também são
aconselháveis, pois motivaram o GE.
Embora a pesquisa se encontre em desenvolvimento, observou-se que um trabalho
pautado na compreensão, na consciência e no planejamento da trajetória do movimento
contribui para otimizar a ação pianística e que há benefícios em aplicar conceitos teóricos
relacionados ao fator do desempenho flexibilidade e suas inter-relações com a prática. Esse
conjunto de ações mostrou-se essencial, sobretudo, para os trechos com saltos entre eventos
musicais e outras situações mecânicas mais complexas.
Muito ainda deverá ser pesquisado sobre diferentes conceitos teóricos, recursos
técnicos e sua aplicação relacionados aos diversos fatores do desempenho, entre eles a
flexibilidade em conexão com a prática pianística. Paralelamente, resultados de análises
quantitativas e qualitativas por meio de experimento biomecânico poderão testar e avaliar
novos direcionamentos técnico-instrumentais para otimizar a ação pianística, sempre com
foco na relação entre recursos técnicos aplicados e resultados sonoros obtidos.
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Notas
i
O recurso SMRD foi formulado em como estratégia para buscar e facilitar a organização de movimentos de
média e longo distância entre eventos (PÓVOAS, 2007, 2008).
ii
Na tese Princípio da Relação e Regulação do Impulso-Movimento. Possíveis Reflexos na Ação Pianística
(PÓVOAS, 1999: 87-96) é descrito o princípio da relação impulso-movimento - ciclos de movimento,
desenvolvido em 2002, 2007 e 2008. O recurso ciclos de movimento foi concebido como estratégia para explorar
a organização espacial do movimento em sua trajetória”, através de uma “racionalização e realização objetiva do
movimento de acordo com o design musical, diminuindo o somatório de distâncias a serem percorridas, e
significando menos carga de trabalho com menor desgaste físico-muscular” (Op. Cit.: 90). Setas (linhas) são
utilizadas para indicar a trajetória de conjunto de eventos musicais. Propõe que “o desempenho motor, levando
em conta fatores como força, resistência, coordenação e flexibilidade articulares, deve ser desenvolvido ao nível
de consciência e domínio” (Op. Cit.: 99). A flexibilização do movimento é estimulada através da exploração dos
eixos X, Y e Z na extensão e na profundidade do teclado.
iii
Entende-se por evento musical cada nota ou grupo de notas escritas no sentido vertical da partitura (PÓVOAS,
1999). A aplicação do conceito a cada evento musical, com uma inflexão por nota ou por acorde, pode prejudicar
a projeção do movimento e a continuidade e musical (Op. Cit.: 34).
iiii
Laboratório de Biomecânica do Ciências da Saúde e do Esporte, CEFID - UDESC, Florianópolis, SC.
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Resumo: Este artigo utiliza os conceitos de Greenberg para traçar um panorama estético de Léo
Brouwer. O texto está organizado em etapas que vão desde a introdução do assunto, validação do
tema através das fontes bibliográficas utilizadas, exemplos aplicados de obras e conclusão. A
discussão estética aplicada se mostrou efetiva e o cruzamento de conceitos foi possível dentro do
objetivo proposto, identificando na obra de Léo Brouwer os padrões dos caminhos que se dividem
na evolução da arte, o avant-garde, e a outra tendência voltada para as exigências da sociedade do
século XX.
Palavras-chave: Brouwer, Greenberg, Avant-garde, Estética, Violão.
Aesthetic considerations in the work of Leo Brouwer through the concepts of Clement Greenberg
Abstract: This paper uses the concepts of Clement Greenberg to draw a aesthetic picture of Leo
Brouwer. The text is organized ranging from the introduction of the issue, validation of the subject
through the bibliographic sources used, applied examples of works and conclusion. The aesthetic
discussion applied was effective and the crossing of concepts was possible within the proposed
objective, identifying the work of Leo Brouwer through the paths that divide the evolution of art, the
avant-garde, and another trend toward the demands of the XX century society.
Keywords: Brouwer, Greenberg, Avant-garde, Aesthetic, Guitar.

1. Introdução
O século XX, por suas características especiais, foi gerador de valores que
colaboraram para a criação de um novo estado da arte, desencadeando a cristalização do que
se tornou o dilema de um período, no qual os valores e a lealdade artística se tornaram
polarizados a um ponto crítico. A essência estética desta época provém de um debate
imprescindível no qual é fundamental entender os caminhos nos quais um artista leva sua
obra. Taruskin 1, baseado nas ideias de Clement Greenberg, suporta que existem dois
caminhos essenciais, um movido pela evolução da arte e o outro pelas exigências da
sociedade, o objetivo deste texto é demonstrar os sinais destes caminhos em parte da obra do
compositor cubano Leo Brouwer.
Se analisado em grandes proporções, este fenômeno que veio a desencadear com
força no século XX, é inédito na história da arte. Em música podemos ver isto através de
personalidades que contribuíram historicamente para a evolução da arte, mas em geral nunca
foram radicais sociais e sempre tiveram grande aclamação do público. J.S. Bach levou o
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contraponto ao extremo, mas sempre foi aclamado no principal palco de sua época (a igreja),
Beethoven inovou tecnicamente, também pavimentando o caminho social percorrido por
todos os compositores depois de seu tempo. Posteriormente Wagner ultrapassou as fronteiras
do tonalismo sem deixar de lado o forte ativismo de suas óperas, porém, após isso, poucas
personalidades foram capazes de combinar os dois papéis (TARUSKIN, 2011).
Clement Greenberg 2, um dos mais aclamados críticos de arte do século XX,
ilustrou formidavelmente esse dilema em um artigo publicado em 1939, chamado “AvantGarde and Kitsch 3”. O autor defende que a verdadeira arte (avant-garde) se sustenta por si
própria e não transmite relações diretas com elementos externos a obra em si. É possível ver4
isso na comparação de obras de Repin 5 e de Picasso.

Figura 1 – Pushkin recites his poem ... (REPIN, 1911) e Three Musicians (PICASSO, 1921)

Na imagem da esquerda (Repin) vemos um homem se apresentando (no caso
recitando um poema) na frente de uma audiência, cena familiar para um membro comum da
sociedade, representando algo facilmente reconhecível fora da pintura e tendo identificação
imediata. Neste caso, segundo Greenberg, não há descontinuidade entre a vida e a arte, o que
a obra representa é entendido sem nenhum esforço por parte do espectador. Por outro lado, a
tela de Picasso pode nada significar se vista por algum “desavisado”, é necessário uma grande
imersão a fim de obter subsídios para analisar a obra e entender seu conceito. Neste último há
negação e estranhamento, isto, segundo Greenberg, é um sinal de avant-garde.
Em música podemos facilmente identificar esse paradoxo. Talvez o maior
exemplo isolado de negação e estranhamento foi a premiere 6 da Sagração da Primavera em
1913, a plateia acostumada com os competentes e tradicionais balés russos não se encontrava
preparada para esta obra de Stravinsky, com suas dissonâncias, ritmos errantes e coreografia
abrupta. Vaias e gritos de desaprovação marcaram a apresentação que entrou para a história.
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A controvérsia durou meses, um dos jornais da época chegou a publicar: “a mais dissonante e
discordante composição jamais escrita”. 7 Notamos aí, que a história da música pegou um
trilho diferente das expectativas e exigências da sociedade.
Outro exemplo pode ser visto na figura de Arnold Schoenberg. Com o sistema
tonal sendo explorado quase ao máximo, Schoenberg sentiu-se compelido a criar uma nova
teoria de composição. O que ficou conhecido como Dodecafonismo é um exemplo claro de
vanguarda, que evitou a influência herdada dos grandes clássicos e a expectativa do público.
O estranhamento a este novo sistema foi geral, isto corrobora importantes afirmações de
Greenberg como: “Toda a arte profundamente original parece feia a princípio” e “O
estranhamento social é por si só um critério de validade artística”. Na mesma época ouve um
inconformismo comum em outras áreas intelectuais, como a crítica da filosofia idealista
alemã, feita por Engels e Marx e o movimento expressionista na pintura. Com o vácuo
cultural ocasionado pela segunda guerra mundial, foi somente a partir da segunda metade do
século XX que ouve novamente um movimento de vanguarda similar, ocasionado por
compositores como Cage e Stockhousen, que procuraram ser tão revolucionários quanto
haviam sido Schoenberg e Stravinsky em suas épocas 8.
2. A estética de Avant-Garde na obra de Leo Brouwer
Com a saturação dos recursos experimentais, que foram tão inovadores no
decorrer do século XX, os compositores tentaram descobrir novas formas de inovação e
valorização de suas obras. Um compositor que fez e continua fazendo isso, é o cubano Leo
Brouwer.
As fortes influências sociais e o desbravamento artístico fizeram parte da
trajetória de Leo Brouwer, ao longo de sua carreira ele sempre demonstrou interesse nas
raízes culturais cubanas, nunca deixando de estar atento no impacto de suas obras na cena
contemporânea musical 9.
As atividades sociais e politicas de Brouwer podem ser atestadas pelos cargos
oficiais ocupados por ele, tendo com isso significante influência na política cultural do país.
Suas mais recentes atividades incluem a chefia da Divisão Musical do Instituto de Cinema de
Cuba, conselheiro do Ministro da Cultura, diretor artístico da Orquestra de Havana e
representante de Cuba no Conselho Internacional de Música da UNESCO. A seguir iremos
identificar alguns elementos da cultura cubana utilizados por Brouwer em suas composições:
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A Danza Característica para violão solo (1957) foi dedicada a Isaac Nicola, seu
professor, e tem por subtítulo: “Para el Quítate de la Acera” que segundo Jesús Ortega 10 é
um estribilho de uma conga popular de Havana (PRADA, 2008). Sem dúvida o subtítulo da
obra demonstra a proposta do compositor de aproximar o intérprete e consequentemente o
ouvinte dos elementos sociais populares de Cuba, fortalecendo esta proposta o ritmo afroamericano Rumba é uma constante nesta obra. Segundo Houston, a ligação cultural é clara,
Brouwer sintetiza e transfere ritmos para o violão como se fossem tocados por um conjunto
percussivo Afro-Cubano. Ainda segundo Houston, isto combinado com a intenção
composicional de Brouwer e sua linguagem pós-tonal, temos um importante marco de fusão
Afro-Cubana com avant-garde musical.

Figura 2 - Danza Caracteristica, 1957.

O termo afro-cubano se refere a unificação de elementos musicais africanos com a
cultura trazida pelos colonizadores espanhóis: o ritmo, que é fundamentalmente africano; o
instrumento (violão) que tem raiz espanhola; a língua espanhola (utilizada nas trovas e
canções); a língua africana (dos cantos de rituais religiosos); as formas de danças elementares
oriundas dos rituais e celebrações africanos; e as formas elaboradas de dança (de origem
espanhola).
Há mais exemplos do uso da cultura popular na obra de Léo Brouwer, um dos
mais explícitos são os arranjos, para violão solo, de canções populares cubanas: Dos Aires
populares cubanos – Guajira Criolla, Zapateo cubano e Dos temas populares cubanos – Dos
Temas Populares, Ojos Brujos, todos de 1957.
A partir da década de 60, a obra de Leo Brouwer começou a tomar outros rumos.
O Festival de Outono de Varsóvia de 1961 foi um divisor de águas, ele assistiu performances
de Lutoslawski, Stockhausen e Penderecki, e suas experiências foram registradas num ensaio
chamado The Avant-Garde in Cuban Music, que serviu como importante referência para

767

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

outros compositores cubanos, a partir daí Brouwer começa a se tornar uma figura influente
não somente no campo musical, mas também no ideológico (CENTURY, 1987). Uma
demonstração desta virada está na obra “La tradicion se rompe... pero cuesta trabajo” de
1967-69, apresenta citações de obras famosas que são engolidas pelo caos orquestral, descrita
pelo próprio compositor “É uma transformação de grandes clichês musicais numa identidade
contemporânea... uma visão entrelaçada do universo sonoro através dos tempos”.
O movimento de vanguarda na música possibilitou a Brouwer mecanismos para
que conceitos abstratos presentes na arte moderna sejam incorporados em suas texturas
musicais. Um exemplo é a obra Commutaciones de 1966, onde ele apresenta uma partitura
que permite ao performer interpretar as indicações visuais através de gestos musicais:

Figura 3 – Trecho de Commutaciones, 1966. Para 3 percussionistas em 23 instrumentos.

Já no final da década de 60, Brouwer tinha absorvido uma série de elementos de
vanguarda europeus, a obra Canticum para violão solo (1968) é um pouco do reflexo das
experiências vanguardistas de Brouwer, mas desta vez em seu instrumento principal, o violão.
Nesta época alguns dos aspectos composicionais estavam sendo utilizados com muita
frequência por Brouwer, dentre eles estão: as chamadas formas abertas de composição; o
aleatorismo parcialmente controlado, o uso mais constante de cromatismo, politonalidade,
polirritmia, variações timbrísticas e células melódicas curtas e similares entre si. O próprio
Brouwer por sua vez disse que Canticum foi uma obra didática feita por ele para mostrar
resumidamente os procedimentos da chamada vanguarda.
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Figura 4 – “Canticum” e “Dreamlike 1930”.

Acima podemos ver uma ideia sugerida por Century, um dos mais importantes
pesquisadores da obra de Brouwer atualmente, ele defende uma semelhança visual da
partitura de Canticum com a obra “Dreamlike 1930” do pintor teuto-suiço Paul Klee. Em
uma de suas várias entrevistas, Brouwer disse que considera essencial considerar a abordagem
sobre a forma e esta é uma das razões que ele leva muito em conta as obras de Klee.
La Espiral Eterna para violão solo (1970-71) é a principal representante deste
período experimentalista de Brouwer, é apresentada em quatro grandes episódios, levando ao
extremo o uso de técnicas de composição vanguardísticas e técnicas expandidas do
instrumento. Os elementos extramusicais são um fator importante nesta obra, Brouwer, em
suas próprias palavras, relaciona conceitualmente os movimentos intervalares do começo da
peça: “uma espiral que sobe e volta a centrar-se... como uma pirâmide infinita” 11.

Figura 5 - La Espiral Eterna

Houston 12

denomina

Período

Modernista

esta

fase

composicional

experimentalista de Leo Brouwer. Além de Canticum e La Espiral Eterna, são de importância
nesta fase Parabola (1972), Tarantos (1974) e um arranjo para violão solo da obra El
Cimarrón (1970) de Hans Werner Henze.
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3. Conclusão
Para Greenberg, uma obra de avant-garde tem que se sustentar por ela própria, ser
uma criação nova independente de padrões pré-estabelecidos, algo que imponha seus próprios
termos. A padronização do uso de elementos como o aleatorismo e outras técnicas chamadas
de vanguarda se deu já na metade do século XX, sua simples aplicação não mais implicaria
em dar a uma obra a validade e originalidade necessárias para que fosse considerada
inovadora. Foi preciso uma nova abordagem, a qual Brouwer fala abaixo:
Por muitos anos a (nova) escola germânica que chamada de avant-garde, que está
ultrapassada agora, era considerada o ápice da composição moderna. Isto, porém, já
se foi há muito tempo. Temos que analisar a evolução musical. A música agora está
para a fusão. (em entrevista a David Reynolds 13).

A síntese de elementos afro-cubanos com técnicas experimentais de composição
são características fundamentais de seu processo composicional, fazendo com que o resultado
seja uma inovadora personalidade sonora e técnica.
A música de Brouwer celebra consistentemente sua origem social bem como sua
própria originalidade, resultando numa fusão claramente diferenciada. Utilizando recursos que
desafiaram o limite do instrumento (violão) Brouwer cria uma estética totalmente particular e
se consagra como maior compositor para violão do século XX.

770

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Referências:
BROUWER, Leo. Elogio de la Danza. Mainz: Gitarren-Archiv Schott, 1972.
____________ Canticum. Mainz: Gitarren-Archiv Schott, 1972.
____________ La Espiral Eterna. Mainz: Gitarren-Archiv Schott, 1972.
____________ La Musica, Lo Cubano e La Inovacion. Havana: Letras Cubanas. 1982.
CENTURY, P. A Portrait of the Artist in Socialist Cuba. Revista de Música Latinoamericana,
Vol. 8, No. 2, pp. 151-171. 1897.
GREENBERG, C. Avant-Garde and Kirtsh, Partisan Review, 1939.
HOUSTON, J.B. The Afro-Cuban and the Avant-Garde: Unification of Style and Gesture in
the Guitar Music of Leo Brouwer. Tese de Doutorado. Georgia State University. 1996.
KRAMER, Jonathan D. Beyond Unity: Toward an Understanding of Musical Postmodernism.
1991.
NORTON, N. Characteristics Defining the Three Compositional Periods in the Solo Guitar
Music of Leo Brouwer. 2009.
PRADA, T. Violão: De Villa-Lobos a Leo Brouwer. São Paulo. Terceira imagem. 2008.
SCHWARM. Classical Music Insights: Understranding and Enjoying Great Music. Trafford
Publishing. 2011.
TARUSKIN, R. Oxford History of Western Music: Music in the late 20th century. Vol.5.
OUP. 2011.
1

TARUSKIN, 2011.
GREENBERG, Avant-Garde and Kirtsh, 1939.
3
Kitsch, palavra alemã que é alusiva à arte popular e comercial.
4
Obras diferentes das que estão no artigo de Greenberg, porém representam a mesma ideia.
5
Ilya Yefimovich Repin: Pintor realista Russo.
6
Ocorreu no Théâtre des Champs-Elysées em Paris, 1913.
7
SCHWARM. Classical Music Insights: Understranding and Enjoying Great Music.
8
KRAMER, Jonathan D. Beyond Unity: Toward an Understanding of Musical Postmodernism.
9
HOUSTON. The Afro-Cuban and the Avant-Garde: Unification of Style and Gesture in the Guitar Music of Leo
Brouwer. 2006.
10
Texto da capa do disco Música para guitarra de autores cubanos – abril de 1961. (retirado de PRADA, 2008).
11
WISTUBA, 1991. Retirado de PRADA, 2008.
12
HOUSTON, 2006, p. 56.
13
David Reynolds, “Estudio sin luz: A Conversation with Leo Brouwer,” Guitar Review no. 126, 2003. (retirado
de HOUSTON, 2006).
2

771

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Considerações sobre notação para instrumentos de percussão com som de
altura indeterminada
Pedro Moita

UNICAMP – pedro.moita@ig.com.br
Fernando Hashimoto
UNICAMP – fernando@fernandohashimoto.com
Resumo: O artigo discute as soluções encontradas para representar graficamente os instrumentos
de percussão com som de altura indeterminada, como O’Connor (1966) e DeFelice (1969), as
quais historicamente não têm considerado a interferência que um sistema de notação pode exercer
sobre o processo de criação musical, como defende Zampronha (2000). Ao considerar esta
possível interferência, o artigo descreve um sistema de notação desenvolvido por D’Anunciação
(1990) como uma das possíveis soluções para a notação desse tipo de instrumento musical.
Palavras-chave: notação musical para instrumentos de percussão, instrumentos com som de altura
indeterminada.
Considerations about musical notation for percussion instruments with indeterminate pitch
Abstract: This article discusses the solutions adopted to represent graphically the percussion
instruments with indeterminate pitch, such as O’Connor (1966) and DeFelice (1969), which
historically has not considered the interference that a notation system could act on a musical
compositional process, as is notated by Zampronha (2000). Considering this possible interference,
the article describes a system of notation developed by D’Anunciação (1990) as one of the
possible solutions for the notation of this kind of musical instrument.
Keywords: musical notation for percussion instruments, musical instruments with indeterminate
pitch.

1. Introdução
Os instrumentos de percussão com som de altura indeterminada estão inseridos
nas composições para orquestra desde, pelo menos, o final do século XVII, como nos
mostram algumas publicações sobre a história dos instrumentos de percussão, como Blades
(1970). Já sobre peças camerísticas, as primeiras composições para estes instrumentos datam
da primeira metade do século XX. Entretanto, somente a partir da década de 1960 encontramse as primeiras publicações destinadas exclusivamente à discussão sobre a notação para esta
categoria de instrumentos de percussão, embora já houvessem seções de tratados de
orquestração destinados ao tema.
A partir da década de 1960, diversos autores, baseados nas obras escritas até
então, publicaram suas dúvidas, sugestões e críticas a respeito da notação para instrumentos
de percussão com som de altura indeterminada. Até este momento, não havia qualquer
padronização da notação para estes instrumentos que fosse suficientemente difundida para
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servir como referencial para compositores e intérpretes, exceto por poucos, e normalmente
inconsistentes, trechos de tratados de orquestração.
Essas publicações, destes últimos cinquenta anos, ajudaram a estabelecer alguns
fundamentos, que servem de base para compositores e intérpretes atuais. Apesar disso, muitas
dúvidas ainda surgem quando o assunto é notação para instrumentos de percussão com som
de altura indeterminada, haja vista os trabalhos específicos sobre tema que foram publicados,
e/ou republicados, ainda nesta última década, como Solomon (2002), Saitta (2004) e Reed,
Leach e Hudgins (2010). Por que estas dúvidas persistem? Quais objetivos se têm em mente
quando se procura um tipo de notação para instrumentos de percussão com som de altura
indeterminada?
2. Uma sugestão de como pensar a notação para estes instrumentos
Os resultados obtidos a partir do trabalho de revisão bibliográfica que conduzi
(MOITA, 2011) sugerem que a grande maioria dos autores entende a notação como uma
simples ferramenta de transmissão de conteúdo musical, sem que esta exerça qualquer
influência sobre o processo de composição. As palavras de DeFelice parecem ilustrar esta
maneira de pensar: “A notação deve ser tão descomplicada quanto possível e ainda ser
suficientemente clara para comunicar as ideias musicais do compositor para o instrumentista.”
(DeFELICE, 1969, p.112). 1 O mesmo pode ser percebido nas palavras de O’Connor (1966,
p.72), quando declara que “embora o sistema convencional, tal como existe hoje, seja
extremamente confuso e grosseiramente impreciso, ainda é o único método que vai assegurar
o compositor de que seus executantes serão capazes de reproduzir exatamente o que eles
veem.”.
Provavelmente, grande parte dos autores que buscou uma notação “melhor”, ou
“mais adequada”, para instrumentos de percussão, teve em mente que uma boa notação
deveria cumprir duas exigências básicas: transmitir a ideia concebida pelo compositor com a
menor interferência possível e ser de fácil leitura pelo intérprete. Entretanto, autores como
Zampronha, que trata da notação musical de maneira geral, defendem uma posição diferente:
[...] vemos que certas composições só surgiram depois de um código ter sido criado,
código este que originalmente servia a outro tipo de música. Isto se dá, por exemplo,
na polifonia da ars antiqua (século XII-XIII), que surgiu “depois” que a notação da
época possibilitou uma escrita tal das durações e altura que permitiu a colocação de
uma linha melódica em cima da outra até certo ponto sincronizada (“em cima”, por
exemplo, é um termo proveniente da percepção visual e não sonora). No entanto, tal
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notação havia sido pensada originalmente para o canto gregoriano, no qual tal
polifonia é ausente. (ZAMPRONHA, 2000, p.14)

Zampronha (2000) defende que a notação musical não é simplesmente um código
secundário com a função de registrar graficamente os sons que constituem a música
propriamente dita, mas que a notação musical interfere no processo de criação musical. De
acordo com esta maneira de pensar, a notação musical que se utiliza para elaborar uma
composição interfere no processo criativo do compositor ao oferecer um determinado
conjunto de possibilidades que são inerentes àquele tipo de notação. Por este motivo, um tipo
novo de notação viabiliza novas possibilidades de composições, como Zampronha
exemplificou. Ao observar por este ponto de vista, pode-se perceber que o maior desafio em
relação à notação para instrumentos de percussão com som de altura indeterminada é
encontrar um tipo de notação que possibilite que o trabalho composicional e interpretativo
aconteça dentro dos parâmetros já estabelecidos pela notação musical tradicional.
Na medida em que as primeiras composições incluíam os instrumentos de
percussão com som de altura indeterminada em suas partituras, as representações gráficas
para estes instrumentos eram elaboradas com a ideia de que a função da notação seria
transmitir fielmente ao intérprete as intenções do compositor, mas sem considerar que tais
intenções já eram, em certo nível, “limitadas” pelo suporte gráfico que o compositor utilizava,
ou seja, pela notação. Assim, as normas da notação musical tradicional eram preferíveis,
corriqueiramente, apenas pelo fato de os músicos já estarem familiarizados com a sua leitura.
Esse procedimento pode ser observado por muitos anos.
No século 20, muitos compositores encontraram na notação tradicional um
limitador para sua expressão composicional, e começaram a adotar diferentes tipos de grafia
musical, como, por exemplo, a escrita gráfica e proporcional (Stockhausen, Zyklus Nr.9 – ou
a música gráfica de Haunbestock-Ramati). A percussão começa nesse período a ter uma
ampliação e um novo conceito de notação para os instrumentos ditos de altura indeterminada.
Dessa maneira, qualquer obstáculo que a escrita para instrumentos de percussão
com som de altura indeterminada trouxesse, poderia então ser transposto pela inclusão de
novos signos gráficos ou através de notas explicativas, desde que fossem de fácil leitura e
compreensão. Esta maneira de proceder diante da necessidade de escrever para estes
instrumentos de percussão ainda é usada hoje em dia. No entanto, esta prática não considera a
interferência que a notação pode exercer sobre o processo de composição musical. É provável
que quanto mais elementos de uma notação já estabelecida forem modificados, com a
intenção de representar os instrumentos de percussão, mais o resultado sonoro advindo desta
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notação modificada se distancie do resultante sonoro proporcionado pela notação musical
tradicional, quando esta é empregada para instrumentos com som de altura determinada.
3. Possíveis soluções
Meu intuito aqui não é defender uma padronização rígida e absoluta para a
notação para instrumentos de percussão. O emprego proposital de tipos de notação
completamente diferentes da notação musical tradicional pode ser movido pelo objetivo do
compositor de não se prender às possibilidades pré-determinadas por uma notação mais usual.
Neste caso, este emprego intencional de notações incomuns é válido na escrita para
instrumentos de percussão com som de altura indeterminada, assim como para qualquer outro
instrumento com som de altura determinada. Entretanto, o que se observa na prática, é que o
trabalho (aprendizagem, ensino, composição, interpretação etc.) com estes instrumentos de
percussão não é contemplado com uma notação padronizada, ao contrário do que acontece
com o trabalho com instrumentos com som de altura determinada, que possuem a notação
musical tradicional para os mesmos fins.
Como a notação musical tradicional está estabelecida no ocidente como notação
musical padrão, o mais plausível seria, então, tentar encontrar uma maneira de adaptar esta
notação, com o mínimo de modificações necessárias, para que esta pudesse representar
também os instrumentos com som de altura indeterminada. Portanto, a maior necessidade
parece ser encontrar um tipo de notação que torne possível que estas duas categorias de
instrumentos, com som de altura determinada e indeterminada, possam compartilhar as
mesmas normas gerais que regem a notação tradicional.
A grande dificuldade que se estabelece no sentido de encontrar um tipo de
notação nos termos observados, reside no fato de que esses instrumentos de percussão
produzem o som de altura indeterminada, uma condição acústica que obviamente
impossibilita sua representação através da notação musical tradicional, exatamente como ela
é. Dessa maneira, surge a seguinte questão: seria possível haver algum tipo de notação para os
instrumentos de percussão com som de altura indeterminada que modificasse alguns poucos
aspetos em relação à notação musical tradicional, mas que se mantivesse dentro do conjunto
de normas gerais que regem a notação musical tradicional?
Das publicações revistas (MOITA, 2011, p.54-139), considero a de Gevaert
(1885, p.330-339) como a primeira que, em seu tempo, apresentou uma solução para esta
questão. Gevaert (1885, p.330) afirma que “por hábito se escreve sobre uma pauta munida de
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uma clave as durações rítmicas que serão executadas por estes instrumentos. Mas isto é pura
ficção gráfica. É suficiente dispor os valores das notas e os silêncios sobre uma linha única.”.

Exemplo 1: Notação para castanholas com duas linhas rítmicas independentes de Gevaert (1885,
p.339)

A notação de cada instrumento em uma linha própria e única, por ele proposta, só
difere da notação tradicional pela ausência do pentagrama e da clave para indicar alturas
determinadas. Todos os outros parâmetros são mantidos e podem ser indicados exatamente da
mesma maneira. Entretanto, a vontade dos compositores do século XX de inserirem em suas
composições práticas como a da percussão múltipla e de articulações diversificadas em um
mesmo instrumento, extrapolaram os limites previstos pela notação proposta por Gevaert e
passaram a exigir um suporte gráfico que permitisse o trabalho composicional e interpretativo
dentro dos padrões da prática da música ocidental. A proposta de notação para instrumentos
de percussão com som de altura indeterminada de D’Anunciação foi a única encontrada que
oferece uma solução abrangente análoga a de Gevaert, mas com a possibilidade da
representação das novas práticas do século XX.
Na proposta de D’Anunciação, o som de altura indeterminada é identificado
através da maneira como é articulado no instrumento, da mesma forma como na notação
tradicional o som de altura determinada é identificado através de uma quantidade préestabelecida de frequências por segundo.
[...] Considerando-se que as formas como o som é articulado representam um
processo comum a todos esses instrumentos, conclui-se que: o som de altura
indeterminada pode ser representado graficamente por sua propriedade de
articulação.
Desse modo ensejam-se as seguintes diretrizes normativas para a sua grafia:
1 – a escrita obedece as regras da notação musical;
2 – a clave é substituída pela designação prévia dos elementos sonoros utilizados;
3 – a pauta é formada por linhas/espaços quantitativamente livres e decorrentes da
gama sonora utilizada por cada instrumento;
4 – o som de altura indeterminada pode ser identificado por sua propriedade de
articulação;
5 – são obedecidas as normas de percutir. (D’ANUNCIAÇÃO, 1990, p.8)
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Assim como há uma nota Ré no piano, há uma “nota toque solto com o polegar na
borda da membrana” no pandeiro; assim como há a nota Fá no oboé, há também a “nota toque
preso com baqueta de madeira no aro” na caixa-clara. O modo de articulação é indicado na
pauta de maneira simplificada: como a baqueta normal da caixa-clara é de madeira e o toque
feito no aro é normalmente preso, ou seja, mantendo-se a baqueta sobre a superfície após o
toque, a indicação na pauta poderia ser somente “aro”. O solfejo, que é tradicionalmente feito
pela leitura concomitante das alturas determinadas com a pronúncia dos nomes das notas,
passa a ser feito não pelo nome das articulações designadas na pauta, mas pela entoação de
onomatopeias pré-estabelecidas subjetivamente por cada intérprete.
No Exemplo 2 há um trecho de uma composição de D’Anunciação feita com o
intuito de mostrar na prática sua concepção de notação para instrumentos de percussão com
som de altura indeterminada. No trecho pode se ver uma frase feita no pandeiro que é imitada
pelo oboé, tanto rítmica, como, de certa forma, melodicamente.

Exemplo 2: Trecho da Dança para Pandeiro estilo Brasileiro de Oboé (D’Anunciação, 2008).
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A notação para o pandeiro brasileiro, observada no Exemplo 2, não é uma solução
definitiva para a notação para este instrumento. A proposta de notação de D’Anunciação
propõe um princípio básico de normatização, portanto não prevê um modelo de notação
estanque para cada instrumento. Em vez disso, o princípio da notação pelo modo de
articulação é empregado para definir a notação de acordo com cada situação. Por este motivo,
a pauta é constituída por uma quantidade de linhas e espaços que variam de acordo com a
necessidade. Seria possível, por exemplo, elaborar uma notação para o pandeiro brasileiro
com a aparência gráfica final diferente da observada no Exemplo 2, mas guiada pela mesma
proposta básica da representação pelo modo de articulação.
Uma crítica a esta proposta de notação para instrumentos de percussão com som
de altura indeterminada pode ser feita a respeito da aparente complexidade e excesso de
informações que podem ser observadas em uma ocasião em que um único instrumento toca
diversas articulações, como no caso do pandeiro no Exemplo 2.
É possível que haja outros meios de representar o mesmo trecho de maneira mais
fácil de ler para o leigo ou iniciante em música, ou mesmo para músicos profissionais, como
talvez, por exemplo, através da utilização da notação para pandeiro desenvolvida por Carlos
Stasi e empregada em trabalhos como o de Sampaio (2004). Entretanto, no contexto de
música de concerto, como é o caso do Exemplo 2, a dificuldade de leitura não deve ser um
fator mais importante do que a integração com o conjunto normas já estabelecido, que no caso
são representados pela notação musical tradicional.
Através da mudança do princípio básico de identificação da altura do som, todos
os outros aspetos da notação tradicional são mantidos. Com isto, o trabalho de composição e
de interpretação com instrumentos de percussão com som de altura indeterminada pode ser
conduzido com um suporte gráfico equivalente ao normalmente empregado para o trabalho
com instrumentos com som de altura determinada, no contexto da música de concerto.
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Considerações sobre o ensino da improvisação dentro da perspectiva da jazz
theory
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Resumo: A metodologia desenvolvida para a prática da improvisação dentro do universo do jazz
tem sido amplamente empregada em instituições de ensino que trabalham com música popular.
Visando compreender determinados aspectos desta metodologia foram consultados os seguintes
autores da jazz theory: Aebersold (1992), Baker (1989), Coker (1991), Crook (1991), Haerle
(1980) e Levine (1995). Como complemento para este estudo foi realizada uma pesquisa de campo
na Jacobs School of Music da Indiana University. A partir destas atividades, são apresentadas aqui
algumas considerações acerca da metodologia jazzística. Tais observações nos permitem perceber
possíveis paralelos que podem contribuir para o desenvolvimento do ensino da improvisação em
música popular no Brasil.
Palavras-chave: improvisação, jazz, metodologia, música popular.
Considerations on teaching improvisation within the jazz theory perspective
Abstract: The methodology developed for practicing jazz improvisation has been widely applied
in academic institutions which teach popular music performance. In order to comprehend certain
aspects of this methodology, the following authors relating to jazz theory were consulted:
Aebersold (1992), Baker (1989), Coker (1991), Crook (1991), Haerle (1980) e Levine (1995).
Additionally, field research was undertaken while in residence at the Indiana University Jacobs
School of Music. The resulting considerations of jazz pedagogy are presented below. These
observations allow us to recognize potential parallels that may contribute to the development of
teaching improvisation in Brazilian popular music.
Keywords: improvisation, jazz, methodology, popular music.

1. Consultando um pouco da jazz theory
Se muito vale o já feito, mais vale o que será
E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir.
Milton Nascimento e Fernando Brant, "O Que Foi Feito Deverá/O Que Foi Feito de
Vera" (1978).

Esta comunicação é parte da minha pesquisa de pós-doutorado, ainda em fase
inicial, que visa elaborar e aplicar uma disciplina voltada para a prática da improvisação em
música brasileira na graduação em Música Popular da Unicamp 1. Como nos confirma Kenny e
Gellrich (2002), para a realização de estudos voltados para o ensino da improvisação é
apropriado refletir sobre a metodologia que foi desenvolvida nesta área dentro da jazz theory.
Dentro do sistema de educação ocidental o jazz ainda é o método primário usado
para ensinar improvisação, e a fórmula escala-acorde é o meio amplamente
praticado para alcançar este objetivo. Portanto, é válido avaliar o sucesso deste
método como um caso de estudo para o ensino da improvisação no ocidente em
ambientes educacionais como um todo (KENNY, GELLRICH, 2002) 2.
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No intuito de compreender parte das atividades, ferramentas e estratégias
desenvolvidas para a prática da improvisação no jazz, foram utilizados como referencial os
trabalhos 3 a seguir:
•

The jazz language: a theory text for jazz composition and improvisation (HAERLE,
1980);

•

The jazz theory book (LEVINE, 1995);

•

How to play bebop for all instruments: the bebop scales and other scales in common
use e How to play bebop for all instruments, learning the bebop language: patterns,
formulae and other linking materials (BAKER, 1989);

•

How to improvise: an approach to practicing improvisation (CROOK, 1991);

•

How to play and improvise (AEBERSOLD, 1992).
Com exceção dos dois primeiros livros que tratam da teoria do jazz, os demais

trabalhos são métodos de cunho técnico que apresentam uma grande quantidade de atividades
práticas seguidas por pequenos textos complementares. De forma geral, os assuntos abordados
se repetem entre as publicações. Temas como a teoria escala-acorde (na qual são enumeradas
famílias de acordes e relacionadas escalas correspondentes para cada uma destas famílias),
escalas blues e bebop e a importância de se praticar sobre as os templates blues de 12
compassos e “rhythm changes”, por exemplo, aparecem praticamente em todos os trabalhos.
2. Pesquisa de campo na Indiana University - IU
Visando experienciar a aplicação prática das atividades sugeridas pelos autores
acima citados, foi realizado um estágio de doutorado 4 na Indiana University - IU, dentro do
Department of Jazz Studies da Jacobs School of Music. Trata-se de uma instituição de ensino
superior representativa na área do jazz nos Estados Unidos, onde leciona o Prof. Dr. David N.
Baker (figura importante no processo de estruturação de cursos de jazz dentro do ambiente
acadêmico).
O trabalho realizado no exterior foi supervisionado pelo coorientador estrangeiro,
o Prof. Dr. e saxofonista Thomas Walsh, formado na área de performance em Jazz Studies da
Jacobs School of Music. Dentre as principais atividades desta pesquisa de campo, estão a
realização de entrevistas semiestruturadas com alguns dos autores da jazz theory e a
observação de aulas voltadas principalmente para a prática da improvisação. Os entrevistados
foram Jerry Coker, (saxofonista, músico atuante e um dos pioneiros no desenvolvimento da
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jazz theory), o Prof. Dr. David Baker (autor com vasta bibliografia sobre jazz improvisation) e
Dan Haerle (músico, autor de livros voltados para teoria e prática jazzística e professor
aposentado da Jazz Studies Division da College of Music na University of North Texas).
A aplicação de boa parte dos procedimentos contidos nas publicações estudadas
pôde ser observada no contexto de sala de aula. Após uma primeira triagem orientada pelo
Prof. Dr. Thomas Walsh, foram selecionadas as seguintes disciplinas para observação das
aulas:
• History of jazz - sob responsabilidade do Prof. Dr. David Baker (6 horas
semanais) - disciplina expositiva que trata tanto da parte técnico-musical quanto
histórico-cultural do jazz;
• Jazz improvisation IV – sob responsabilidade do Prof. Dr. David Baker (4 horas
semanais) – disciplina prática realizada em grupo, na qual os estudantes
executavam atividades voltadas para a prática da improvisação em seus
instrumentos;
• Rhythm section – sob responsabilidade do Prof. de contrabaixo Jeremy Allen,
Prof. de piano Luke Gillespie, Prof. de bateria Steve Houghton e Prof de
guitarra Corey Christiansen (2 horas semanais) – disciplina prática realizada
em grupo, na qual os alunos montavam combos e apresentavam peças
previamente estudadas envolvendo diferentes estilos;
• Master class com os alunos de saxofone – sob responsabilidade do Prof. Dr.
Thomas Walsh (2 horas semanais) – disciplina prática realizada em grupo, na
qual o professor trabalhava estratégias voltadas para prática da improvisação
sobre o repertório que os alunos teriam que apresentar em suas avaliações de
final de semestre;
3. Algumas considerações sobre o ensino da improvisação no jazz
Com base na análise das entrevistas realizadas com os jazz educators Jerry Coker,
David Baker e Dan Haerle, três dos autores utilizados aqui como referencial, em conjunto
com as observações de aplicação da metodologia jazzística em sala de aula, é possível
apresentar as seguintes considerações:
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•

A literatura jazzística é bastante utilizada (composições, solos transcritos) para ensinar
o “idioma” do jazz para os estudantes. Após aprender frases recorrentes, os alunos são
incentivados a praticar variações sobre este material, com o intuito de desenvolver o
seu “estilo” e “fraseado próprio”.

•

Os estudantes aprendem frases a partir de standards 5 do jazz e praticam para
desenvolver a capacidade de transpor tais frases para outras tonalidades. Por vezes,
como exercício, eles tocam frases de uma peça sobre a progressão harmônica de outra
composição;

•

Os professores trabalham a percepção dos alunos ensinando melodias “de ouvido”, ou
seja, eles tocam uma melodia e os alunos reproduzem sem o auxílio da partitura.
Como parte desta atividade os alunos aprendem a ouvir intervalos, sequências
diatônicas e a perceber a forma da melodia através da audição. O solfejo também é
utilizado e incentivado neste processo;

•

As progressões harmônicas mais recorrentes do repertório jazzístico são bastante
enfatizadas. Os professores pedem que os alunos reconheçam uma determinada peça
após ouvir apenas uma sequência de acordes. Outra atividade relacionada com o
acompanhamento é realizada a partir da escolha de uma melodia, sobre a qual os
alunos tentam harmonizar sem usar a partitura;

•

Os professores trabalham bastante com listas de peças selecionadas para determinadas
finalidades. Por exemplo, uma lista de composições que contém somente II-Vs de
tonalidades menores;

•

Partilha-se a noção que a improvisação reside em suas escolhas, e você escolhe a partir
do que tem armazenado. Por isso os professores enfatizam a necessidade de
memorizar um grande número de peças e desenvolver a destreza de executá-las em
diferentes tons;

•

Como parte do estudo da improvisação, os alunos precisam compor solos e executálos em seus instrumentos;

•

Os professores utilizam atividades extremamente metódicas, como por exemplo, pedir
que os alunos toquem somente as terças dos acordes de uma determinada progressão,
ou mesmo pedir que eles usem somente arpejos para improvisar. No entanto, sempre
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enfatizam que tais escolhas devem ocorrer de forma espontânea no momento da
improvisação.
•

As aulas deixam claro que leva um tempo de maturação e prática até que os elementos
que estão sendo estudados surjam naturalmente num solo improvisado. O modelo
abaixo, resumido aqui a partir da proposta de Coker (1991), corresponde ao
pensamento seguido pelos professores:

1- O elemento é compreendido (definições, ilustrações e audição);
2- O estudante precisa da motivação que vem da audição das inúmeras variações que os
“mestres” (músicos expressivos tomados como referência) realizam com os elementos;
3- Hands on approache, prática e execução dos elementos e suas variações em todos os
tons e registros do instrumento;
4- Conectar auditivamente o som do elemento com a sua progressão harmônica ou
acorde equivalente (prática com play-alongs 6);
5- Aplicar o elemento em situações reais, usando progressões harmônicas recorrentes.
Com a experiência, o músico amplia o discernimento e o processo de aplicação dos
elementos se torna mais natural.
•

Com a sistematização de um estilo musical existe a possibilidade de se aprender mais
rápido. Sem a sistematização o estudante aprenderia por “tentativa e erro”. No entanto,
no caso da improvisação, não adianta apenas entender os elementos e saber o que
utilizar, faz-se necessário automatizar esse conhecimento. No intuito de desenvolver
tal automatização são criados os exercícios.

•

A diferença entre os exercícios e um solo improvisado sempre é ressaltada. Os
professores deixam claro que as atividades práticas são meios para afiar as habilidades
técnicas e automatizar uma grande quantidade de elementos musicais a serem usados
em uma situação real. Durante a realização das atividades são trabalhados alguns
conceitos musicais como desenvolvimento melódico, tensão e relaxamento e conteúdo
e contraste;

Considerações finais
O Prof. Dr. David Baker ressalta que ele desenvolveu seu conhecimento musical
devido à necessidade de trabalhar como músico. Ele precisou dominar este vocabulário para
ser requisitado para participar dos grupos. O músico comenta que não existiam os livros que
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encontramos atualmente, e que, o material que ele vem escrevendo consiste em sua
experiência de vida.
O Prof. Dr. Walsh comentou que quando pioneiros como George Russel 7, David
Baker e Jerry Coker iniciaram o processo de sistematização do jazz por volta da década de
1940, este se encontrava ainda em uma fase de boa popularidade, na qual existia um mercado
sólido (casas de espetáculo e gravadoras). Era um período em que os aspirantes a jazz
performers tinham a referência viva de muitos “mestres” do gênero que se encontravam em
plena atuação. Os iniciantes que estavam tentando improvisar por conta própria já tinham
assimilado determinados recursos de articulação, variações de intensidade do toque, os
conceitos de tocar antes ou depois do andamento e muitos outros detalhes minuciosos que
compõem a sonoridade jazzística. Os métodos e a sistematização surgem para facilitar o
aprendizado, servindo de complemento e referencial teórico para estruturar toda a bagagem
que os iniciantes já possuíam. No momento atual, onde o jazz não goza da mesma
popularidade e a maioria dos estudantes não possui toda a bagagem das gerações anteriores,
os métodos tendem a parecer insuficientes e vazios de conteúdo.
Com base nas observações de Collier (1995) podemos destacar algumas mudanças
sofridas pelo jazz ao entrar na academia:
•

O jazz ganha certa independência em relação ao mercado;

•

O nível de complexidade aumenta e o público diminui;

•

Muda a forma de aprendizado, que antes era feita por imitação ou erro e
acerto;

•

Surge certa padronização nos solos improvisados;

•

O estudo formal ao adotar uma técnica específica para cada instrumento
tende a inibir o estilo individual dos músicos;

É possível comparar esta situação com o momento que vivemos no Brasil.
Observa-se que a música popular, de maneira geral, vem sendo sistematizada e ensinada em
universidades e conservatórios, porém tal produção encontra-se às margens das grandes
mídias, não existe mais o mesmo campo de atuação profissional, como o da chamada “época
de ouro” do rádio (aproximadamente entre 1930 e 1950), e, consequentemente, a maioria dos
estudantes não possuem de antemão a referência sonora do choro, do frevo, do baião, da
chamada “música caipira”, do samba, da bossa nova e de todas as variáveis abarcadas no
termo “música instrumental” 8.
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Inevitavelmente a música popular brasileira está passando por uma formatação
“acadêmica”, como aconteceu com o jazz nos Estados Unidos. Haverá mais perdas do que
ganhos? Só uma análise futura poderá responder tal pergunta. No momento, a conclusão que
parece mais certa é que este é um caminho sem volta. A música popular já tem seu lugar na
academia e tudo indica que esta relação será duradoura. Portanto, é preciso cuidar para que ela
alcance equilíbrio e qualidade dentro do ensino musical formal. Neste sentido, as abordagens
desenvolvidas por autores da jazz theory podem servir de ponto de partida, especialmente,
para o ensino da improvisação. Contudo, é necessário estarmos conscientes das
particularidades de cada uma das musicalidades, bem como de que nem todos os
procedimentos provenientes da jazz theory podem ser adaptados à música brasileira. Trata-se
de conhecer o que já foi realizado no campo do ensino da improvisação no jazz com a
finalidade de entender os detalhes deste processo e ver como tal conhecimento pode ser útil
para o desenvolvimento da prática da improvisação ligada à música popular desenvolvida no
Brasil.
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RUSSEL, George (1953). The lydian chromatic concept of tonal organization. The art and
science of tonal gravity. Brookline, Massachusetts: Concept Publishing Company, 2001.
Notas
1

A pesquisa de pós-doutorado (Processo: 2011/20790-0) é uma continuação da pesquisa de doutorado
(Processo: 2006/06571-6) que consistiu em um estudo sobre a prática da improvisação no âmbito do choro, do
frevo e do baião. Ambas as pesquisas foram financiadas por meio de bolsas de estudo concedidas pela FAPESP
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).
2

Tradução realizada pelo autor. Texto original: Jazz is still the primary method of teaching improvisation in
Western education and the chord-scale formulaic method the most widely practiced means of achieving this. It is
therefore worthwhile to assess the success of this method as a case study for teaching improvisation in Western
educational settings as a whole (KENNY, GELLRICH, 2002).

3

Tal recorte está ligado ao material adotado para o ensino do jazz/improvisação na área de performance em Jazz
Studies da Jacobs School of Music na Indiana University.
4

Este estágio foi financiado por bolsa de estudos da CAPES (Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de
nível superior), através do PDEE - Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior.
5

Peças que, de forma geral, possuem uma grande quantidade de regravações e são consideradas importantes
dentro do repertório do jazz.

6

Livros contendo transcrições de peças e progressões harmônicas recorrentes acompanhadas de CD com
gravação das mesmas (play backs). Tal material possibilita que o solista possa praticar como se estivesse tocando
com uma banda real.

7

Pianista e compositor considerado como um dos primeiros músicos a contribuir para o desenvolvimento da jazz
theory, principalmente, através do seu livro The lydian chromatic concept of tonal organization (1953).
8

O rótulo “música instrumental”, usado correntemente no meio musical e conhecido internacionalmente como
Brazilian jazz, é bastante amplo e possui uma multiplicidade de significados. Só a título de ilustração, dentre
alguns estilos relacionados ao rótulo, temos a produção denominada “samba jazz”, a música produzida na década
de 1970 por compositores como Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti e a proposta de grupos como “Black Rio”
ou “Cama de gato”.
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Resumo: este artigo discute o uso da música erudita na educação básica, partindo de considerações
históricas e apresentando reflexões realizadas na disciplina de Prática de Ensino em Música, do
curso de Licenciatura da UFMS. O referencial teórico parte dos escritos de Adorno e as
considerações finais buscam uma possível síntese do assunto tratado, à luz de citações de
Swanwick, Gainza e Maura Penna.
Palavras-chave: indústria cultural, educação musical, formação docente.
Considerations on the use of classical music in basic education
Abstract: this article discusses the use of classical music in basic education, from historical
considerations and presenting reflections on the discipline of Teaching Practice in Music at
UFMS. The theoretical references part of the writings of Adorno and the final considerations can
seek a synthesis of subject matter in the light of quotes from Swanwick, Gainza and Maura Penna.
Keywords: cultural industry, music education, teacher training.

1. Introdução
Este artigo pretende problematizar o uso da música erudita na educação básica a
partir de dois ângulos: o dos defensores da música erudita como resultado do refinamento
ulterior da civilização ocidental – para os quais, a música veiculada na mídia seria apenas uma
simplificação desse conteúdo superior –, justificando assim a visão de que o uso da música de
concerto é indispensável na educação musical, em qualquer idade; e outro, pela visão dos
defensores da idéia de que a educação tem de partir sempre do referencial dos alunos, e para
os quais a música de concerto é apenas uma possibilidade dentre as diversas que se
apresentam, sendo ainda uma possibilidade menos indicada, já que essa música está muito
distante da realidade dos alunos brasileiros. O tema deste trabalho partiu das aulas de Prática
de Ensino em Música do Curso de Licenciatura da UFMS, onde uma pesquisa sobre as
possibilidades de utilização da música erudita na educação básica se encontra em andamento.
Podemos dizer que no Brasil, o Canto Orfeônico implantado por Villa-Lobos nos
anos trinta tenha seguido a mesma linha de seus colegas europeus - Dalcroze, Orff, Kodaly e
Suzuki -, talvez tendendo a ser um pouco mais totalitário e um pouco menos educacional.
Essa educação musical seguiu por décadas como o sistema oficial de ensino musical no país,
contudo, a ausência de modernização de um projeto já teoricamente defasado e a falta de
formação especializada dos professores fez com que o Canto Orfeônico se degradasse e se
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tornasse uma prática irreflexiva de manutenção de um repertório que não correspondia à
identidade dos alunos, apesar do material folclórico utilizado.
Nos anos noventa, a educação musical como área de conhecimento autônoma
tomou voz através da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) e essa
representação oficial da área logrou resultados práticos de primeira importância, como o da
quantidade e qualidade de pesquisas na área, dos trabalhos de pós-graduação em educação
musical no Brasil e aprovação da Lei 11.769/2008, que torna obrigatório o conteúdo musical
nas escolas.

2. Sublinhando dicotomias e contradições em busca do problema
Uma das principais contribuições da ABEM para a educação musical tem sido
trazer à baila discussões relativas à realidade nacional, buscando novas soluções - em
consonância com a realidade contemporânea - e evitando o antigo processo de educação
artística impositiva do passado, conforme comenta Jusamara Souza:
Há, pois, necessidade de construirmos uma educação musical escolar que não
negue, mas leve em conta e ressignifique o saber de senso comum dos alunos diante
das realidades aparentes do espaço social e se realize de forma condizente com o
tempo - espaço da cultura infanto-juvenil, auxiliando a construírem suas múltiplas
dimensões de ser jovem/criança. (SOUZA, 2004, p. 11)

Essa visão difere do início do século XX – em que também se buscava uma
educação musical para todos - por enfatizar a centralidade do ensino a partir do universo do
aluno, priorizando o seu relacionamento com a arte dos sons e com o fazer musical. A visão
contemporânea acaba relativizando antigos postulados, como o da hegemonia da tradição
musical erudita e sua mais valia para o ensino, já que essa tradição é de significação pequena
ou mesmo nula para os alunos que encontramos no ensino regular. Esse fato criou um impasse
entre o ensino profissional da música – realizado nas universidades e conservatórios - e as
recentes pesquisas na área de educação musical em diversos contextos, inclusive não-formais,
englobando diversos tipos de repertório e de prática musical, de modo que hoje vivemos um
aparthaid em muitas instituições de ensino, com respeito a atuação de professores relevantes
de ambas correntes.
É claro que nenhuma das áreas realiza seu discurso em uníssono. As variantes de
interpretação das idéias de uma educação musical a partir do universo dos alunos geram
diferentes propostas de realização prática, enquanto analogamente, na área da música erudita,
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é comum divisão entre os progressistas – defensores da necessidade premente da evolução do
discurso e, mais recentemente, dos meios da música como única forma válida de produção
musical – e os conservadores - que vêem no progresso da linguagem uma possibilidade dentre
muitas e que apresentam mais interesse com a compreensão e divulgação da tradição. A essas
duas linhas gerais que na verdade se relacionam em infinitas gradações e dissidências,
acrescentamos ainda o coro dos profissionais ligados à alta performance instrumental, à
regência, à análise musical, cujos objetivos direcionados à tradição hegemônica acima
mencionada terminam por se contrapor a uma educação musical que também não se direcione
à mesma tradição. Mas afinal, que tradição é essa? Por que ela é tão antagônica à proposta de
uma educação musical na qual o aluno tem seus saberes valorizados?
Enquanto a segunda pergunta já foi praticamente respondida no contexto acima e
sua função neste momento é apenas de ratificação do problema, a primeira é de conceituação
quase impossível: podemos dizer que uma tradição chamada música erudita foi
historicamente forjada nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século
XX, a partir de um cânon clássico que incluía obras de Bach e de alguns contemporâneos
dele, da escola clássica vienense e dos românticos. A esse repertório se adicionou a música
antiga – anterior a Bach - e a música contemporânea – no caso, obras de compositores que
trabalhavam para construir suas linguagens a partir do sistema tonal, chegando à sua
dissolução, como Schoenberg ou Debussy. Mais recentemente, essa tradição se fragmentou
mais em um passado recente, contudo ainda assim, até o serialismo integral, minimalismo e a
música eletroacústica – vertentes que na década de setenta do século passado já estavam
sedimentadas – podemos dizer que há certa concordância quanto à integração dessa tradição.
Reiterando o que dissemos sobre a formação dessa tradição da música erudita,
podemos dizer que a resposta acima é absolutamente ideal, uma vez que nada – ou
pouquíssimo - desse cânon faz parte do cotidiano de nosso país (considerando o que é
veiculado pelos meios midiáticos), além do fato de que essa tradição se presta exclusivamente
à execução ou escuta, sendo sua função lúdica praticamente nula – pelo menos para a maioria
dos alunos do ensino regular.
Mas qual é o senso comum, que na citação de Souza deve passar pelo processo de
ressignificação? Qual é a bagagem que nossos alunos trazem? Mais uma vez, temos a resposta
interditada pela pluralidade regional, social, etc, contudo um elemento em comum pode ser
frisado: a forte presença da mídia na formação estética desses alunos. É a partir desse prisma
que seguiremos nossa problematização.
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Flo Menezes é um dos principais compositores ligados à musica eletroacústica no
cenário nacional e teve uma sólida formação musical tradicional. Suas idéias sobre a
necessidade de progresso da linguagem musical são diretamente relacionadas ao diálogo com
a tradição e em sua leitura, a música erudita em nosso país não evolui em função do repertório
de baixa qualidade divulgado pela mídia:
Por que a Música Nova encontra, no Brasil, e ao contrário de outros países, tantas
dificuldades para conquistar seu próprio espaço, relegando-se infindavelmente a
uma insuportável condição de relutância cultural? (...) Em primeiro lugar,
defrontamo-nos constantemente com uma hipervalorização da música popular. As
dimensões folclórica (autenticamente popular) e popularesca entrecruzam-se por
todo lugar e em todo momento, regimentadas pelas leis de mercado (...).
(MENEZES, 1996, p.12)

Menezes segue sua assertiva deixando clara a divisão entre músicos progressistas
e conservadores, este últimos aqui representados pelos compositores nacionalistas, que
trabalham com uma linguagem estética mais conservadora:
A meio caminho, tem-se a opção híbrida do nacionalismo, que a bem da verdade
atrasou em mais de meio século a evolução da música erudita brasileira.
(MENEZES, 1996, p.12).

Essa aversão à música veiculada pela mídia que, ampliando historicamente o
conceito, faz parte do processo de “coisificação” da obra de arte, não é recente: Bartok e
Mario de Andrade, de lugares absolutamente diferentes, já dissertavam acerca da “diluição
urbana do conteúdo, provocada pelo diletantismo burguês” (BARTOK, 1981, p.66;
ANDRADE, in SILVA, 2001, p. 238). Interessante é o fato de que no mesmo texto em que se
opõe ao Nacionalismo, Menezes mantém a idéia de que a indústria cultural degrada o
repertório enquanto a música folclórica é pura e legítima, como podemos observar na citação
acima.
José Eduardo Martins, em artigo que defende a universidade como refúgio da
música de concerto em nosso país, introduz a questão da seguinte forma:
A contrapor-se às culturas musicais erudita e popular, surgiria em progressão
geométrica, mais precisamente na segunda metade do século, uma cultura oriunda
da mass communication e que poderia, inclusive, ser entendida como uma cultura
musical de massa, hoje no pleno trajeto da irreversibilidade (...). O confronto
inevitável entre estas três culturas revelou-se, no Brasil, rigorosamente desigual e
favorável à cultura musical de massa, por motivos vários, provocando o lento
desestímulo à música erudita e destruindo a popular autentica, atingidas pelo
impacto da industria cultural moderna (MARTINS, 1993).

Já o compositor Gilberto Mendes assevera:
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note-se que tudo isso que a gente lê por aí, na prática, é para beneficiar o marketing
da música popular, em detrimento da música erudita. Luta de categorias
profissionais. Nas entrelinhas dá claramente para se entender o que querem dizer na
verdade: que o importante, de fato, é a música popular. Que música erudita é uma
coisa chata. Só não será tão chata se for semelhante à música popular, tiver alguma
relação com ela. Coisa impossível, porque tem uma pedra no meio do caminho. E
aquele abismo, que separa as duas músicas”. (MENDES, 2008, p.57)

Esse conjunto de vozes, que na prática defendem diferentes estéticas, em
diferentes tempos, formaria um conjunto bizarro - dada tamanha discrepância entre esses
autores -, não fosse por um único argumento em comum: a aversão à transformação da
música em produto, idéia essa, que foi primeiramente teorizada por Theodor Adorno.
Dentre os contraditórios e pessoais escritos do mestre de Frankfurt, encontramos
uma teoria bastante coerente: a da regressão da audição, segundo a qual, a produção constante
de obras que deveriam atender ao gosto e às necessidades impostas pela indústria cultural
geraria um ciclo que levaria à regressão da capacidade de percepção musical: um
empobrecimento paulatino de todos os consumidores dos produtos dessa indústria.
Apesar dos escritos de Adorno serem radicais 1 e por isso aparentarem certa
inaplicabilidade contemporânea, Adorno foi profético quanto aos efeitos da indústria cultural:
a regressão da audição de fato ocorreu. Assim, apenas como exemplo, o repertório conhecido
e estudado como música brasileira no exterior, e que é respeitado por sua riqueza harmônica,
melódica e por sua espontaneidade rítmica é muito distante da música que nossos alunos têm
como ideal estético. Eis o resultado da regressão da audição: a simplificação da linguagem.
Assim, o fenômeno da regressão da audição passa a ser um problema crônico da
cultura contemporânea e não considerá-lo no processo de educação musical é o mesmo que
aceitar passivamente os pressupostos estéticos dessa cultura de massa como valores absolutos
na educação musical.
Há quem diga que a indústria cultural desapareceu com o advento da Internet,
com seu imenso banco de obras eruditas à disposição, sendo a não utilização desse repertório
uma prova de que nossos alunos preferem não ouvi-los. Essa teoria é rebatida por Marilena
Chauí, que afirma ser a Internet e a TV moderna, a forma mais desenvolvida de indústria
cultural: “a multimídia reforça a exclusão social (do ponto de vista econômico) e a hierarquia
(do ponto de vista social e cultural)” (CHAUI, 2008, p.70). Assim, nessa nova indústria
cultural, as dimensões temporais geográficas e históricas são reduzidas a um único plano (id.,
ib., p. 71). Essa redução cria uma relativização que induz à falsa idéia de que o mais
complexo é tão interessante quanto o menos complexo e que o que importa é seu uso –
pensamento que traz como resultado óbvio o abandono da música erudita, dada sua
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complexidade, pluralidade de linguagem e refinamento – esse, quase sempre traduzido por
pedantismo.
Além disso, a fala de Gilberto Mendes acima citada assevera que a mídia vê com
certo pré-conceito a produção erudita, o que quer dizer que alunos recebem passivamente esse
pré-conceito e naturalmente o reproduzem, para infelicidade de nossa memória musical, égide
de uma das mais ricas e desenvolvidas tradições musicais eruditas de todo o continente - se
não a mais rica 2.
3. Em busca da síntese
Não faz parte dos objetivos desse trabalho propor metodologias de utilização da
música de concerto – ou erudita - dentro da sala de aula. Nem tampouco reafirmar sua
hegemonia ou defender sua manutenção em detrimento de um ensino musical que parta dos
saberes dos alunos. Contudo, o problema acima levantado é claro: há uma tradição musical
bastante desenvolvida no panorama nacional que é sistematicamente ignorada pela mídia,
sobretudo porque a produção dessa tradição não resulta em um produto que atenda às
exigências dessa mídia, que por sua vez, insistentemente argumenta que essas exigências são
do público 3. O ciclo se fecha com a teoria de Adorno, dentro da qual o gosto do público
regrediu em função da “coisificação” da obra de arte, regressão essa, que como o passar do
tempo, distanciou o público de qualquer produção mais complexa.
Chegamos a um ponto no qual se pode perguntar: mas por que mais complexo é
melhor? Por que não ignorar essa tradição no âmbito da educação musical, estando ela
efetivamente fora do cotidiano? Esse ponto é exatamente o da valoração estética; se o leitor
não sabe a diferença de valor artístico (veja que não estamos tratando de valor afetivo,
antropológico ou funcional/contextual) entre a música tema da abertura da novela das seis e
um quarteto de cordas de Beethoven, não há como desenvolvê-lo nesta breve conclusão. A
questão ainda se coagula em um outro ponto: para a maioria das pessoas que não está inserida
no estudo da música de concerto, ouvir música como atividade ativa e com o máximo de sua
concentração, compreendendo o discurso musical da obra ouvida, é uma atividade bastante
incomum e, por outro lado, essa atividade é vital para a tradição da música erudita.
É evidente que a educação é para os alunos e deve partir do que eles tem, contudo
não há motivo para ficarmos no padrão estético trazido pelos alunos durante os quatorze anos
de formação escolar. Em outras palavras, não há contradição entre trabalhar com o material
trazido pelos alunos e propor um crescimento estético, assim como corrobora o educador
musical inglês Keith Swanwick, em entrevista à Revista Nova Escola (2010): “o professor
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não pode se limitar ao repertório já conhecido. É preciso ampliá-lo (...)”. Além disso, é
preciso desenvolver a percepção musical, estudar a teoria musical, ter conhecimentos sólidos
de História da Música, saber relacionar diferentes momentos históricos e estilos e construir
uma visão crítica sobre o tema. Nesse sentido, a educadora musical argentina Violeta de
Gainza (1964, p. 26) é ainda mais enfática: “não há motivo algum que justifique o uso de
musica medíocre em educação”.
Dessa forma, falar da utilização da música erudita na educação musical não é
propor a exclusão dos outros repertórios e das funções lúdicas da música, mas sim priorizar o
desenvolvimento da compreensão do discurso musical, atividade essa que foi sendo
degradada pela ação da mídia e encontra-se bastante comprometida e desvalorizada. Negar
essa função da educação musical - de refinamento do gosto musical e desenvolvimento de um
senso crítico que, longe de ser coletivo, deve pelo menos ser pautado por uma pluralidade de
elementos que extrapolem o fechado circuito dos produtos culturais - seria o mesmo que
afirmar que o ensino da língua durante todo o processo escolar não tem relação com a
construção dos conceitos de estilo e estética na literatura.
Maura Penna, ao discutir o trabalho do educador, conclui:
É possível atuar pedagogicamente para a expansão do universo musical e o
desenvolvimento do senso crítico, embora certamente não seja fácil. Para tal, não
há receitas prontas ou garantidas: a possibilidade de buscar e construir os caminhos
necessários inicia-se com a disposição em olhar para o aluno e acolher as suas
práticas culturais. Passa, ainda, por duas importantes atitudes inovadoras: cabe
reconhecer, finalmente, que a predominância do modelo conservatorial, a sua força
como padrão de um “ensino sério de música”; a falta de questionamento desse
modelo são fatores que dificultam, atrasam ou até mesmo impedem a construção de
um sólido compromisso com a música nas escolas de educação básica, assim como
a busca de alternativas pedagógicas eficazes para esse contexto escolar e suas
necessidades próprias. Antes de mais nada, portanto, deixemos para trás as práticas
fixas da tradição, buscando olhar além. (PENNA, 2003, p. 36)

Definitivamente, não defendemos nesse artigo o modelo conservatorial, mas o
enriquecimento do universo dos alunos através do que não lhe é oferecido no cotidiano: a
música erudita, com suas significâncias e universo próprios. Cremos que só a prática - ainda
que rudimentar – pode dar maior completude a esse processo, contudo, a comprovação dessa
afirmação é assunto para outra pesquisa.
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1

Muito do radicalismo adorniano deriva da defesa passional que o autor realiza em relação à estética de Segunda
Escola de Viena. Em prol dessa defesa, muitas vezes Adorno critica importantes produções do século XX, como
as de Bartok, Stravinsky, e outros, e condena tudo o que se parece com produto da indústria cultural.
2
Que nos perdoem pelo ufanismo, mas é necessário examinar o caso Carlos Gomes, o caso Nepomuceno e ainda
a escola que se forma após os anos quarenta, sem falar no próprio Villa-Lobos, sendo no campo popular, a
afirmação ainda mais pertinente.
3
Em reportagem publicada pelo jornal “O Estado de Mato Grosso do Sul”, o dono de uma das principais
emissoras de rádio de Campo Grande (Rádio Blink), Alex Bachega, afirma categoricamente que, com relação à
escolha da programação, “quem manda é o ouvinte. Fazemos o gosto da maioria por meio de pesquisas” (O
ESTADO, 17/04/2010).
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Construir um modo de ensinar música na escola: o caso da Orquestra VillaLobos
Carla Pereira dos Santos
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – musiviver@hotmail.com
Resumo: Esta comunicação apresenta resultados de uma pesquisa de doutorado1 em andamento e
tem como propósito examinar algumas das dimensões envolvidas no ensino de música em uma
orquestra escolar e suas implicações na aprendizagem. Adota a cultura escolar como categoria de
análise e o estudo de caso qualitativo como estratégia de pesquisa. Os dados foram coletados por
meio de observações, registros audiovisuais e entrevistas. Os resultados apontam para um
complexo e articulado processo de ensino, que tem o produto artístico final como elemento motriz
e gerador da aprendizagem.
Palavras-chave: ensino de música na educação básica, grupos instrumentais escolares, cultura
escolar.
Building a way of teaching music in the school: the case of the Orchestra Villa-Lobos
Abstract: This paper presents results of a PhD research in progress. It aims at examining some of
the dimensions involved in the music teaching processes in a school orchestra, as well as theirs
implications on students learning. Adopting the school culture as a category of analysis, a
qualitative case study was carried out. Data were collected through observations, interviews and
audiovisual records. The results point to a complex and coordinated process of teaching, in which
the final artistic product functions as the element that drives and generate students´ learning.
Keywords: school music teaching, school instrumental groups, school culture.

1. Objetivos e pressupostos
Este trabalho tem como foco as práticas educativo-musicais desenvolvidas nas
escolas de educação básica. Ao considerar que “muitas são as formas de desenvolver o ensino
de música nas escolas, assim como diversos podem ser os seus conteúdos e objetivos” (DELBEN, 2009: p. 116), tomei como objeto de estudo a Orquestra Villa-Lobos2, pertencente a
uma Escola Municipal de Ensino Fundamental da cidade de Porto Alegre – RS. Essa
orquestra, que existe há dezenove anos na escola, gradativamente tornou-se um projeto que
envolve, além da orquestra como grupo principal, oficinas e grupos de câmara, o que a levou
a extrapolar os limites da escola, estendendo-se à comunidade.
O objetivo da pesquisa foi construído a partir de questionamentos levantados por
meio da revisão de literatura. Estruturada a partir de dois eixos – escola e grupos musicais, a
revisão permitiu, de um lado, compreender a escola como uma instituição que possui sua
própria cultura e especificidades: sua organização, seus modos próprios de ensinar e
estruturar-se; e, de outro, observar que a literatura acerca dos grupos musicais não tende a
focalizar a relação dos grupos com as particularidades da instituição escolar. Passei, então, a
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questionar: como um grupo instrumental vai constituindo seus modos de fazer e ensinar
música na escola e como se relaciona com o contexto escolar? Com base nessas questões,
defini como objetivo da pesquisa investigar como se configura um modo de ensinar música na
escola através de um grupo instrumental escolar. Os objetivos específicos buscam investigar
as dimensões envolvidas nesse processo de ensino (o que, como, quem, para quem, por que e
para que se ensina música nesse grupo) e compreender os significados que constituem e
ajudam a constituir esse modo de ensinar música.
A cultura escolar, compreendida como “toda a vida escolar: fatos e ideias, mentes
e corpos, objetos e condutas, modos de pensar, dizer e fazer” 3 (VIÑAO FRAGO, 1995: p. 69
– tradução minha), sedimentada e constituída na escola ao passar do tempo (VIÑAO FRAGO,
2006), foi tomada “como uma categoria, como um construto teórico que permite,
metodologicamente, operacionalizar a pesquisa e, do ponto de vista analítico, organizar e
compreender as múltiplas facetas da experiência escolar” (FARIA FILHO, 2007, p: 196, 197).
A cultura escolar permite olhar para o campo empírico escolhido e entender o que nele está
sendo produzido a partir de suas práticas, haja vista que “uma das dimensões fundamentais
dos estudos sobre as culturas escolares é aquela que enfoca as práticas do universo escolar”
(GONÇALVES; FARIA FILHO, 2005: p. 52).
O estudo de caso qualitativo foi escolhido como caminho metodológico para a
condução da pesquisa, conforme definições propostas por Strauss e Corbin (2008), Bogdan e
Biklen (1994) e Stake (1995). Os dados, coletados por meio de observações e entrevistas, vêm
sendo analisados de forma indutiva. Nesta comunicação, apresento parte da análise até agora
realizada, com o propósito de examinar algumas das dimensões que envolvem o ensino de
música em uma orquestra escolar (o que, como, por que e para que é ensinado) e suas
implicações na aprendizagem musical no referido grupo.
2. Análise dos dados
Nós temos o trabalho da orquestra em si, mas o trabalho da orquestra é a etapa final.
Na verdade, as pessoas veem uma apresentação, [mas] o que nós temos no dia a dia
é todo um processo de construção dessa apresentação, que se dá nos ensaios
individuais, nos ensaios coletivos, nas oficinas que vão acontecendo [...]. Quando as
pessoas elogiam o trabalho final, eu só consigo ver o processo (ADÃO, 17/11/2010).

A fala de Adão, diretor da escola (gestão 2008 a 2010), sinaliza que o ensino na
orquestra acontece em diferentes situações, em que as vivências e os saberes vão sendo
compartilhados, a partir das oficinas de instrumento, dos ensaios e das apresentações. Tocar
na orquestra significa passar integralmente por essas três experiências, vivenciando um
processo que culmina na apresentação musical.
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Essa culminância é aqui tomada como ponto de partida e de chegada para
compreender o modo de ensinar música que vai se construindo nessa orquestra, ao considerar
o produto final (as apresentações) como elemento central nesse processo. Como mesmo
afirma Cecília, regente e coordenadora do grupo: “a Orquestra [Villa-Lobos] tem um foco
artístico muito forte” (CECÍLIA, 16/11/2010).
A orquestra realiza em média oitenta apresentações ao ano, incluindo um
espetáculo anual que envolve, além de uma grande produção artística, uma rede de pessoas e
instituições que colaboram para sua realização. As demais apresentações acontecem em
“escolas, instituições, empresas, grandes eventos, em Porto Alegre, fora de Porto Alegre”
(CECÍLIA, 16/11/2010). Exigências e responsabilidades são demandadas aos integrantes, que,
ao participarem da orquestra, passam a ter obrigações semelhantes às de um grupo
profissional, tais como cumprir com horários e compromissos agendados, participar de todos
os ensaios, apresentações e demais atividades semanais, além de tocar o repertório
demandado. Mesmo considerando cansativa a rotina de atividades da orquestra, a participação
no grupo e o esforço exigido para dar conta de suas exigências, parece ser algo relevante para
os integrantes, conforme aponta um deles:
A parte que eu mais gosto é quando tá chegando o espetáculo. Aí sim, a
gente tem que estudar. Assim, que nem agora, falta um mês e meio para o
espetáculo, e aí, a gente tem que estudar bastante, e tudo em cima da hora,
assim, as músicas vão chegando, e tem que estudar, e é muito legal isso de
ter que fazer, se superar, ter que se puxar, sabe. Eu acho muito legal
(ALEXSANDER, 30/10/2011).

Alexsander parece “se puxar” com vistas ao resultado final de seu esforço – o
espetáculo. Outros dados levam a entender que o que importa para os integrantes é estar
tocando na orquestra, independentemente do cansaço ou do trabalho que tiveram para
preparar a apresentação. Segundo Leandro: “a gente vai lá e apresenta, aí as pessoas vão lá,
choram escutando a gente tocar, mas o que elas não sabem é que a gente teve que chorar pra
tocar aquela música” (LEANDRO , 04/11/2011). Além disso, o gostar de tocar, aspecto que
se destacou entre as falas dos integrantes, pode ser um elemento fundamental na compreensão
do ensino na orquestra. Para Leandro, o que importa “é o fato de estar fazendo música, que
tocar música é diferente de tu tá escutando música” (LEANDRO, 04/11/2011). Assim,
independente do repertório que se executa, o importante é estar tocando.
A prática profissional é a referência para o processo de ensino nesse grupo. Isso
pôde ser percebido não apenas pelo modo como acontecem as apresentações, mas também
pela forma como ocorrem as demais atividades. Nos ensaios, frequentes e regulares, há um
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minucioso detalhamento em direção à realização musical: análise de motivos melódicos,
frases e suas correlações com os demais elementos que compõem o contexto da música, o
modo como devem ser executados conforme suas finalizações conclusivas ou não,
deslocamentos anacrústicos, síncopes, entre outros aspectos que evidenciam o cuidado com a
interpretação musical. Para Cecília, “o trabalho de música tem que ter um resultado musical, a
gente prima pelo melhor que a gente pode” (CECÍLIA, 16/11/2010).
Do mesmo modo, ocorre nas oficinas de formação musical desenvolvidas pela
orquestra, que surgiram devido à necessidade de “constituir um trabalho mais metodológico,
um trabalho com mais unidade, mais abrangente em termos de formação musical [...]. Hoje
[as oficinas] se constituem como a grande formação musical do projeto” (CECÍLIA,
13/11/2010), e, de acordo o professor Beto, “nutrem o trabalho do grupo de alunos de
apresentação, que é a orquestra” (BETO, 25/11/2010).
Segundo Cecília, é nas oficinas que os alunos “passam a dominar a linguagem
musical escrita, a linguagem musical interpretada, através do instrumento, e a dar conta da
exigência musical da orquestra” (CECÍLIA, 12/04/2010). No entanto, considera que “a
[leitura e escrita musical] entra como um mecanismo pra se aprender música. Ela é necessária,
mas ela não se basta por si só. Então, é a prática musical que nos move” (CECÍLIA,
13/12/2010).
Além das apresentações, ensaios e oficinas, a orquestra promove retiros, viagens e
passeios que, junto a todo o trabalho coletivo realizado na orquestra, parecem fortalecer o
vínculo entre os participantes. É por meio dessa dinâmica que a orquestra parece propiciar um
modo peculiar de convivência que implica não só no tocar em conjunto, na cooperação
coletiva ou no convívio quase que em tempo integral, mas no estabelecimento de uma forte
relação entre os integrantes. Os laços de amizade são enfaticamente destacados entre as falas
dos integrantes da orquestra, cultivando o que eles próprios denominam como sua segunda
família. Como aponta a fala de Eriadny: “eu não saí da orquestra porque, convivendo com as
pessoas, tu cria um contato, sabe? Tu quer tá sempre com ela, em grupo, ainda mais quando
eles tocam junto contigo. Tipo, a gente não convive junto, mas passo mais tempo com eles
que com minha própria família” (ERIADNY, 30/11/2011). De modo semelhante, Eguivaldo
comenta:
Nós viemos aqui pra [escola] jogar bola, ou [nos] reunimos na casa de um
[colega] pra fazer um pagode, fazer churrasco, alguma coisa assim. Bem
dizê, nós estamos 24 horas juntos. Estamos sempre juntos, se não é aqui ou
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na casa do outro, estamos no MSN conversando junto. [Então] um fala pro
outro: eu não aguento mais falar contigo (EGUIVALDO, 04/11/2011).

É nessa cumplicidade mútua entre amizade, convivência, coletividade, o fazer e
aprender música, que a orquestra torna-se, para os integrantes, sua segunda família. A ideia da
orquestra como uma família apareceu de forma marcante entre as falas dos componentes
entrevistados. O “estar junto” não aparece desvinculado do fazer musical, como evidenciado
na fala de Eriadny:
Quando a gente não tem ensaio, a gente se reúne um na casa do outro pra
conversar, ver TV, essas coisas. [Também] sair pra parque, essas coisas,
festa, jogar futebol [...]. Fora da orquestra a gente é tri amigo também. A
gente tá sempre se vendo [...]. Quando a gente sai, a gente procura sempre
levar um instrumento pra, tipo assim, se a gente vai num parque, um leva um
violão, outro um pandeiro, um cavaquinho e a gente faz música. Sempre
tem, mesmo que a gente esteja fora da orquestra, a gente sempre fala de
música, do nada, assim, sabe? (ERIADNY, 30/11/2011).

A representação que a família possui para os integrantes parece ser transposta para
a orquestra, e a hierarquia funcional, que caracteriza a prática profissional de orquestra
(referência para o ensino), assume outro significado, transfigurando-se em uma hierarquia
familiar, na qual a relação entre mãe e filhos sobrepõe-se à relação entre regente e músicos,
aspecto que é evidenciado na fala de Eguivaldo: “A professora Cecília é que nem uma mãe,
participou praticamente da metade da minha vida, ajudou a me educar” (EGUIVALDO,
04/11/2011). Em outro fragmento, o mesmo integrante reforça a relação materna com Cecília
e o vínculo fraterno que estabelece com os demais professores da orquestra e da escola: “[Os
professores] são que nem meus familiares, eu respeito eles, eles me respeitam. A sora Andréia
[diretora gestão 2005 a 2007] fala que eu sou filho dela; a sora Cecília, eu trato que nem
minha mãe. São como familiar, [assim] eu trato eles” (EGUIVALDO, 04/11/2011).
Em meio a essa relação familiar existente entre os participantes da orquestra, o
ensino acontece também através da coaprendizagem, quando os integrantes, em constante
troca de conhecimento, ensinam uns aos outros. Durante as observações foi frequente
presenciar esses momentos de compartilhamento, aspecto que também surgiu de modo
contundente entre as falas dos entrevistados. Para Eriadny, esse processo dialógico de ensino
é concomitante com os momentos em que estão “fazendo música, tocando”, conforme
explica:
No ensaio eu toco muito, vejo as partes que meus colegas têm dificuldade e,
às vezes, eu quero ajudar e não consigo, porque eu não sei tocar os
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instrumentos que eles tocam, né? Mas tento, falando pra ver o que dá, se eles
conseguem ou não [...].Tem como ensinar também, é muito legal, que eu tô
aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, nos ensaios (ERIADNY, p. 19,
30/11/2011).

A coaprendizagem parece emergir do coletivismo que permeia as ações do grupo,
da capacidade de cooperação entre os indivíduos e da proposta de estar junto, aprendendo
coletivamente, como destaca Stephanie: “todo mundo trabalha em grupo, tipo, todo mundo
ouve o outro grupo: eu tô tocando; quando vê, ao mesmo tempo, eu tô ouvindo a segunda voz
pra eu ver onde vou entrar. Então, todo mundo faz, é mais um trabalho em grupo, não vai
cada um por si” (STEPHANIE,04/11/2011). Contribuir para a viabilização das músicas
executadas na orquestra parece ser, em determinadas situações, o que mobiliza Eriadny a
ensinar e aprender com seus colegas:
[É] vendo os erros e tentando ajudar, melhorar uma parte da música. Eu
tento o máximo [...] passar o meu conhecimento pra eles, e o pouco que eles
sabem pra mim. Tipo, trocar, entendeu? [...]. [Fazemos isso] muito! Todos
os ensaios, praticamente. Sempre tem uma coisa que a gente vê que a pessoa
tá com dificuldade [e] que eu consigo fazer, aí, eu vou e mostro o jeito que
eu faço, pra ver se melhora pra ela, ou não. E aí, a gente vai se trocando
(ERIADNY, p. 4, 30/11/2011).

Os dados apresentados mostram que o ensino na orquestra não é mediado
exclusivamente pelos professores, mas também pelos próprios integrantes durantes suas
constantes trocas e compartilhamentos no decorrer das diferentes situações de ensino na
orquestra: aulas, ensaios e em outros momentos de convivência. A coaprendizagem parece
estar presente em todas essas situações, e a predisposição para ensinar ou aprender com os
colegas aparece como algo constante, como evidenciado também na seguinte fala de Eriadny:
“Primeiro, é como eu falei, [a gente] estuda separado; depois a gente se une pra ver o que um
conseguiu e o outro não, pra um ajudar o outro no que [ele] tem dificuldade, pra afinar e pra
sair rapidinho certo. Assim, a gente vai trocando conhecimento e se ajudando (ERIADNY, p.
12, 30/11/2011).
3. Considerações finais
Os dados acima apresentados revelam um complexo e integrado sistema de ensino
de música construído em uma escola de educação básica, com oficinas de música, prática de
orquestra, grupos de câmara, aulas individuais e coletivas de instrumento. A escola, nesse
contexto, parece ser responsável por fazer a mediação entre a prática profissional,

801

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

desenvolvida pela orquestra, e a prática familiar que ali se estabelece a partir da convivência e
laços de amizade que vão sendo estabelecidos.
Algumas das dimensões que envolvem o ensino e a aprendizagem de música na
orquestra, apresentados articuladamente entre os dados descritos, permitem concluir que na
orquestra “o que” os integrantes aprendem é a fazer música, através de um processo
sistemático, que tem como referência a prática profissional. Aprendem também a tocar em
conjunto, a conviver, compartilhar saberes e entender que o “estar junto” não está
desvinculado do fazer musical. Parece haver interesse por parte dos integrantes em querer
aprender coisas diferentes daquelas que fazem parte de seu dia a dia fora da escola. Nesse
sentido, eles se submetem a esse ensino “porque” querem/desejam aprender música,
sobretudo “para que” possam tocar na orquestra e participar de tudo que ela lhes propicia:
viagens, passeios, amizades, a prática artística, assim como a construção de seu produto final,
que é a apresentação.
Assim, a orquestra é o resultado de todo esse processo de ensino, que parece ter o
produto artístico como motriz e gerador da aprendizagem. Isso, talvez, porque os indivíduos
conseguem ver o resultado do que estão aprendendo/fazendo, a aprendizagem para eles é
concreta, pois gera um produto artístico que resulta daquilo que eles estão produzindo em seus
estudos e ensaios. Como afirma Cecília: “porque pra eles é muito claro isso, é muito concreto,
não é uma coisa lá adiante” (CECÍLIA, 16/11/2010). Os integrantes sinalizam estar na
orquestra pelo próprio fato de estarem aprendendo, de estarem fazendo música, o que pode ser
verificado na fala de Leandro: “eu gosto muito de música. Eu, bah! se tem uma coisa que me
deixa feliz, assim, é tá fazendo música” (LEANDRO, 04/11/2011). Esse aprender música não
está desvinculado da relação coletiva construída dentro do processo de ensino, que envolve o
que eles consideram com sua segunda família, juntamente com os demais aspectos que eles
aprendem por meio dessa experiência.
Assim sendo, este trabalho, que partiu das apresentações como o produto final,
retornou ao ponto inicial após compreender e destacar o processo e algumas das dimensões
envolvidas no ensino e na aprendizagem de música na orquestra Villa-Lobos, como parte dos
dados que possibilitarão compreender o modo de ensinar que vai constituindo-se nesse grupo.
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Resumo: O objetivo desta pesquisa em andamento no Ambulatório da Criança de Risco – ACRIAR
(Hospital das Clínicas da UFMG) é investigar se a educação musical pode acelerar o desenvolvimento de
bebês nascidos muito prematuros. Bebês do grupo experimental têm aulas semanais de música durante
cerca de seis meses. Bebês do grupo controle têm uma aula inicial e outra aula após seis meses. Os vídeos
das aulas têm sido analisados por seis jurados. Os resultados preliminares apontam para um
desenvolvimento significativamente maior dos bebês do grupo experimental, principalmente considerando
as respostas vocais e a capacidade de interação social dos bebês.
Palavras-chave: Educação musical, prematuridade, desenvolvimento infantil, vocalizações, interação
social.
Contributions of musical education to the development of very premature born babies
Abstract: This research, which has been carried out at the Ambulatório da Criança de Risco - ACRIAR
(Hospital das Clínicas da UFMG), aims to investigate whether music education is able to accelerate very
premature babies’ development. Infants from the experimental group have had weekly music lessons for
six months. Babies from the control group have had a first lesson and then, a second one, six months later.
The videotapes of the lessons have been analyzed by six jurors. The preliminary results point out to a
major development of the infants from the experimental group, especially concerning babies’ vocal
answers and social interaction.
Keywords: Music education, prematurity, child development, vocalizations, social interaction.

1. Introdução
A Música exerce profundas influências no ser humano. Estudos recentes da
neurociencia confirmam questões que já vinham sendo colocadas por pesquisadores da psicologia
da música e da educação musical: a música é capaz de evocar estados emocionais, de provocar
reações motoras e alterações fisiológicas e de promover modificações cognitivas (PERETZ et al,
2009; PERETZ e ZATORRE, 2005; TURNER e IOANNIDES, 2009; ILARI, 2006; PANKSEPP e
TREVARTHEN, 2009; SACKS, 2007; LEVITIN, 2006). Essa influência pode ser nitidamente
percebida desde muito cedo na vida. O comportamento dos bebês frente a estímulos musicais
manifesta características singulares, bem diferentes daqueles observados frente a outros estímulos.
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Por esta razão, a música passou a ser considerada um importante veículo capaz de atrair a atenção
do bebê muito precocemente na vida (PARIZZI, 2011; REIGADO et al, 2008).
Quando o bebê produz movimentos espontâneos e emite sons vocais, ele está tentando
interagir com seu ambiente e, dessa maneira, constrói novas memórias perceptuais. Sob o olhar da
neurociência, o desenvolvimento e a consolidação de memórias parecem estar relacionados à
formação de sinapses. Assim, a repetição prolongada de uma ação consolida o conhecimento e o
torna permanente (GUAZZANIGA e HEARTHERTON, 2005; PARIZZI, 2009, 2010).
Movimentar o corpo e utilizar a voz configuram uma forma de comunicação com o mundo e
representam o uso de uma linguagem. A música não é uma linguagem associativa e sim uma
linguagem perceptual cuja estrutura intrínseca transmite, transporta e veicula significados inefáveis.
Provavelmente por esta razão, a música tem sido tão utilizada para auxiliar na recuperação de bebês
internados em unidades neonatais (HARTLING, 2009; HUNTER e SAHLER, 2006; HARTLING,
2009).
A partir desse contexto, foi possível chegar ao objetivo central desta pesquisa:
investigar as influências da educação musical no desenvolvimento geral de bebês nascidos muito
prematuros, tendo como referência as respostas vocais e de interação social destes bebês.
2. Metodologia
Esta pesquisa, iniciada em maio de 2010, está sendo desenvolvida no Ambulatório da
Criança de Risco – ACRIAR (Hospital das Clinicas da UFMG). Este serviço, criado em 1988 para
acompanhar, do nascimento aos sete anos, crianças de famílias de baixa renda nascidas muito
prematuras (idade gestacional ≤ 34 semanas e peso ≤ 1500 gramas), conta com uma equipe
multidisciplinar e objetiva detectar e tratar precocemente os desvios de desenvolvimento dessas
crianças.
Até o momento, a pesquisa conta com 31 bebês, dos quais 16 já encerraram a sua
participação. Por razões de validação estatística, serão estudados 52 bebês.
Para participar do experimento, as crianças devem ter entre três a seis meses de idade
corrigida (IC), ter nascido prematuras com idade gestacional ≤ 34 semanas e peso ≤ 1500 gramas e
estar fora dos critérios de exclusão: existência de qualquer má-formação congênita, deficiência
visual moderada a grave, hipoacusia, sequelas neurológicas, ou qualquer outra doença que acometa
o SNC (sistema nervoso central). São crianças que têm potencialmente a chance de apresentarem
desenvolvimento dentro da normalidade.
As famílias das crianças selecionadas optam por sua participação no grupo
experimental ou no grupo controle. As crianças dos dois grupos são pareadas por idade, sexo e classe
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social. Os bebês do grupo experimental, durante seis meses, participam, juntamente com suas mães,
de cerca de 20 aulas de música ministradas pela pesquisadora. Os bebês do grupo controle
participam de uma aula inicial e, após seis meses, de uma segunda aula. A professora utiliza técnicas
de interação vocal, corporal e instrumental, o que propicia experiências auditivas e visio-motoras aos
bebês (CARNEIRO, 2006; CARNEIRO e PARIZZI, 2011). Pela natureza das técnicas pedagógicomusicais utilizadas, esse trabalho não tem conotações musicoterápicas, pois não tem o caráter de
reabilitação; não parte de um déficit anatômico ou funcional da criança. O objetivo do trabalho é
pedagógico e visa estimular o desenvolvimento normal da criança.
As aulas de música de ambos os grupos são filmadas para registro das reações dos
bebês. Posteriormente, a primeira e a última aula de cada bebê são analisadas por dois pediatras, dois
fisioterapeutas e dois educadores musicais, a partir de um protocolo criado especialmente para a
pesquisa, de acordo com os seguintes quesitos: (1) emissão de sons vocais (diferentes do choro):
vogais, consoantes, sílabas canônicas (PARIZZI, 2009); (2) interação vocal com a professora
(SHIFRES, 2007; WELCH, 2006; PAPOUSEK, 1996); (3) expressões faciais visando imitar a
professora (SHIFRES, 2007; WELCH, 2006, WENDLAND, 2001); (4) presença de movimentos
regulares de membros associados aos sons vocais (POUTHAS, 1996; THAUT, 1999, 2006); (5)
presença de movimentos de cabeça associados aos sons vocais (POUTHAS, 1996; THAUT, 1999,
2006); (6) interesse pelas fontes sonoras (vocais, corporais e instrumentais) manifestado pelo olhar e
expressões faciais (TREVARTHEN, 2004a, 2004b); (7) acompanhamento das fontes sonoras com
movimentos de cabeça e/ou de tronco (PIAGET,1982/1966; (TREVARTHEN, 2004a, 2004b); (8)
interesse em manipular as fontes sonoras (TREVARTHEN, 2004a,2004b); (9) expressões de alegria:
gritos, sorrisos, movimentação corporal. (PIAGET,1982/1966; BEYER, 2005, 2003a, 2003b;
YOUNG, 2006). Ao final da análise, os jurados inferem se aquele bebê pertence ao grupo
experimental ou ao grupo controle.
Os pesquisadores utilizam técnicas de interação vocal, corporal e instrumental, o que
tem propiciado experiências auditivas e visio-motoras “ao vivo” para os bebês. Este tipo de
experiência tem sido considerada bem mais eficaz se comparada à utilização de músicas gravadas.
Sobre isso, Hunter e Sahler (2006) compararam o uso da música cantada ao vivo e da gravada.
Nesse estudo, os bebês que escutaram o canto, diretamente do musicista, tiveram melhora do
controle motor mais rapidamente. O canto materno foi capaz não apenas de acelerar o processo de
alta hospitalar do bebê pré-termo, como também de reduzir os sentimentos de ansiedade e medo
instalados nos pais após o nascimento do filho prematuro. Alguns autores confirmam essa teoria e
reafirmam a necessidade de se oferecer aos bebês, durante as aulas de música, experiências musicais
expressivas, por meio da pratica musical “ao vivo” (PARIZZI, 2011).
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A pesquisa conta com a participação de alunos dos cursos de Licenciatura em Música e
Musicoterapia da Escola de Música da UFMG e de alunos do Programa de Pós-graduação da
mesma instituição.
3. Resultados Preliminares
Até o momento 16 bebês (oito do grupo experimental e oito do controle) já encerraram
sua participação na pesquisa. Os dados brutos das analises dos jurados apontam para um
desenvolvimento significativamente maior dos bebês do grupo experimental em relação aos
quesitos investigados: respostas vocais e de interação social.
A síntese abaixo se refere à análise feita pelos jurados de duas aulas, inicial e final, dos
dezesseis bebês, segundo os nove quesitos do protocolo. Alguns itens foram agrupados devido à sua
complementaridade.
1. Emissão de sons vocais (diferentes do choro): vogal, consoante, silabas
canônicas (PARIZZI, 2009).
Os bebês que tiveram aulas de musica regularmente percorreram as etapas de
desenvolvimento do canto espontâneo característico de crianças nesta faixa etária
(do nascimento aos 10 meses de idade) (PARIZZI, 2009). Suas vocalizações
durante as aulas se caracterizaram pela utilização de vogais, consoantes e, muito
particularmente, pelos balbucios canônicos – repetição de sílabas, como mã, mã; dá,
dá, etc. (PAPOUSEK H., 1996; PAPOUSEK M., 1996). Essa evolução não foi
percebida nos oito bebês do grupo controle, os quais praticamente não vocalizaram.
2. Interação vocal com a professora (SHIFRES, 2007; WELCH, 2006)
3. Expressões de alegria: gritos, sorrisos, movimentação corporal. (PIAGET,
1982/1966; BEYER, 2005,2003a, 2003b; YOUNG, 2006).
O aumento da frequência das interações vocais dos bebês do grupo experimental
com a pesquisadora, bem como suas manifestações de alegria ao longo do processo
chamou também a atenção dos jurados. Foi observado que a pesquisadora ofereceu
aos bebês durante as aulas “quadros viso-sonoros”, provocando-lhes com novas
sonoridades e com uma forma de falar mais aguda e ritmada – o “manhês”
(PARIZZI, 2009).1 Algumas vezes, os bebês ficavam atentos às provocações e se
1

O manhês “recorre” a um “alfabeto pré-linguístico” e possui características claramente musicais,
utilizando alterações de timbre, altura e contornos melódicos; mudanças de intensidade e de
acentuações; padrões temporais e rítmicos específicos. Estes recursos, tão próprios da música, são
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manifestavam imediatamente. Em outras, suas manifestações vocais e sua
movimentação corporal ocorreram em momentos diferentes da aula, principalmente
quando a música que era cantada pela pesquisadora era interrompida ou ao final da
aula.
4. Expressões faciais visando imitar a professora (SHIFRES, 2007; WELCH, 2006)
As expressões faciais (ou mímica facial) utilizadas pela pesquisadora quando esta se
dirigia aos bebês foram observadas atentamente por eles, sempre com muito
interesse. Os movimentos de boca (inicialmente dos lábios, depois da língua)
passaram a ser imitados pelos bebês. Ao final do processo das vinte aulas, 7 dos 8
bebês do grupo experimental foram capazes de imitar a pesquisadora com
movimentos de vibração dos lábios. Os jurados chamaram a atenção para o fato de
que, além das tentativas de imitar a mímica facial da pesquisadora, os bebês também
imitavam os gestos feitos por ela para produzir sons corporais (principalmente
palmas; percussão na face e no peito). A frequência desse comportamento foi bem
menor no grupo controle.
5. Presença de movimentos regulares de membros associados aos sons vocais
6. Presença de movimentos de cabeça associados aos sons vocais
(POUTHAS, 1996; THAUT, 1999, 2006).
Esses movimentos (membros e cabeça) ocorreram com maior frequência em duas
situações: a) quando os bebês estavam executando atividades envolvendo
instrumentos de percussão (pandeiros, bongôs, tambores) e batiam com as mãos
nesses instrumentos com gestos regulares; b) quando a música que estava sendo
cantada e o movimento ao qual os bebês estavam sendo submetidos no colo de suas
mães eram simultaneamente interrompidos. Os bebês, após constatarem essa
interrupção, moviam seus braços, pernas, cabeça e se agitavam, como se estivessem
“pedindo” a continuidade da atividade. Durante a última aula, os bebês do grupo
experimental gritavam, moviam a cabeça e balançavam regularmente os chocalhos
que tinham em ambas as mãos, como se estivessem requisitando a continuação da
atividade.2 Esse comportamento foi citado em menor frequência em relação aos
bebês do grupo controle.
utilizados tanto na fala dirigida aos bebês quanto nos sons vocais produzidos por essas crianças
(PAPOUSEK M., 1996).
2

Segundo Shifres (2007) esta pré-disposição que se manifesta nos movimentos de cabeça, rosto e de membros
dos bebês durante seus momentos de interação com os adultos dá suporte à atuação regulada do tempo de acordo
com um pulso, denominado Pulso Motor, que se torna evidente em grande parte dos comportamentos dos bebês
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6) Interesse pelas fontes sonoras (vocais, corporais e instrumentais)
manifestado pelo olhar e expressões faciais (TREVARTHEN, 2004a, 2004b).
7) Acompanhamento das fontes sonoras com movimentos de cabeça e/ou de
tronco (PIAGET,1982/1966; TREVARTHEN, 2004a, 2004b).
8) Interesse em manipular as fontes sonoras (TREVARTHEN, 2004a,2004b)
Os jurados observaram que os bebês do grupo experimental demonstravam um
grande interesse pelas fontes sonoras e buscavam imitar a pesquisadora em suas
ações: bater, raspar, esfregar, sacudir. Eles também seguiam as fontes sonoras com o
olhar, cabeça e, muitas vezes engatinhando em direção ao local onde a pesquisadora
as tivesse manipulando. Quando estavam sentadas nos colos das mães, os bebês se
agitavam, erguiam os braços e tentavam se levantar para tocar as fontes sonoras. Os
bebês do grupo controle, de modo geral, também se interessavam pelas fontes, mas
não tinham (ou tinham poucos) recursos motores para fazê-las soar.
Os jurados enfatizaram ainda que os oito bebês do grupo experimental manifestaram
comportamentos por vezes surpreendentes em termos cognitivos e motores e a que atuação das
mães mostrou-se determinante nesse processo.
4. Considerações Finais
Os resultados obtidos até o momento são bastante significativos; a música está se
configurando como um estímulo capaz de promover a saúde e melhorar a qualidade de vida dessas
crianças e de suas famílias.
Além disso, esse trabalho tem confirmado uma das mais importantes constatações da
neurociência: a competência dos bebês para processar informações é muito maior do que se podia
supor até pouco tempo atrás (SHENK, 2011) e, por esta razão, a intervenção precoce, nesta fase de
máxima plasticidade cerebral, pode representar um grande diferencial na vida desses bebês,
especialmente considerando que estamos trabalhando com crianças oriundas de famílias de baixa
renda.

(movimentos, orientações de atenção, respostas expressivas). Esse sofisticado controle temporal dos movimentos
explícitos tem levado Colwyn Trevarthen (1999/2000) a falar de uma “musicalidade de condutas”. Para esse
autor, os movimentos dos bebês decorrem muito mais em função da comunicação e da imitação (como
capacidade inatas), do que pela locomoção e manipulação (habilidades que emergem mais tardiamente nos bebês
humanos).
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Esta pesquisa é inédita no cenário brasileiro não apenas pela natureza do estudo, mas
também por seu alcance transdisciplinar e utilidade prática, tanto no âmbito da música (educação
musical, desenvolvimento cognitivo-musical), como no das ciências da saúde (musicoterapia,
puericultura, neuropediatria, entre outras). Além disso, esses conhecimentos serão aplicados em
disciplinas dos cursos de Licenciatura em Música e Musicoterapia e, provavelmente, em cursos na
área de saúde.
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Corpos Sonoros: desenvolvimento humano, criatividade e construção
de instrumentos
Daniele Munhoz Garcia

Instituto de Artes da UNESP – danielegarcia@terra.com.br
Resumo: Pretende-se através deste trabalho apresentar resultados parciais da pesquisa sobre a
prática de construção de instrumentos musicais com material alternativo. Através de pesquisa de
campo e bibliográfica, aponta-se não como possível efeito de necessidades não apenas timbrísticas
ou musicais, mas como em resposta a situações que englobem o ser humano em sua totalidade, da
mutação constante da forma de ouvir e perceber o mundo que infere sobre áreas além das
estritamente musicais, especialmente ao desenvolvimento humano na concepção de Urie
Bronfenbrenner.
Palavras-chave: Construção de instrumentos, Desenvolvimento Humano, Educação Musical,
Complexidade, Luthieria.
Sound Bodies: human development, creativity and building instruments
Abstract: Through this present work, intends to present partial results of research on the practice
of building musical instruments with alternative material. By field research and literature, appoints
not only possible effects of timbre or musical searching, but as in response to situations which
involve human beings in their totality, the constant mutation of hear and understand the world
can infers about areas beyond the strictly musical, especially human development in Urie
Bronfenbrenner´s reference.
Keywords: Instruments Building, Human Development, Musical Education, Complexity,
Luthieria.

1. Criação de instrumentos e luthieria – um conceito
Ao mesmo tempo em que se conservaram as estruturas de construção e prática dos
instrumentos tradicionais de orquestra e seu constante processo de aperfeiçoamento por parte
de construtores especializados, o uso de materiais do cotidiano para acompanhar canções
sempre aconteceu de forma espontânea e silenciosa. A figura do luthier, (palavra francesa
derivada de luth, alaúde, que designa o artesão que fabrica ou repara instrumentos de corda
com caixa de ressonância), ganhou fama e status frente aos instrumentistas, principalmente a
partir do século XVI, tal qual sua tradição e formas peculiares de construção de um criador a
outro, como a Escola de Cremona, formada pelos principais construtores de instrumentos,
como os das famílias Amati, Guarneri e Stradivari. O processo de construção e disseminação
da luthieria no mundo cresceu a serviço de grupos de músicos específicos e suas necessidades
timbrísticas, altamente influenciado pelo positivismo, matemática, e regras acústicas e
proporcionais. Em consequência da popularização de instrumentos regionais, como o violão,
principalmente os instrumentos de orquestra e também aqueles que se especializaram na
construção de instrumentos de períodos específicos, a prática de construir instrumentos
musicais desde sempre acompanhou a busca do praticante de música por timbres que se
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encaixem ao que se espera de seu gesto musical. Domingos Morais expressa como definição
operacional de gesto musical a “mobilização e domínio do corpo enquanto gerador de música.
A sua aquisição consegue-se pela observação, imitação, experimentação e reinvenção,
permitindo o desenvolvimento de capacidades vocais e corporais, o domínio de instrumentos,
o movimento e a dança”. (MORAIS, 1997: 35-36) Com a contribuição de ciências como a
física, acústica e a organologia, a luthieria se restringiu a núcleos específicos que dominam
suas técnicas, e da especialização em determinados grupos de instrumento. Ao mesmo tempo,
a construção e criação de instrumentos musicais com material alternativo é uma atividade que
vem crescendo nas últimas décadas em todo o mundo, recebendo incentivos governamentais,
de artistas, profissionais de outras áreas, sendo de grande impacto na área musical e não
musical.
Define-se material alternativo como qualquer matéria que não tenha sido
preparada ou confeccionada estritamente para a construção de instrumentos musicais. Neste
também se englobam os materiais reutilizáveis ou recicláveis. Instrumento musical, por sua
vez, passa a ser considerado como o objeto sonoro especificamente destinado a produzir sons
musicais, outro conceito elaborado, e que vem se modificando e configurando, como a
estética.

Partindo

da

abordagem

ecossistêmica,

incluindo

pressupostos

como

a

intersubjetividade (perspectiva dialógica entre sujeito e objeto), incerteza, interatividade,
mudança, auto-organização (autopoieisis) interdisciplinaridade, causalidade circular, lógica
do terceiro incluído, multidimensionalidade e emergência como método (MORIN, 2003),
tem-se partido de pesquisa bibliográfica e quantitativa de construtores de instrumentos
musicais alternativos, escritores sobre o tema, participantes de oficinas sobre o tema e
oficineiros, surgindo algumas questões aqui levantadas:
A construção de instrumentos musicais com materiais alternativos, tal como sua
prática musical, em um contexto de expansão e especifismo técnico, tecnologia, globalização
e acessibilidade, pode desencadear mudanças na percepção e concepção da Música? Pode
abranger também outras áreas intrínsecas ou não a ela? Quais outras categorias podem
emergir, individualmente ou em grupos, desta atividade? Pode ser apontada como uma
possível oportunidade para o desenvolvimento humano (DH)? DH, nesse contexto, como "o
conjunto de processos através dos quais as particularidades da pessoa e do ambiente
interagem para produzir constância e mudança nas características da pessoa no curso de sua
vida" (BRONFENBRENNER, 1989: 191). Para responder às questões, através de pesquisa
qualitativa com oficineiros de instrumentos alternativos, como se autodenominam, e
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compositores, além de pesquisa bibliográfica, serão aqui apresentados resultados parciais da
pesquisa, enumerando algumas categorias emergentes.
2. Resultados parciais – categorias emergentes
A busca de timbres e ambiências reflete necessidades simbólicas, representativas,
comparativas e sensoriais no processo de desenvolvimento com o meio. As impressões do eu
no outro, as experiências inter-relativas do fazer musical, de sua transmissão e conhecimento,
fazem com que a mutação da matéria geradora de som seja necessária a todo o momento. O
desenvolvimento humano é, neste contexto, visto não como uma área de enfoque, mas como
uma abordagem comum, e que, por conseguinte, o que modifica, gera e colabora para com as
relações humanas. Essas relações também são variáveis aos grupos que participam das
oficinas. Paralelamente, o fácil acesso de bens de consumo, cuja resposta aposta ao consumo
exacerbado, à inúmera distorção, degradação e desequilíbrio do ecossistema, de bens vitais
como o sentido de humanidade, afetividade e equilíbrio, conseqüências da globalização,
também se mostraram como circunstâncias apresentadas por grande parte dos oficineiros
entrevistados, como um diagnóstico da circunstância em que ocorrem as oficinas.
“A globalização é vista como processo de riscos e oportunidades, desenhada em
função da capacidade de inserção e aproveitamento da economia mundial, caracterizada por
desafios novos e fortes, e da acentuação da polarização e heterogeneidade.” (LOPES, 2005:
21)
Uma característica predominante nas amostras denotou uma grande necessidade
de experimentação no reino dos timbres, da vida e do fazer musical tomando forma e,
sobretudo peso, na grande ocorrência do termo liberdade da alma com mais próxima
referência ao que Carl Jung menciona como Anima ou Animus.
Entre suas definições (CW 6), Jung resumiu anima / animus como “imagens da
alma”. Posteriormente elucidou esta afirmação chamando a cada uma delas de nãoeu. Ser não-eu para um homem corresponde, com muita probabilidade, a algo
feminino e, porque é não-eu, está fora de si próprio, pertencendo à sua alma ou ao
seu espírito. A anima (ou animus, conforme o caso) é um fator que acontece a um
indivíduo, um elemento apriorístico de disposições, reações, impulsos no homem;
de compromissos, crenças, inspirações em uma mulher – e, para ambos, algo que
induz o indivíduo a tomar conhecimento do que é espontâneo e significativo na vida
psíquica. Por trás do animus, alegava Jung, jaz “o arquétipo de significado;
exatamente da mesma forma que anima é o arquétipo da própria vida”.
(http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/animamus.htm,
2008)
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Hillman (1972, 1975) investigou e elucidou a psicologia da anima. Insiste em que
é ela quem personifica a inconsciência de toda nossa cultura ocidental e pode ser a imagem
pela qual seremos liberados imaginativamente. (SAMUELS, 2003)
Outra categoria observada como possível efeito em fase de verificação é a do peso
da própria história de vida do instrumento, de suas modificações, e, portanto, da técnica
específica de seus executantes. Nessa categoria, o conceito de instrumento musical surge
como uma jaula epistemológica, uma prisão de hábitos e costumes cuja dificuldade de
libertar-se se dá pelo grande envolvimento em mantê-la continuamente (MATURANA,
1999). A forma como se deu ou dá o aprendizado musical também se mostra como variável a
esta categoria. Outra possibilidade levantada é por via sócio-cultural, de que exista de certa
forma em seu tempo uma sensação de não pertencimento entre instrumento e executante,
resultado de diversos fatores – culturais, sociais, emocionais, econômicos e do olhar
fragmentado sobre estes, e que, na complexidade da vida humana, venham a efetivamente
surgir como ruído no fluxo do gesto musical. É possível indicar que a construção de
instrumentos musicais inusitados vise a busca dessa sensação de pertencimento social,
musical, natural na criação de algo, e, ao envolvê-lo ao maior número de espirais de sistemas
na vivência e desenvolvimento, torná-lo extensão de si no mundo utilizando canais de
criatividade e gesto musical, sendo a próxima etapa de verificação. Há a anima que move o
corpo, a consciência, o gesto musical, de forma conjunta e integral. E posto que,
primeiramente os seres humanos tendem a repetir todas as suas experiências prazerosas, é
comum que tanto a apreciação quanto a prática musical, a transmissão da música e suas
técnicas devam ser processos enriquecedores e de grande valoração para quem deles
participam. Neste mesmo contexto há o instrumento, o executante, o tempo, a separação entre
eles (social, cultural, psicológica), o contexto histórico e a sua relação (ou muitas vezes não
relação) com a história de vida do executante. Para os iniciantes ainda há punhados de séculos
de técnica desenvolvida, sem excluir métodos e presença ou não de empatia, além de aliar sua
prática a uma perspectiva desvinculada ou não de seu contexto. Na iniciação musical com
instrumentos alternativos, o homem pode passar de objeto da música para figura de relação
com ela. A música passa de distante para próxima, de inacessível para acessível, possível.
Outras categorias vêm emergindo no decorrer da pesquisa como fruto da experiência com as
oficinas: música como percepção de si mesmo, como percepção do meio, como consciência
ecológica, o que Maria Cândida Moraes (2004) menciona como pensamento ecossistêmico, da
percepção de sons musicais por atribuição, da desconstrução do conceito de instrumento de
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forma não dialética (sem a negação dos instrumentos tradicionais) e finalmente de música
como sensação ou meio de pertencimento. As principais correntes de pensamento orientais já
trabalham com todos esses conceitos há muito tempo. É importante destacar que as
formulações não se anulam, pois se tratam de processos auto-poiéticos, relativos ao
desenvolvimento do indivíduo. Algumas categorias em estágio de averiguação têm emergido
como a música como terapia ocupacional, como resgate de identidade cultural e como
conceito de reciclagem (reduzir, reutilizar, reciclar). O estímulo à exploração sonora, sensação
de liberdade no momento de criação, criar acionamento e técnica próprios para os
instrumentos, são alguns relatos que emergem de entrevistas com participantes das oficinas.
Os resultados obtidos até o presente momento, no acompanhamento de três
oficinas, revelaram que esses grupos procuram agregar valores unificadores - inter e
transdisciplinares – e que não colocam a prática musical como objetivo final, mas como meio
para outras metas, enumeradas a partir dos seguintes exemplos.

3. Oficineiros da Sonoridade – Oficinas
A “Vegetable Orchestra”, fundada em 1998 e com sede em Viena, apresenta concertos
em todo o mundo utilizando instrumentos criados e fabricados com vegetais frescos. Na
sessão perguntas e respostas, publicada em sua eletrônica, manifestam temas constantemente
abordados por eles, inter e transdisciplinares.
P - Não é um problema ético tocar com instrumentos feitos de legumes enquanto em
outros lugares as pessoas morrem de fome? V.O. - Ouvimos esta pergunta muitas
vezes. Se você está realmente preocupado com a distribuição da riqueza, então faça
algo sobre isso! Leia livros sobre a verdadeira causa da fome, mude sua própria
vida e tente mudar a política. Compre e apoie as coisas certas. Não são pessoas
usando vegetais de forma diferente do habitual que fazem do mundo um lugar ruim.
Somos todos nós os responsáveis, querendo demais. O próprio carro, um celular
novo, uma casa maior com ar condicionado, mais dinheiro ... Realmente os nossos
instrumentos causam muito menos problemas do que instrumentos tradicionais,
laptops, etc., suas necessidades de produção necessitam de muito menos energia e
recursos e são bio-degradáveis.
P – O que você faz com os legumes quando vocês terminam de construir os
instrumentos?
V.O. - Parte dos legumes que sobram após a preparação dos instrumentos vão para
a sopa que é servida ao público após o show. Parte dos instrumentos e outros
vegetais restantes que damos para o público após o show e outra parte vai para o
lixo orgânico (trad. VEGETABLEORCHESTRA.ORG, 2008).

No trecho acima é possível identificar o comprometimento do grupo à preocupação
com o meio e o desenvolvimento humano sustentável. A criação e construção de instrumentos
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musicais com material reciclável já é um processo com disseminação mundial de que
participam estudantes, arte-educadores, músicos, filósofos, ambientalistas, trabalhando juntos
com o intuito de buscar múltiplas referências e unificar conhecimentos. A própria
denominação de uma das oficinas pesquisadas: Ciclo Natural – Educação, Arte e Ecologia,
refere-se à abordagem. Como exemplo, é possível citar o vídeo Oficina Ciclo Natural
(YOUTUBE) com duração de dois minutos e trinta e sete segundos, que elabora um resumo
de suas atividades dentro das oficinas. Construir instrumentos com material alternativo tem
apresentado resultados como meio de educação musical, como atividade transdisciplinar,
como reelaboração da relação com a própria música e como efeito de pertencimento e
aproximação de grupos diferentes, criando um novo plano em que diferenças coexistam. Dos
pontos emergentes da pesquisa qualitativa, os resultados têm se mostrado cada vez mais a
englobar aspectos relacionados ao desenvolvimento humano, como a inserção social,
educação e diversidade cultural.

1.

2.
Exemplo 1: Instrumentos construídos no projeto “Sonidos de La Tierra”, criado em 2002 no
Paraguai, sob coordenação do maestro Luiz Szarán.
Exemplo 2: Alunos do projeto tocando junto a instrumentos tradicionais. A inserção social,
educação, identidade cultural e a reciclagem e reutilização de materiais marcam o projeto, com
expansão para alguns países da Europa e América do Sul.

A falta de recursos também tem se mostrado como justificativa para a criação de
instrumentos, e nesses casos as mudanças ocorrem como consequência. A Sonidos de la
Tierra, sob a direção do maestro Luiz Szarán, iniciou seus trabalhos no Paraguai em 2002
com um projeto que se denominava artístico-social, e que preconizava tirar as crianças da
miséria e pobreza através da música com a construção de instrumentos com material
alternativo e oficinas de prática musical. Inicialmente, com um pequeno grupo de filhos de
catadores de lixo. Hoje, com orquestras formadas, oficinas de instrumentos alternativos e
híbridos (com partes de instrumentos tradicionais), conta com diversos grupos de ensino,
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inclusive com antigos alunos do projeto, atendendo 150 comunidades no interior do Paraguai,
mantém a Orquestra de la Basura (Orquestra do Lixo) com jovens que criam e tocam seus
próprios instrumentos, e se mantém com subsídios do governo e de patrocinadores.
“Bash The Trash (EUA, 1988)”, “Blue Man Group (EUA, 1990), “Vegetable
Orchestra” (Áustria, 2008) , GEM – Grupo Experimental de Música (São Paulo, 2003),
“Sucateando (Rio de Janeiro, 2004)”, Oficina Ciclo Natural (São Paulo, 2001) e músicos que
criam individualmente instrumentos também integram a pesquisa, sendo que o maior critério
de escolha é a concepção da música não como finalidade, mas como meio, e que não conceba
o ser humano como objeto da música, mas sim como um agente criativo. Sob essa premissa, é
possível inferir a abordagem ecossistêmica e perceber as oficinas como oportunidade de DH.
No plano da criatividade, são ouvidos sempre novos – corpos sonoros em contínuo
movimento – como o próprio som e a ambiência se modificam, se aprazem e se refazem, em
benefício da criatividade em um processo auto-poiético, tal qual tudo que é vivo. Em suma,
na participação e observação desses grupos oriunda deste trabalho é possível afirmá-la como
oportunidade ao desenvolvimento humano, pela abordagem transdisciplinar, voltada às
questões humanas e pela estrutura dinâmica das oficinas.
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atuação profissional do pianista em uma Escola de Música
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Resumo: Neste artigo, apresenta-se pesquisa de mestrado em andamento cujo objetivo é
compreender a atuação do pianista correpetidor no contexto de uma escola de música e a relação
dessa atuação com sua identidade profissional. No texto são discutidas terminologias associadas ao
profissional que atua nesse contexto e a inter-relação entre a nomenclatura, as situações de atuação
do pianista e suas habilidades (MUNIZ, 2010; MUNDIM, 2009; PAIVA, 2008; ALEXANDRIA,
2005; PORTO, 2004; MOORE, 1984; ADLER, 1965).
Palavras-chave: pianista correpetidor, identidade profissional, escola de música.
“Pianista correpetidor” 1, Accompanying pianist, Collaborative pianist or Coach?
Terminologies and professional procedures by pianist in the music school
Abstract: This article presents a master's degree research in progress, whose purpose is to
understand the professional procedures of correpetidor pianist in the context of a music school and
the relation or interaction between his professional procedures and his identity. In the text,
terminologies are discussed, and they are associated with the professional who works in this
context. The interrelationship between the nomenclature, the pianist's professional procedures and
his skills is also discussed (MUNIZ, 2010; MUNDIM, 2009; PAIVA, 2008, ALEXANDRIA,
2005, PORTO, 2004; MOORE, 1984; ADLER, 1965).
Keywords: correpetidor pianist, professional identity, music school.

1. Introdução: o pianista correpetidor 2
Geralmente, o pianista correpetidor é considerado um profissional especializado
que realiza ensaios musicais em grupo com outros instrumentistas e cantores, ou ainda, com
corais e orquestras (PAIVA, 2008; MUNIZ, 2010). Majoritariamente, o repertório que ele
executa é destinado aos duos (sonatas originais e concertos para instrumentos, cuja parte
orquestral é reduzida para o piano), à música coral e à orquestral, podendo haver demandas
para trios, quartetos e formações até octeto. Os ensaios visam à preparação do solista para
uma performance musical (concerto, prova pública, ou prova de concurso) ou simplesmente
acompanhamento em aulas de música (MUNDIM, 2009). A atuação deste pianista requer
saberes ou competências específicas: ler a primeira vista; desenvolver técnica pianística
apurada; realizar transposição, baixo cifrado e cifras; ter noções de respiração; conhecer
idiomas estrangeiros; desenvolver estratégias de ensaio e de performance em conjunto e
familiarizar-se com outros repertórios que não o de piano solo (MUNIZ, 2010; MUNDIM,
2009; FERRARI, 1999; ADLER, 1965). O profissional pode trabalhar em diferentes espaços
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como: festivais de música, cursos avulsos, master classes, cursos de graduação em canto,
grupos de ópera, igrejas, coros de empresa, escolas de ballet, teatros musicais, concursos e
instituições de ensino de música (MUNIZ, 2010; MUNDIM, 2009; ALEXANDRIA, 2005).
Dentre os espaços de atuação citados, as instituições de ensino têm apresentado
uma demanda crescente 3 pelo pianista correpetidor, principalmente universidades e escolas
técnicas de música. No caso específico da Escola de Música de Brasília (EMB), lócus desta
pesquisa, o trabalho de correpetição é oferecido pelo Núcleo de Piano Acompanhamento 4 que
atualmente, possui onze pianistas contratados. Recentemente, a necessidade de delimitar a
atuação desse profissional implicou a criação de duas disciplinas denominadas Correpetição e
Performance com piano. De acordo com suas ementas espera-se que o pianista realize
“estudos práticos, através de instrução individual, para aperfeiçoamento da performance do
aluno, visando uma ou várias apresentações públicas do aluno a cada semestre” (BRASÍLIA,
2008:1). Em ambas aponta-se como objetivo geral “formar intérpretes profissionais, através
do desenvolvimento progressivo de elementos interpretativos, artísticos e musicais”
(BRASÍLIA, 2008:1). O que difere as duas disciplinas é o seu conteúdo, em que são
especificados o desenvolvimento de repertório de canto na Correpetição e de instrumento na
Performance com piano.
No Núcleo de Piano Acompanhamento, a atuação profissional dos pianistas
envolve ainda, três contextos: aulas de canto, turmas de canto coral e aulas de instrumento.
Nas aulas de canto, o pianista atua com o aluno-cantor e o professor de canto. Em geral, o
repertório ensaiado constitui-se de árias de ópera (escrita de redução orquestral) e canções de
câmara (com parte original do piano). Nas turmas de canto coral, o pianista ensaia juntamente
com o maestro e, além dos alunos-coristas, um ou outro professor da escola auxilia no ensaio,
cantando em algum dos naipes vocais. Neste caso, o repertório pode ser: música coral original
(o que implica que a parte de piano é original); coro em partes de Ópera (com redução
orquestral); música coral a cappella (sem qualquer parte específica do piano), em que o
pianista realiza a redução das vozes durante os ensaios do coro e, por último, nos ensaios com
o aluno de instrumento, quando o pianista atua somente com ele e o professor do instrumento
raramente acompanha os ensaios.
A diversidade de atuações do pianista na Escola de Música de Brasília gera
controvérsias sobre sua identidade profissional: o correpetidor é um pianista, um técnico ou
um professor? Neste sentido, os próprios pianistas do Núcleo se identificam de formas
distintas. Ao consultar os perfis de 9 pianistas na rede social Facebook foram identificados
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cinco identidades diferentes: pianista acompanhador(a), pianist and teacher, pianista
camerista

acompanhador(a),

pianista

camerista

correpetidor(a)

e

professor/pianista

acompanhador. No contexto de admissão e contratação profissional, os correpetidores da
Instituição disputam concurso público como professores de música, e a formação mínima
exigida é de graduação em licenciatura em Música ou Educação Artística/Música. Essa
indefinição da identidade do pianista correpetidor na escola induziu o interesse de
investigação desta pesquisa que questiona: quais são as especificidades da atuação
profissional do pianista neste contexto? Como eles percebem sua identidade profissional? Até
que ponto os pianistas assumem uma identidade docente? Quais saberes e competências eles
consideram importante para atuar?
Nesse sentido, compreender a atuação do pianista correpetidor no contexto de uma
escola de música e a relação dessa atuação com sua identidade profissional é pertinente para
qualificar a formação e atuação desse profissional. É importante, também, compreender os
elementos que interferem na construção de sua percepção sobre sua atuação e sua identidade
profissional . Segundo Dubar (2005: XXV) “a identidade é o que ela [a pessoa] tem de mais
valioso”, e perdê-la significaria “alienação, sofrimento, angústia e morte”. Além disso, a
dimensão profissional da identidade implica na “construção pessoal de uma estratégia
identitária que mobilize a imagem de si, a avaliação de suas capacidades e a realização de
seus desejos” (DUBAR, 2005: 150). As profissões, portanto, fazem parte do próprio
indivíduo, porque caracterizam o que fazem e definem quem são.
A partir da problemática apontada, o objetivo deste artigo é apresentar e discutir
as terminologias associadas ao profissional pianista que atua com correpetição e analisar a
inter-relação entre essa nomenclatura, as situações de atuação do pianista e seus saberes e
habilidades profissionais.
2. A Revisão de Literatura: discussão de terminologias associadas à atuação
profissional do pianista correpetidor
Na literatura consultada, internacional e nacional, os termos mais discutidos pelos
autores são: pianista correpetidor, pianista acompanhador, pianista colaborador, coach, e
camerista. Cada um desses termos delimita uma atuação profissional e habilidades
específicas.
Adler (1965) trata de duas nomenclaturas: pianista acompanhador e coach. O pianista
acompanhador é o profissional que desenvolve um trabalho de parceria com um

823

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

instrumentista ou cantor, na interpretação de músicas que, num sentido amplo, se aproximam
do repertório de música de câmara. Já o coach é o pianista que, além de possuir bagagem
musical, deve ensinar e aconselhar o cantor e/ou instrumentista. A diferença entre os termos,
portanto, está na função de ensino [teaching function] exercida pelo coach (ADLER, 1965: 5).
No estudo de Moore (1984), o termo utilizado também é pianista acompanhador. Ele se
aproxima da caracterização de Adler (1965), mas descreve esse profissional como o pianista
que trabalha com cantores, na preparação e estudo das canções, principalmente. Dentre as
características de suas atribuições se destacam: a relação de parceria [partnership], a
preparação aos ensaios [preparation], a prática do piano [practising], os ensaios com o cantor
[rehearsing] e as apresentações [performance] . O autor entende que o pianista também atua
com instrumentistas e ressalta que a maioria dos comentários e orientações de seu livro são
adaptáveis a esse outro trabalho em conjunto (MOORE, 1984: 97). As habilidades de leitura a
primeira vista e transposição são consideradas essenciais.
Foley (2005) apresenta e discute o termo collaborative piano, considerado um
campo de atuação profissional do pianista. O autor reconhece tipos distintos de pianista
colaborador, com habilidades [skills] específicas: o colaborador vocal, o colaborador
instrumental, o Opera Coach e o acompanhador para dançarinos [dance accompanist]. A
terminologia, portanto, aponta qual o contexto e com quem o pianista atua.
Nas pesquisas no Brasil, Alexandria (2005) reconhece apenas o termo
acompanhador e o define como o profissional que desenvolve atividades musicais em
diferentes contextos como: coros de empresas, escolas particulares e públicas, igrejas e
escolas de balé. Ela destaca o repertório variado que exige a execução de músicas da cultura
ocidental erudita e da música popular, brasileira ou estrangeira. A performance exige, ainda,
compreender os estilos musicais de diferentes períodos da história (ALEXANDRIA, 2005:
17). Paiva (2008) e Porto (2004), ao contrário de Alexandria (2005), discutem e reconhecem a
diversidade de terminologias associadas à atividade desse profissional, e optam pelo termo
correpetidor. Para ambos, o correpetidor atua com cantores, mas suas pesquisas apontam
diferentes contextos e repertórios de atuação. Porto define esse profissional como “o pianista
que atua primordialmente com cantores, tanto na etapa de preparação quanto na performance”
(PORTO, 2004: 7). Paiva (2008) situa a atuação do pianista correpetidor exclusivamente em
corais, considerada apenas uma estratégia de recorte da realidade para a pesquisa.
Mundim (2009) e Muniz (2010) se debruçam sobre uma discussão e análise das
nomenclaturas mais vigentes. Mundim (2009), semelhante a Foley (2005), e reconhece a
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adoção do termo colaborador, como vem sendo feito nos Estados Unidos e em alguns países
da Europa. Ao comparar o significado das palavras acompanhar e colaborar, Mundim (2009)
justifica a preferência pela última, já que colaboração quer dizer trabalho em cooperação com
uma ou mais pessoas e dá um caráter de co-autoria à atividade realizada (MUNDIM, 2009: 25
e 26). Ao adotar essa terminologia, a autora atribui ao pianista colaborador as seguintes
funções: atuar com instrumento, canto e uma terceira categoria que engloba grandes grupos coro, orquestra, ópera, teatro e ballet.
Muniz (2010), por sua vez, investiga e discute os diferentes campos de atuação e
habilidades desenvolvidas por pianistas profissionais de conjunto. Ele destaca três tipos de
pianistas de conjunto: o camerista, o correpetidor e o colaborador (MUNIZ, 2010: 16), cada
qual com funções e habilidades. O primeiro é o profissional que trabalha exclusivamente com
música de camara. Já o correpetidor é quem trabalha com repertório exclusivamente de canto,
e tem conhecimentos profundos sobre o canto, dicção e línguas estrangeiras. Por fim, o
colaborador é o pianista que atua junto a instrumentistas, grupos de ballet, ou mesmo
cantores, mas, neste caso, sem conhecimento profundo de técnica vocal ou línguas (MUNIZ,
2010: 15).
Campos (2006), Pires-Mota (2005, 2010), Reis (2010) e Ramos (2011) não
discutem a terminologia associada ao pianista correpetidor. Suas pesquisas têm como objeto a
análise musical de canções e/ou ciclos de canções originais para voz e piano, tendo em vista
sugerir caminhos para a interpretação. Ferrari (1999) refere-se unicamente à terminologia
pianista acompanhador, e aponta as habilidades: ter técnica pianística e qualidade sonora,
saber fazer transposição, familiarizar-se com repertórios, ter noções de respiração, ter
conhecimento de idiomas e interpretar textos, além de conhecer dinâmicas de ensaio e de
performance em conjunto (FERRARI, 1999: 141).
3. Análise e Considerações Finais
Na análise da literatura consultada, observa-se que a terminologia é definida pelas
características de atuação, contextos, saberes e habilidades do pianista. Muniz (2010),
Mundim (2009) e Adler (1965) apresentam uma forte relação entre a terminologia adotada e
os contextos de atuação. Os demais autores adotam termos como: correpetidor para atuação
com cantores (PAIVA, 2008; PORTO, 2004); acompanhador como termo genérico para
atuação com qualquer músico (ALEXANDRIA, 2005; FERRARI, 1999; MOORE, 1984);
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acompanhador e coach com inclusão da função docente (ADLER, 1965) e colaborador
(FOLEY, 2005)
Assim, observa-se uma inter-relação entre a definição de terminologias e a
delimitação da atuação do pianista. É possível identificar fatores intervenientes na
compreensão da atuação desse profissional: a) o contexto em que o pianista atua (igreja,
escolas de ballet, universidade ou escolas técnicas de música); b) o tipo de repertório para
executar ou ensaiar (concerto ou sonata, canção ou ária, música original ou redução). O
repertório também define a formação instrumental (duo, trio, quarteto, coral, orquestra, big
band); c) com quem ele ensaia (instrumentista ou cantor); e d) que saberes e habilidades ele
necessita para realizar seu trabalho. Esses saberes e habilidades estão associados aos fatores
apontados anteriormente e poderão ser desenvolvidos na formação ou ao longo da atuação do
pianista.
No contexto da Escola de Música de Brasília, essa diversidade se reflete no uso do
termo correpetidor e acompanhador, pois suas atividades profissionais não se restringem aos
cantores (PAIVA, 2008; PORTO, 2004). No entanto, esse pianista não é um camerista, pois
não lida apenas com repertórios originais (MUNIZ, 2010). Pode ser um coach na medida em
que exerce a função de ensinar (ADLER, 1965). Dada a dificuldade, no momento, parece
razoável designar esse profissional pianista profissional de conjunto [grifo nosso] que,
segundo Muniz (2010), engloba os termos camerista, correpetidor e colaborador, e ao mesmo
tempo, diferencia o trabalho destes do pianista solista. No entanto, a análise mais aprofundada
dessa questão será realizada, posteriormente, nesta pesquisa, a partir da percepção dos
pianistas sobre sua atuação na escola.
Parafraseando Dubar, ao comentar a complexidade das profissões e a sua relação
direta com a atuação e a identidade: “Já não se trata de escolha da profissão, ou da obtenção
de diplomas, mas de construção pessoal de uma estratégia identitária que mobilize a imagem
de si, a avaliação de suas capacidades e a realização de seus desejos” (DUBAR, 2005: 150).
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Notas
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Neste artigo, o pianista será tratado por correpetidor, em virtude do termo original no edital de concurso da
Escola de Música de Brasília, que indica a vaga de Piano Correpetição. Documento foi publicado no Diário
Oficial do DF, n. 107, em 7 de junho de 2010, e se refere ao provimento de vagas para cargo de Professor da
Educação Básica.
3
Demanda evidenciada pela realização de concursos públicos para pianista correpetidor nas seguintes
Instituições: UFU e UFPB (2009), UFPE e FAMES (2012). Disponível em <
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Resumo: Este artigo diz respeito aos resultados da minha pesquisa de mestrado na área de
educação musical envolvendo o Curso Técnico de Instrumento da EMUFRN. O objetivo foi
investigar a relação entre formação e mercado de trabalho. Norteado pela pesquisa qualitativa,
tendo como método o estudo de caso, abordou a trajetória musical de estudantes e egressos,
anterior, concomitante e posterior ao Curso, seus modos e espaços de inserção no exercício
profissional, os sentidos atribuídos à formação técnica e a articulação entre as experiências
vivenciadas no Curso e no mercado de trabalho.
Palavras-chave: formação profissional em música, curso técnico, mercado de trabalho.
Technical Course in Music: what does it mean to students? What is its role in education?
Abstract: This paper presents the result of a research in the field of Music Education Master
which involves the Music Technical Course. It aims to understand the relation between Technical
Course Education and labor market. It is a qualitative research approach, a case study method,
which describes the students’ and egresses’ musical background, before, concurrent and after the
Course, their ways and spaces where they work, the meaning given to them related the technical
music course and the articulation among the experiences lived on the Course and the labor
market.
Keywords: Professional education in music, technical course, labor market.

1. Introdução
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de mestrado em educação
musical na Universidade Federal da Paraíba envolvendo o Curso Técnico de Instrumento da
Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN). O estudo
teve como objetivo investigar a relação entre formação e mercado de trabalho. Norteado
metodologicamente pela pesquisa qualitativa tendo como método o estudo de caso, ocupou-se
de análise documental, entrevistas, revisão de literatura e estudo bibliográfico advindos dos
campos da educação musical, educação e sociologia. A investigação contou com sete
estudantes e egressos das habilitações de baixo elétrico, guitarra, percussão e saxofone, das
turmas de 2009 a 2011, na faixa etária entre 20 e 34 anos, todos já inseridos no mercado de
trabalho antes de ingressarem no Curso Técnico.
O estudo abrangeu a trajetória musical dos participantes, seus modos e espaços de
inserção no exercício profissional, sentidos atribuídos à formação técnica e articulação entre a
formação vivenciada e o mercado de trabalho, bem como os desafios experimentados.
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2. Revisão de literatura
Estudos sobre formação profissional em música abordam que o ensino de música
nas IES tem sido voltado para a formação do instrumentista, cantor, compositor, regente ou
professor. Essa formação tem gerado perfis profissionais bastante delimitados centrados na
performance (REQUIÃO, 2005). Entretanto, em decorrência de mudanças no contexto sócioeconômico-cultural do país ao longo dos anos, o mercado de trabalho tem requerido dos
profissionais músicos, capacidades cognitivas que vão além de tocar. Gestão de trabalho, por
exemplo, tem sido um ponto destacado como importante para o conhecimento do músico.
Técnicas de gerenciamento viabilizariam a ampliação das oportunidades de trabalho, na
opinião de estudiosos (GROSSI, 2003; REQUIÃO, 2005; PIMENTEL, 2011; TOURINHO,
2011).
Segundo estudos na área da educação musical, determinados conteúdos
considerados fundamentais ao exercício da profissão do músico na atualidade, como por
exemplo, visão ampla da cadeia produtiva da música, não tem sido contemplados nos
currículos. Grossi (2003), ao tratar da formação profissional no contexto das licenciaturas
provoca as instituições de ensino musical a pensarem sobre a “ideia de educar o profissional
para torná-lo um empreendedor” (p.91).
No que trata da formação profissional técnica de nível médio em música, as
publicações enfatizam que a prática pedagógica realizada nos Conservatórios ainda “está em
descompasso com as transformações sociais, culturais e tecnológicas” (ESPERIDIÃO, 2002,
p. 69). Pesquisadores da área alegam que a prática continua desgastada, com efeitos
infrutíferos, com abordagem tecnicista e foco na formação de virtuoses (VIEGAS, 2006;
LEITE, 2007; CORREIA, 2011). A formação profissional voltada apenas para o
instrumentista “já não é garantia de sucesso”, diz Pimentel (2011, p. 495); no entanto, os
“músicos ainda estão sendo formados apenas musicalmente, não estando preparados para
assumirem o mercado de trabalho”, alerta a autora (494). Na opinião de Esperidião (2002), os
cursos de formação profissional devem repensar seus currículos no intuito de oportunizar uma
“interligação com o mercado de trabalho e as necessidades atuais do mercado profissional do
músico” (p. 72).
A atuação profissional do músico no mercado de trabalho, conforme apontam os
estudos trazidos na pesquisa, tem sido voltada para a formação do músico intérprete. Essa
formação, entretanto, tem sido coerente com os currículos desenvolvidos nas instituições de
ensino, pois os currículos tem priorizado a formação do solista, camerista ou músico de
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orquestra (TOURINHO, 2011). Tourinho (2011) alerta para o fato de que além de intérprete o
músico pode atuar como “agente, produtor, diretor, comerciante, compositor, arranjador,
músico de estúdio e de mídias, etc.” (p. 342), no entanto, é preciso orientar o estudante para
essas diversas possibilidades.
3. Metodologia
O caminho metodológico percorrido se constituiu nos moldes da pesquisa
qualitativa, que prima pela compreensão e detalhamento de um fenômeno mediante descrição
analítica e interpretativa em seu contexto “natural”, considerando as perspectivas que os
sujeitos pesquisados apresentam.
O estudo de caso consiste de informações detalhadas sobre um determinado
fenômeno social utilizando-se de ferramentas básicas para a obtenção dos dados: observações,
entrevistas e/ou fontes documentais, contando ainda com o apoio da fundamentação teórica
para conduzir a construção e análise dos dados (STAKE, 2000). Das ferramentas
mencionadas, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e fontes documentais.
A análise documental baseou-se em documentos oficiais da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio - Leis Federais, Decretos, Pareceres, Resoluções, Portarias, bem
como documentos referentes à EMUFRN e ao Curso Técnico estudado – Projeto PolíticoPedagógico e relatórios.
As entrevistas foram organizadas com base em perguntas abertas, haja vista que
essa modalidade de perguntas abre caminhos para emergir assuntos que emanam do campo,
mas que não são previstos ou pensados pelo pesquisador. Possibilita assim, que os
entrevistados se expressem mais livremente e que o investigador, nesse processo de imersão
em campo, vá lapidando a construção do objeto pesquisado (DENZIN e LINCOLN, 2006).
As questões base das entrevistas foram derivadas de um roteiro com tópicos articulados aos
propósitos do estudo.
Para análise e interpretação dos dados, estudos no campo da educação musical,
educação e sociologia foram imprescindíveis para a problematização.
4. O sentido do Curso Técnico de Instrumento da EMUFRN para os
estudantes e egressos e seu papel formador
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O objetivo do Curso Técnico de Instrumento da EMUFRN é favorecer uma
formação profissional que possibilite ao estudante egresso a capacitação para “atuar nos
campos musicais instituídos e emergentes, [...] de forma articulada às necessidades
mercadológicas e à prática social” (PPP do Curso Técnico da EMUFRN, 2006, p. 7-8).
Para os estudantes e egressos, a busca pela formação técnica tem sido motivada
primordialmente pela necessidade de aperfeiçoamento dos conhecimentos musicais,
principalmente os ligados à performance instrumental com vistas a melhores espaços de
trabalho. Ao se interessarem pelo Curso Técnico eles acreditavam que o Curso lhes
proporcionaria um diferencial no conhecimento musical e na atuação profissional enquanto
instrumentistas.
Eu queria qualificação. Eu sabia que entrar num Curso Técnico prá mim ia
ser maravilhoso. Eu sabia que eu ia encontrar muito conhecimento lá, muita
coisa e eu ia me diferenciar do comum aqui na cidade. O Curso Técnico
surgiu como uma grande chance [...]. Depois dos 15 anos, eu me envolvi de
forma muito intensa com a música, tocando em diversas bandas [...]; então,
eu queria muito me profissionalizar e sabia que o Curso Técnico iria me dar
todas as ferramentas necessárias para alcançar esse objetivo [E1,
PSEUDÔNIMO].

Segundo coloca um dos participantes, “o Curso oferece uma gama de
conhecimento muito grande para quem pretende se aprofundar e se profissionalizar na área de
música. É onde as portas começam a se abrir” (E1, PSEUDÔNIMO).
O Curso lhes beneficiou em diversos sentidos. Possibilitou, por exemplo, aprender
a tocar em grupo, praticar leitura à primeira vista, criar arranjos, tocar com uma formação de
big band, aprender a compor, aperfeiçoar a técnica instrumental, realizar gravações em
estúdio, articular aspectos teóricos e práticos favorecendo um fazer musical contextualizado,
tocar repertório diferenciado do habitual (stand de jazz, wave, música instrumental), interagir
com estudantes de outras habilitações e formar grupos musicais. “Todo semestre a gente
estudava quatro, cinco musicas prá apresentar. Formávamos uma banda. Era muito legal
porque a gente percebia uma evolução [...]”, disse um dos participantes.
A Prática de Conjunto me ensinou a refinar o som, a forma como eu tocava
em grupo, o meu comportamento, tudo, tudo isso, os arranjos, tudo. Foi uma
espécie de pente fino, assim, que passou. Porque antes eu fazia as coisas
muito assim, misturada, e a partir dessa disciplina eu passei a fazer as coisas
de forma mais organizada e a compreender mais como fazer cada parte, cada
detalhe, a importância de cada coisa daquela [...]. Então, assim, ela [a
disciplina] foi fundamental! (E1, PSEUDÔNIMO).
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O repertório executado pelos participantes antes do Curso Técnico percorria
estilos diversos, como: funk, baião, axé, swing, brega, forró, pop, rock e pop rock, música
internacional - exceto para os que atuavam em bandas filarmônicas. No Curso, eles tiveram a
oportunidade de conhecer e executar outro tipo de repertório, o da música instrumental. A
esse respeito, um dos participantes diz:
Uma coisa boa do Curso é que você tem a oportunidade de tocar música
instrumental! Foi aí que eu fui apresentado a esse mundo instrumental! Eu
não conhecia stand de jazz, essas coisas...eu não conhecia nada disso! Eu
nunca tocava isso! Eu tocava só em bandas! E aí, eu fui tocar música
instrumental! Então, o Curso já me deu essa parte que eu não tinha! E isso
foi muito importante prá mim [E1, PSEUDÔNIMO].

A experiência de gravar em estúdio foi apontada como um conhecimento
enriquecedor e necessário para o músico atuar no mercado de trabalho hoje. “[...] Porque tem
mercado de trabalho voltado para o músico que só atua em estúdio” [E1, PSEUDÔNIMO]. E
é preciso saber como proceder.
Porque quando você faz uma gravação, entra num estúdio, é totalmente
diferente do que você estuda [na sala de aula]. O ambiente é totalmente
diferente. Você toca diferente na bateria, o retorno que você tem é diferente,
você tem um instrumento chamado metrônomo que está no seu ouvido direto
e muitas vezes você não está acostumado a tocar com ele [E1,
PSEUDÔNIMO].

Percepção mais aguçada e conhecimento fundamentado musicalmente sobre algo que
já faziam, mas de modo só intuitivo, também foram pontos abordados:
[Antes, eu era] aquela pessoa que tá ali, que fazia um monte de coisa no
instrumento, mas no escuro! Eu fazia muita coisa no escuro! Eu pegava o
solo de uma música, mas não sabia o que aquela pessoa tava usando, não
entendia [...]. Aí, eu passei a saber o que eu tava tocando! A luz foi se
acendendo prá mim! Quando eu cursei harmonia funcional eu comecei a
entender como analisar uma música...porque eu pegava as harmonias, mas
não sabia nem o por quê...pegava porque tava no ouvido, mas... por que
aquela harmonia era daquele jeito? [...]. Por que esse cara botou isso aí?
Entendeu? Eu fui entender esse tipo de coisa! Então, quando eu tava no
Curso, eu falei: ‘Ah, era isso que eu queria’! Eu fui aprender o que eu tava
tocando! Eu fui descobrir o que eu tava tocando na verdade (E1,
PSEUDÔNIMO).

A atuação profissional desenvolvida antes da formação técnica passou a ser objeto
de reflexão e autocrítica depois da aquisição do conhecimento adquirido. “Eu realmente não
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tava preparado prá esse mercado. O Curso me ajudou muito em termos de conteúdo e de
postura profissional”, disse um dos participantes.
Embora o modo e os espaços de atuação profissional não tenham sofrido
mudanças significativas depois do Curso Técnico, as oportunidades de trabalho se ampliaram
ainda enquanto alunos:
Aqui é um...como posso falar...é uma vitrine, tipo...alguém vai assistir seu
recital e tá vendo seu trabalho. Aí, quando você desce do palco: ‘Felipe,
vamos tocar em tal canto? Ó, toca isso aqui! Vamos gravar isso aqui’! Isso
aconteceu bastante enquanto eu era aluno, apareceu muito, muito, muito
mesmo [E1, PSEUDÔNIMO].

Nota-se, portanto, que as atividades desenvolvidas no Curso Técnico tem
contribuído para o crescimento musical dos estudantes e egressos enquanto instrumentistas.
Porém, no depoimento de um dos participantes evidencia-se a necessidade de “orientação
sobre música e comércio, e mercado, empreendedorismo”.
Nesse sentido, a gente sai do Curso Técnico muito desorientado [....]. Bom
eu já tenho o diploma, mas e agora, o que eu vou fazer? [...] o que eu vou
fazer com o Curso Técnico? [...]. Então, eu acho que existe essa falta de
orientação. Eu sei que é uma responsabilidade grande para o Curso, mas
assim, o Curso já prepara o músico prá sair daqui pronto prá tocar em
qualquer situação, desde que ele faça o devido esforço também, mas não
prepara prá isso, você termina o Curso e: ‘e aí’? Você terminou o Curso!
Massa! Mas...‘e agora, faço o quê’? Eu acho que essa orientação era legal, já
que é um Curso profissionalizante! [E1, PSEUDÔNIMO].

Ao discorrerem sobre os desafios e tensionamentos da profissão do músico foi
destacado que, além de tocar, é preciso ser um empreendedor. É preciso também, saber
conviver com a desvalorização e a instabilidade da profissão, preparar-se para ficar velho e
ser dispensado do mercado, ter boa desenvoltura de palco, ter responsabilidade, saber correr
atrás de emprego, ser polivalente, encarar (pre)conceitos. Destes, o único incluso no currículo
do Curso Técnico, segundo análise documental e a voz dos participantes, é a preparação para
o palco.

5. Considerações
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Apesar de não contemplar noções de empreendedorismo e demais pontos
mencionados pelos participantes, o Curso Técnico tem proporcionado significativas
aprendizagens musicais. Tais aprendizagens tem sido voltadas para a compreensão e domínio
das linguagens musicais, o que possibilita a atuação dos estudantes e egressos em atividades
como integrantes de orquestras, bandas musicais e grupos musicais diversos, conforme está
previsto no Projeto Político-Pedagógico do Curso. Nesse contexto, os estudantes e egressos
tem transitado pelo mercado de trabalho com melhor preparação profissional.
Considerando, porém, os debates envolvendo as instâncias superiores que
legislam sobre a educação profissional, bem como os estudos trazidos na revisão de literatura
enfatizando a necessidade de ampliação no mercado de trabalho, a preparação para o mercado
de trabalho na atualidade deveria contemplar conteúdos que permitissem a aquisição de uma
visão mais empreendedora, que possibilitasse criar novas formas e espaços de atuação
profissional.
O perfil ideal de egressos dos cursos técnicos de música, segundo os documentos
da educação profissional técnica de nível médio, deveria ser o de um profissional que pudesse
transitar no mercado de trabalho não apenas tocando. Entretanto, esse perfil, denominado na
legislação, de “artista músico” (BRASIL, 2000), requer uma formação que rompa com as
amarras da tradição e extrapole a performance.
De acordo com os Referencias Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000, p. 7),
Formar os artistas tecnicamente não é mais suficiente. É preciso prepará-los
para gerir suas próprias carreiras, sensibilizá-los em outras formas de arte. O
mercado de trabalho do artista está se voltando para aqueles que são cultos,
curiosos e empreendedores, o que impõe uma aprendizagem integrada e uma
diversificação de visões artísticas.

Concluímos, portanto, que o foco dado ao perfil do egresso no Curso Técnico de
Instrumento da EMUFRN tem limitado as possibilidades de atuação profissional. Enquanto
formador para o mercado de trabalho, o Curso tem realizado uma preparação profissional
coerente com os propósitos de uma formação que concebe o perfil do egresso unicamente
como músico instrumentista.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma exposição analítica do primeiro processo envolvido na
composição de Modulations (1987), quarta parte do ciclo Les Espaces acoustiques (1974-1985),
de Gérard Grisey (1946-1998). Os exemplos são precedidos e acompanhados por considerações do
compositor, referentes às ferramentas composicionais empregadas na peça e às preocupações
estéticas envolvidas no seu procedimento composicional. Concluímos relacionando as ideias
apresentadas à caraterísticas comuns ao pensamento musical de Grisey.
Palavras-chave: Análise musical; Música do século XX; Gérard Grisey; Les Espaces acoustiques;
Modulations.
From Aperiodicity to Periodicity: The First Process of Modulations, by Gérard Grisey.
Abstract: This work presents an analytical exposure of the first process employed in Modulations
(1987), the fourth piece of the cicle Les Espaces acoustique (1974-1985), by Gérard Grisey (19461998). The musical examples are preceded and followed by composer’s considerations about the
tools employed in the composition of the piece, and about his aesthetic considerations involved in
his compositional procedure. We conclude making a relationship between the ideas presented by
us and some characteristics that are common to the musical thought of Grisey.
Keywords: Musical Analysis; 20th Century Music; Gérard Grisey; Les Espaces acoustiques;
Modulations.

A música de Gérard Grisey (1946-1998), de acordo com o próprio compositor,
ocupa-se essencialmente dos “diferentes processos de mutação de um som em outro som ou
conjunto de sons em outro conjunto de sons” 1 (GRISEY, 2008: 27). Assim, torna-se essencial,
no trabalho do compositor, “definir a todo instante concedido o que muda em relação ao que o
precedeu (...) a diferença entre todo evento e o seguinte (...)” 2 (GRISEY, 2008: 106).
Trabalhar com as diferenças percebidas entre os sons faz com que o elemento composicional
fundamental desta música seja o grau de previsibilidade entre eles, ou, como afirma o Grisey,
o grau de pré-audibilidade (GRISEY, 2008: 31).
Ao ouvirmos uma sequência de eventos sonoros extremamente previsíveis, nossa
percepção é aguçada e qualquer diferença percebida ganha muita importância. Por outro lado,
um evento sonoro imprevisível afeta a percepção de outra maneira e precisamos de um tempo
para que o equilíbrio perceptivo seja estabelecido. Ao longo deste tempo, os eventos são
percebidos de maneira diferente, emocional e temporalmente. Assim, este trabalho
composicional emprega como material básico o tempo – não o tempo cronométrico, mas o
tempo perceptível (GRISEY, 2008: 31). “O tempo cronométrico não é de forma alguma
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abolido, mas a percepção que temos oculta o seu aspecto linear, por um instante mais ou
menos breve.” 3 (GRISEY, 2008: 31).
Grisey credita parte de suas reflexões à Teoria da Informação e Percepção
Estética, do cientista e filósofo francês Abraham Moles (1920-1992) (GRISEY, 2008: 62).
Neste livro, Moles demonstra como a ideia de pré-audibilidade está relacionada ao conceito
de periodicidade. Um fenômeno periódico, em termos matemáticos, é aquele que se reproduz
ao fim de um intervalo de tempo – poucas repetições de um mesmo fenômeno (3 ou 4) bastam
para que “o espírito de um indivíduo que percebe “(...) desperte para o conceito de
periodicidade” (MOLES, 1978: 108).
Estas questões são exploradas de maneira composicional no primeiro processo de
Modulations, para 33 músicos, quarta parte do ciclo Les Espaces acoustiques, de Grisey. A
peça se inicia com uma situação rítmica de grande aperiodicidade, que emprega complexos
sonoros inarmônicos sobre uma instrumentação heterogênea e uma atuação rítmica instável, e
se dirige em direção à periodicidade, expressa através de complexos sonoros harmônicos e
homogêneos, aliados à estabilidade rítmica. Grisey descreve o processo da seguinte maneira:
“I. Tensão – Relaxamento: homofonia
Dois acordes gêmeos (complexo + sons adicionais) evoluem da heterogenia à
homogenia, das durações aperiódicas às durações periódicas.” 4 (GRISEY, 2008:
139).

O musicólogo Jerôme Baillet classifica o processo como uma “convergência
simétrica entre dois objetos alternados” (BAILLET, 2000: 116). A Fig. 1, adaptação de uma
tabela apresentada por Grisey em Tempus ex machina (GRISEY, 2008: 63), ilustra um
possível esquema da estrutura resultante do processo:

Fig. 1 – Esquema resultante do emprego do primeiro processo em Modulations.

Os complexos sonoros (e consequentemente os espectros inarmônicos, sons
formantes, adicionais, diferenciais e complexos resultantes de filtragens e modulações)
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empregados como objetos em Modulations derivam da análise espectral de instrumentos de
metal e suas diversas surdinas (GRISEY, 2008: 138). O espectro harmônico atingido ao final
deste primeiro processo corresponde a 41.2 Hz, relativo à altura Mi1 – ponto de referência
comum a outras peças de Les Espaces acoustiques.
Os objetos que iniciam o processo são intimamente aparentados: o primeiro
complexo sonoro (A) apresentado é a origem do segundo complexo (B). Este segundo
processo (B) é gerado pelo primeiro (A) através de um processo de modulação em anel. Os
dois objetos são apresentados de maneira alternada, inicialmente por instrumentos de cordas
(A) e sopros (B). A Fig. 2, abaixo, apresenta o conteúdo harmônico inicial de cada um dos
objetos envolvidos no processo, bem como suas respectivas extensões, em sua primeira
aparição (número de ensaio 1):

Fig. 2 – Objetos A e B no início do primeiro processo de Modulations.

A este elevado grau de inarmonicidade e grande extensão frequencial empregada
na composição dos objetos, corresponde uma atividade rítmica com elevado grau de
aperiocidade. A Fig. 3, abaixo, ilustra a figuração rítmica da alternância dos objetos no início
da peça, que apresenta o mais alto grau de aperiodicidade do processo (Fig. 3):

Fig. 3 – Atividade rítmica com elevado grau de aperiodicidade no início do primeiro processo de Modulations.
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O processo se desenvolve através da repetição modificada de cada um dos
objetos. A cada repetição o âmbito frequencial é contraído. Além disso, as frequências se
aproximam do espectro harmônico, os sons fundamentais são transpostos, e as durações e
timbres tendem à similitude, à uniformidade e à periodicidade (GRISEY, 2008: 108). Ao final
do processo, os objetos são dois espectros harmônicos construídos sobre 41.2 Hz,
correspondente à altura Mi1 (Fig. 4):

Fig. 4 – Objetos A e B após sua submissão ao processo inicial de Modulations.

A Fig. 5, abaixo, ilustra a periodicidade rítmica atingida no final do processo:

Fig. 5 – Periodicidade rítmica atingida ao final do primeiro processo de Modulations.

É também significativa a progressiva aproximação rítmica dos dois elementos.
Após a apresentação inicial (Fig. 3, acima), surgem silêncios entre os elementos, que pouco a
pouco são suprimidos em direção a uma sonoridade contínua (Fig. 5, acima). A Fig. 6, abaixo,
ilustra dois estados diferentes da atuação rítmica: no primeiro deles (número de ensaio 3),
observa-se a existência de grandes espaços entre as repetições dos elementos, enquanto no
segundo (número de ensaio 9), os silêncios diminuem e já existe alguma sensação de uma
periodicidade:
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Fig. 6 – Dois diferentes momentos da atuação rítmica no primeiro processo de Modulations.

O caminho em direção à harmonicidade dos complexos sonoros e à progressiva
redução no âmbito frequencial se dá através de uma espécie de modulação em anel. Tristan
Murail (n. 1947) comenta esta técnica em uma de suas conferências:
“Uma variação da modulação em anel é o chaveamento de frequência. Através
desta técnica, uma frequência é adicionada ou subtraída de um complexo sonoro.
Isto produz uma transposição lienar em termos frequenciais e cria, portanto, uma
transposição não linear em termos intervalares.” 5 (MURAIL, 2005: 222).

A Fig. 7, abaixo, ilustra o resultado deste procedimento na primeira parte de
Modulations, em que foram omitidas transformações de menor impacto. Os números de
ensaio identificam cada um dos momentos do processo:

Fig. 7 – Complexos sonoros derivados do processo modulatório da primeira parte de Modulations.
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A homogenização progressiva dos timbres é brevemente comentada por Grisey,
que oferece também uma pequena tabela ilustrativa de seu processo. “Se compararmos os
acordes A com os acordes B a cada aparição das durações periódicas, eles tendem à
similaridade e à fusão de seus registros e timbres” 6 (GRISEY, 2008: 108). A tabela oferecida
por Grisey agrupa os aspectos timbrísticos por famílias de instrumentos – metais, madeiras e
cordas. A partir de três compassos antes do número de ensaio 12, a tabela demonstra que a
instrumentação passa a ser distribuída de maneira homogênea (Fig. 8):

Fig. 8 – Evolução dos timbres no primeiro processo de Modulations (GRISEY, 2008: 108).

Ao comentar sua preocupação com o timbre como fator composicional, Grisey
afirmou: “Como podemos compreender o mais misteriosos de todos os parâmetros sem
penetrar nas células que o compõe? (...) uma frequência de 20 Hz (...) contém
microfonicamente alturas, durações e intensidades.” 7 (GRISEY, 2008: 120).
Esta afirmação está de acordo com o trabalho composicional aqui examinado. A
exposição do caminho trilhado pelo som inicial, através do acompanhamento de alguns de
seus domínios (comportamento rítmico, grau de harmonicidade dos complexos sonoros,
relacionamentos timbrísticos) permite-nos vislumbrar o funcionamento do processo envolvido
na composição. Esta mesma exposição, por outro lado, demonstra a forte relação e
interdependência, na música de Grisey, não apenas entre os diversos domínios do som, mas
também entre estes e o processo empregado em sua composição. O objetivo do compositor,
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compreende-se, não é o estabelecimento do timbre como um fator estruturante da música, no
sentido funcional do termo, mas sim a busca por uma linguagem musical que compreenda o
som como um complexo vivo que interage ativamente com os processos aos quais é
submetido.
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1

“Les différents processus de mutation d’un son en un autre son ou d’un ensemble de sons en un autre ensemble
(…)” (GRISEY, 2008: 27).
2
“Définir à chaque instant donné ce qui change par rapport à ce qui précède (…) la différence entre chaque
événement et le suivant (…)” (GRISEY, 2008: 106).
3
“Le temps chronométrique n`est nullement aboli mais c`est la perception que nous en avons qui en occulte
l`aspect linéaire pour un instant plus ou moins bref” (GRISEY, 2008: 31).
4
“I. Tension – Détente: homophonie. Deux accords jumeaux (complexe + sons additionnels) évoluent de
l’hétérogène à l’homogène, des durées apériodiques aux durées périodiques.” (GRISEY, 2008: 139).
5
“A variation on ring modulation is frequency shifting. With this technique, a frequency is added to or
subtracted from a complex of sounds. This produces a linear transposition in terms of frequencies an thus creates
a non-linear transposition in terms of intervals.” (MURAIL, 2004: 222).
6
“Si l’on compare les accords A aux accords B à chaque apparition des durées périodiques, ils tendent vers la
similarité et la fusion de leurs registres et de leurs timbres.” (GRISEY, 2008: 108).
7
“Comment pouvons-nous appréhender le plus mystérieux de tous les paramètres sans pénétrer jusqu’aux
cellules qui le composent? (...) une fréquence de 20 Hz (...) contient déjà microphoniquement hauteurs, durées et
intensités.” (GRISEY, 2008: 120).
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Resumo: Este artigo apresenta resultados parciais de pesquisa-ação, em andamento, cujo objetivo
é investigar o processo ensino-aprendizagem da pronúncia no canto a partir de estudos de Fonética
Articulatória e Alfabeto Fonético Internacional (AFI). A coleta de dados foi realizada de agosto a
dezembro de 2011 com alunos da graduação em Canto da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), disponibilizando, nesta preliminar, o perfil dos alunos e o atual diagnóstico da disciplina
Dicção em algumas escolas de canto lírico do Triângulo Mineiro.
Palavras-chave: Fonética Articulatória, Alfabeto Fonético Internacional (AFI), Português
Brasileiro Cantado, Dicção, Pedagogia Vocal.
Diction for singers: reflections on content programmatic, didactic material and methodologies of
education in Brazil
Abstract: This article present partial resulted of research-action, in progress, whose objective is to
investigate the process teach-learning of the pronunciation sings in it from studies of Articulatory
Phonetics and International Phonetic Alphabet (IPA). The data collection was carried through of
August the December of 2011 with students of the Sings graduation of Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), providing, in this preliminary, the pupil’s profile and the current diagnosis of
disciplines Diction in some the schools of lyric sings of the Triângulo Mineiro.
Keywords: Articulatory Phonetics, International Phonetic Alphabet (IPA), Brazilian Portuguese
Sung, Diction, Vocal Pedagogy.

1. Introdução
A performance vocal, diferente dos demais instrumentos, pode ser vista como um
conjunto de aspectos técnico-vocais, teórico-musicais, interpretativos e linguísticos, entre
outros. Em sua estrutura, o canto é constituído de sons fonéticos do texto e de sons musicais
da linha melódica, ambos carregados de significados intrínsecos. Desta forma, seu estudo
implica também o estudo de idiomas, tanto do ponto de vista semântico – da compreensão do
texto para a interpretação – quanto fonético, da pronúncia da língua a ser cantada.
Em relação ao ensino e aprendizagem do canto, a literatura, em geral, se refere
mais a aspectos técnicos, com ênfase em anatomia (estrutura) e fisiologia (funções) da voz,
como mecanismos da respiração, fonação e ressonância. Embora nas últimas décadas venha
sendo crescente a produção científica sobre seus aspectos interpretativos, pode-se constatar
que os aspectos linguísticos ainda permanecem um tanto distantes destas discussões. Em
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função disso, observa-se a tendência de que a atenção dos cantores se volte mais para o
virtuosismo vocal que para questões textuais como semântica, inteligibilidade e precisão
fonética – fato que se comprova em algumas audições de canto lírico, não ser possível
compreender o texto ou identificar com facilidade a língua que está sendo cantada.
Cantar em língua estrangeira tem sido um desafio para muitos cantores, face à
necessidade de executar com segurança e exatidão os mínimos detalhes fonéticos da língua
cantada. O canto lírico 1, especificamente, possui intenso volume de obras em todo o mundo
escrito em diversos idiomas, cada um com características próprias que devem ser preservadas
de acordo com a Linguística. Em se tratando de repertório, cantores líricos brasileiros, por
exemplo, geralmente executam obras em Português Brasileiro (doravante PB), Latim,
Italiano, Espanhol, Francês, Alemão, Inglês, e muito raramente em línguas como Russo,
Tcheco, Hebraico, entre outras. Além do PB, o repertório lírico nacional consta também de
obras em línguas e dialetos indígenas, bem como obras de compositores nacionais escritas em
diversas línguas estrangeiras.
A pronúncia de repertório vocal é provida pela disciplina Dicção que compõe a
grade curricular de grande parte dos cursos de canto lírico, no Brasil e no exterior. Nos
últimos anos, a partir de observações advindas da minha experiência como professora desta
disciplina, nos níveis fundamental e médio, acrescidas de trocas de experiências com colegas
da área, de instituições nacionais diversas, foi possível levantar alguns pontos relevantes que
sugerem o atual diagnóstico desta disciplina no Brasil, possibilitam relatar algumas de suas
necessidades e tentam sugerir propostas de estudos que venham contribuir com metodologias
de ensino, material didático e reflexões para a área.
O primeiro ponto observado diz respeito ao conteúdo programático: há décadas,
na maioria das instituições brasileiras de canto vem sendo abordada apenas a dicção de
Italiano, Francês e Alemão, enquanto o PB, Inglês, Espanhol e Latim ainda não integram este
conteúdo, embora muito frequentes no repertório, tanto acadêmico, quanto de atuação
profissional do cantor, entre os segmentos erudito e popular. Pode ser que, como
consequência desta supervalorização, a canção erudita brasileira e, por conseguinte, o PB
ainda não tenha encontrado o espaço devido na disciplina Dicção. Sabe-se que as “Normas
para Pronúncia do PB no Canto Erudito” publicadas em 2007, ainda permanecem
desconhecidas e não aplicadas na maioria destas instituições.

1

O termo canto lírico aparece no sentido de identificar linhas de estudo entre os segmentos erudito e popular.
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O segundo ponto diz respeito ao material didático nacional e metodologias 2 para o
ensino e aprendizagem da pronúncia no canto. No Brasil esta literatura ainda é escassa e as
metodologias de ensino distam do padrão internacional de representação fonética, carecendo
atualização. Geralmente, cada professor elabora seu material didático e métodos de ensino a
partir de conhecimentos e literaturas a que teve acesso, ou segue o que vem sendo passado
oralmente por várias gerações de professores. Ainda não há intercâmbio entre os professores
de Dicção destas instituições, com reflexão e produção de subsídios pedagógicos para a área.
O terceiro ponto diz respeito à literatura estrangeira que versa sobre dicção para
cantores, pouco disseminada no Brasil. Em levantamento bibliográfico, encontra-se uma
variedade de livros e apostilas de aulas de dicção, apresentando normas de pronúncia das
principais línguas do repertório vocal internacional (MORIARTY, 1975; WALL, 1989, entre
outros). Mediante a escassez de material didático nacional, subentende-se que poucos
professores tiveram acesso a esta literatura ou a aplicou em suas aulas, e, da mesma forma,
uma minoria de alunos de canto teve acesso a ela, ou por desconhecer sua existência, ou por
falta de domínio das línguas em que foi escrita. E, mesmo com as atuais políticas de
acessibilidade para localização e aquisição de produtos e serviços via internet, esta literatura
ainda não está muito presente em meios acadêmicos, tanto a professores quanto a alunos.
O quarto ponto diz respeito ao International Phonetic Alphabet (IPA), aqui
referido por Alfabeto Fonético Internacional (AFI) – sistema de símbolos criado para
representar graficamente os sons da fala nas línguas naturais em todo o mundo – atualmente
percebido também como ferramenta no ensino e aprendizagem da pronúncia de línguas. A
literatura estrangeira sobre dicção para cantores e as Normas para Pronúncia do PB no Canto
Erudito publicadas no Brasil (2007) e no exterior (2008) 3 utilizam o AFI para representar a
pronúncia da língua cantada, porém, pode-se dizer que, no Brasil, a maioria dos professores
de Dicção ainda não o conhece ou não o adota em sua prática pedagógica.
O quinto e último ponto observado diz respeito ao profissional formado por estas
instituições, que vai para o palco ou para a sala de aula desenvolver suas atividades em
diversas línguas. No Brasil, o aluno dos cursos Técnico, Licenciatura e Bacharelado em
Canto, geralmente, atua como cantor, preparador vocal ou regente de coro ou segue carreira
2

Os métodos mais frequentes no ensino e aprendizagem da pronúncia nas aulas de dicção para cantores são: a)
por imitação: o professor pronuncia, o aluno ouve e repete; ou, segue-se a pronúncia de um cantor por meio de
gravações em áudio/vídeo; b) associação a sons conhecidos: o professor ensina a pronúncia apontando exemplos
da língua materna; c) escreve-se como se fala: o professor ensina a pronúncia e o aluno a escreve em sua própria
língua; d) Fonética: conhecimentos de Fonética Articulatória e transcrição fonética de acordo com o AFI.
3
Journal of Singing, volume 65, 2008. (NATS) National Association of Teachers of Singing. Disponível em
<http://www.nats.org>. Acesso em 31/01/2012.
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docente na área do Canto. De seu trabalho faz parte também ensinar a pronúncia de repertório
nacional e estrangeiro, devendo, para isso, conhecer e saber aplicar as normas de pronúncia da
língua materna e outras línguas, embora tenha recebido, em geral, instrução para apenas três.
Esta realidade refletiu minha experiência docente com a disciplina Dicção no
Curso Técnico em Canto do Conservatório Estadual de Música “Cora Pavan Capparelli”, em
Uberlândia, Minas Gerais. Nos primeiros anos de trabalho, a escassez de material didático e
metodologias para o ensino da pronúncia de línguas no canto me fizeram sentir de perto meu
despreparo acadêmico para tal atuação e perceber a importância da Fonética no canto e a
necessidade de investimentos nesta área. O ponto de partida foi aquisição e tradução de
literatura estrangeira com elaboração de apostilas para as aulas de dicção de pelo menos seis
línguas; conhecimentos de Fonética Articulatória e sistema AFI como conteúdos
fundamentais para as aulas de dicção, e elaboração de uma proposta de ensino de fonética
para cantores (ROCHA, 2008), com resultados positivos aos alunos de canto desta instituição.
A relevância e benefícios destes conteúdos a estes alunos motivaram uma
pesquisa acadêmica no Programa de Pós-Graduação Mestrado Artes da UFU, com a intenção
de analisar e documentar esta proposta de ensino e contribuir para a disciplina em questão.

2. Referencial Teórico
A Fonética Articulatória visa o estudo dos sons da fala do ponto de vista
articulatório, observando como são articulados ou produzidos pelo aparelho fonador, bem
como a descrição precisa desses sons e suas possíveis co-articulações no espaço destinado ao
trato vocal, sendo importante no processo ensino-aprendizagem de línguas.
Com o AFI podemos representar, por meio de símbolos, todos os sons articulados
pelo aparelho fonatório humano, compreender anotações de pronúncia em dicionários ou em
aula de canto orientada por professor estrangeiro, ou ainda, ensinar a pronúncia do PB a
professores e cantores estrangeiros. Hirakawa (2007) o apresenta como ferramenta para o
ensino e aprendizagem da pronúncia de línguas em geral; Miller (2011) considera a sua
eficiência na pedagogia vocal, realçando o crescente número de publicações americanas
utilizando este sistema na dicção para cantores.
Em geral, literatura sobre fonética trata do mecanismo de produção da voz falada,
e poucos são os estudos sobre a produção da voz cantada, principalmente do ponto de vista
fonético. Este trabalho fundamenta-se nos pressupostos teóricos da Associação Fonética
Internacional, em Ladefoged (1975), Câmara Jr. (1972) e Oliveira Lopes (2011); quanto às
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normas de pronúncia do PB cantado, Kayama et. al. (2007) e o processo ensino-aprendizagem
da pronúncia de línguas por meio da Fonética, Hirakawa (2007).

3. Metodologia
Esta pesquisa-ação pretende investigar que mudanças ocorrem no aprendizado de
dicção de cantores após estudos de Fonética Articulatória e AFI, com o objetivo de avaliar o
processo ensino-aprendizagem destes conteúdos como recursos metodológicos.
A coleta de dados foi realizada durante Estágio de Docência na Graduação, de
agosto a dezembro de 2011, com alunos de Canto da UFU matriculados na disciplina Dicção
4. Os instrumentos de coleta foram questionários, gravações em áudio e transcrição fonética.
O tempo de duração do estágio foi de 16 horas/aula. O questionário inicial coletou o perfil dos
participantes e o diagnóstico da disciplina Dicção em suas instituições de origem e na UFU. O
questionário final coletou o retorno destes em relação ao curso como: o processo de ensino –
metodologia, material didático; o processo de aprendizagem – o entendimento dos conteúdos
propostos. As gravações em áudio foram feitas pelo próprio participante em formato digital
(mp3, mp4, WAVE), sem acompanhamento instrumental, tendo gravada sua voz numa canção
de livre escolha do repertório erudito brasileiro. A gravação inicial coletou sua pronúncia em
canção erudita brasileira antes da aplicação desta proposta de ensino e a final coletou sua
pronúncia na mesma canção, após a aplicação desta proposta de ensino.

4. Análise de Dados e Apresentação de Resultados
Esta pesquisa, ainda em andamento, apresenta resultados parciais gerados a partir
da análise quantitativa do questionário inicial, disponibilizando, portanto:
a) Perfil dos participantes: 5 homens e 6 mulheres, entre 21 e 42 anos de idade e
o 2º e o 9º período do curso de graduação em canto; 5 possuem outra formação superior
completa, sendo uma graduada e atuante em Administração, uma graduada e atuante em
Violão e dois graduados e não atuantes em Psicologia, tendo um deles o título de Mestre; os
outros 6 apenas nesta graduação. Conhecimento de língua estrangeira: Inglês básico (4)
intermediário (4) e avançado (0); Espanhol básico (3), intermediário (1), avançado (1);
Alemão avançado (1); nenhum conhecimento em língua estrangeira (1). O tempo de estudo de
canto dos participantes antes da graduação é de 1 a 12 anos. Quanto à origem, 1 participante
veio de aulas particulares do município de Uberaba e 1 de instituição privada do município de
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Uberlândia, enquanto 9 vieram dos cursos de Canto de três dos quatro Conservatórios de
Música do Triângulo Mineiro, situados nos municípios de Araguari, Uberaba e Uberlândia.
b) Diagnóstico da disciplina Dicção nas instituições de origem dos
participantes: 8 participantes tiveram aulas de Dicção, enquanto 3 não tiveram, sendo
constatada a inexistência desta disciplina na instituição privada e aulas particulares, bem
como a ausência da língua inglesa como conteúdo programático em todas estas instituições.

Fig. 1 – Línguas estudadas na formação básica de canto nas instituições de origem dos participantes.

Quanto à metodologia de ensino e aprendizagem da dicção, foram indicados os
métodos mais comuns, disponíveis na página 3, tendo o maior índice, a memorização da
pronúncia ensinada pelo professor (7), em seguida, o escrever a pronúncia (4), a Fonética
Internacional (4) e a comparação a sons da língua materna (3). Quanto ao conhecimento do
AFI e das Normas do PB cantado, dos 11 participantes, apenas 4 conheceram e aplicaram tais
conteúdos, constatando que, apenas o Conservatório de Uberlândia aplica metodologias da
Fonética Internacional e as Normas do PB cantado.
c) Diagnóstico da disciplina Dicção na UFU: como conteúdo programático
foram abordadas as línguas italiana, francesa e alemã, constatando que nesta instituição não
são oferecidas as demais línguas, inclusive o PB.

Fig. 2 – Línguas abordadas em Dicção (UFU).

Quanto à metodologia de ensino e aprendizagem da dicção: memorização da
pronúncia ensinada pelo professor (8), escrever a pronúncia (8), comparação a sons da língua
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materna (7), escuta/imitação de gravações de outros intérpretes (4). Nesta instituição não se
aplicam metodologias da Fonética Internacional, nem as Normas do PB cantado.
d) Dificuldades no estudo de repertório: aspectos linguísticos como pronúncia e
compreensão do texto revelam maior ocorrência, tanto a línguas estrangeiras quanto ao PB;
quanto ao repertório em PB, constatou-se que um participante do 4º período ainda não
estudou repertório nacional:

Fig. 3 – Dificuldades com estudo de repertório em língua estrangeira e nacional.

e) Atuação docente: entre os participantes não há desinteresse pela docência,
sendo que 9 ainda não atuam e apenas 2 são professores de canto atuando entre 4 e 10 anos.
Para estes professores, o volume de repertório ensinado abrange as línguas: PB (60%), Inglês
(20%), Italiano e Latim (10%), Espanhol (7%), Francês (2%) e Alemão (1%). Aos métodos
utilizados para o ensino da pronúncia em língua estrangeira, foram acrescentados o uso das
normas de pronúncia aprendidas nas aulas de dicção (2) e o estudo do texto com o aluno até
que se aprenda a pronúncia (2). Quanto ao ensino do repertório em PB, os dois participantes
apontaram não perceberem ainda questões de pronúncia do PB cantado.

5. Considerações Finais
Com ênfase ao PB cantado, em primeiro lugar, pôde-se constatar a ausência da
língua nacional no conteúdo programático da disciplina Dicção na UFU e na maioria das
instituições de origem dos participantes desta pesquisa, embora aspectos linguísticos como
pronúncia e compreensão do texto apontem o maior índice de dificuldade nos estudos do
repertório nacional aos participantes. Mediante esta e outras realidades como o maior volume
de repertório nacional aplicado durante a atuação docente dos participantes e seu total
desconhecimento de questões normativas para a língua nacional, torna-se iminente, nestas
instituições, maior atenção à canção brasileira e às Normas de pronúncia do PB cantado. Em
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seguida, pontos relevantes tais como uso e aplicação do AFI para o ensino-aprendizagem da
pronúncia no canto, inserção de línguas de maior incidência de repertório como Inglês,
Espanhol e Latim, produção de material didático e metodologias de ensino no padrão fonético
internacional, podem ser vistos como ações fundamentais em um programa de mudanças no
diagnóstico da disciplina Dicção nestas instituições.
Por fim, gravações e questionário final se encontram em processo de análise e
serão divulgados posteriormente, complementando assim nossa proposta de pesquisa.
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Dinâmicas e características no fazer musical: reflexões sobre Oficina de
Música no IFMA
Tânia Maria Silva Rêgo1
UnB - taniarego2@yahoo.com.br
Resumo: Neste artigo são descritas e analisadas práticas musicais experienciadas no projeto
Oficina de Música do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-Campus
Monte Castelo, refletindo acerca das dinâmicas e características que emergiram no referido
trabalho. Com caráter qualitativo foi desenvolvido com apoio de pesquisa bibliográfica,
observação participativa e registro em vídeos. Buscou-se averiguar qual a principal característica
desta atividade. Os resultados mostraram que a interação entre os indivíduos foi determinante
neste caso. A vontade de aprender, aperfeiçoar conhecimentos musicais e tocar instrumentos foi o
foco central dos participantes. A motivação para a apresentação final em público foi destacada
como celebração de esforços e de superação.
Palavras-chave: educação musical, oficina de música, IFMA, Música Popular e interação.
Dynamics and characteristics in music making: reflections on Music Workshop in IFMA
Abstract: This paper describes and analyzes musical practices experienced in the design
Workshop of Music- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus
Monte Castelo, reflecting on the dynamics and characteristics that emerged in that work. With
qualitative character was developed with the aid of literature review, participant observation and
recording of videos. We tried to sort out the main feature of this activity. The results showed that
the interaction between individuals was crucial in this case. The desire to learn, improve
knowledge of music and play instruments was the central focus of the participants. The motivation
for the final presentation in public was highlighted as a celebration of effort and overcoming.
Keywords: music education, music workshop, IFMA, popular music and interaction.

1. A Música no IFMA: construindo as Oficinas de Música.
A história da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tem o
ano de 1909 como um marco histórico, pois foi nele que o então presidente da República,
Nilo Peçanha, criou 19 escolas de aprendizes e artífices que mais tarde deram origem aos
Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica- CEFET (BRASIL/MEC, 2012).
Em 29 de dezembro de 2008, no governo do presidente da República Luís Inácio Lula
da Silva, a Lei nº 11.892, institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, cria os Institutos Federais e dá outras providências. Atualmente, são 354
unidades em todo o país. No Maranhão, segundo estado brasileiro com maior número de
escolas, são 18 campi. De acordo com Leão (2011, p.14):
A expansão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA - tem como meta alcançar o número de vinte e cinco campi em várias
localidades do Maranhão, até o ano de 2013. Atualmente, os campi atuando são os
seguintes: São Luís (Monte Castelo, Maracanã, Centro Histórico), Imperatriz,
Açailândia, Alcântara, Buriticupu, Codó, Santa Inês, Zé Doca, São Raimundo das
Mangabeiras, São João dos Patos, Barreirinhas, Bacabal, Barra do Corda, Caxias,
Timon, Pinheiro e Bacabeira, este último funcionando como um núcleo avançando
do campus Monte Castelo.
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No IFMA-Campus Monte Castelo (CMC), Música é disciplina curricular nos cursos
de Ensino Médio (EM) integrado2. É importante destacar que a presença do ensino de Artes e
mais especificamente da música nos Institutos Federais, além de cumprir a Lei 11.769/2008,
que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de música na Educação Básica do Brasil, se
justifica e é coerente com as concepções do próprio Programa de Educação Profissional e
Tecnológica, onde se busca articular trabalho, ciência e cultura na perspectiva da
emancipação humana. Pacheco (2008, p.3) reflete sobre tal concepção:

Assim, a concepção de educação profissional e tecnológica que deve orientar as
ações de ensino, pesquisa e extensão nos Institutos Federais baseia-se na integração
entre ciência, tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis da vida humana e,
ao mesmo tempo, no desenvolvimento da capacidade de investigação científica,
essencial à construção da autonomia intelectual.

Inserida neste contexto, sou professora de música no IFMA- CMC e promovo
atividades de ensino-aprendizagem musicais. Em agosto de 2008, desenvolvi o projeto
Oficina de Música com duas turmas (módulo I e Módulo II), nos turnos matutino e
vespertino, com carga horária de 20 horas, objetivando congregar diferentes interesses em
aprendizagem musical de alunos do Ensino Médio, da Graduação, professores e servidores
constituindo, assim, turmas heterogêneas ao longo de sua existência. Neste artigo tratarei
especificamente das turmas do primeiro semestre de 2011.
Como diz Seeger (2008, p. 239), “uma definição geral da música deve incluir tanto
sons quanto seres humanos”. A música é definida pelo autor como um sistema de
comunicação onde estão envolvidos sons estruturados produzidos por membros de uma
comunidade que se comunica entre si. Penso ser a escola, principalmente a pública, um
espaço importante para a prática musical, entre outros motivos, por ela ser uma instituição que
agrega um grande universo de indivíduos de diferentes gerações, etnias e classes sociais
envolvidos com questões de ensino-aprendizagem.
O planejamento das oficinas foi elaborado com intenção de desenvolver uma prática
musical significativa para os participantes, com conteúdos específicos3, onde as diversidades
pudessem interagir e construir ao final do curso um projeto performático de apresentação
musical pública. Tal planejamento foi executado por meio de aulas expositivas dialogadas,
leituras, exercícios práticos, pesquisas, vídeos e outros procedimentos didáticos. Dentre os
conteúdos específicos da música trabalhados estavam: ritmo, solfejo, escalas, acordes, cifras,
leitura musical, entre outros; realizaram-se atividades práticas de audição, percepção e
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execução musical em diferentes contextos e com gêneros musicais variados. Usaram-se
instrumentos musicais (teclado, guitarra, contrabaixo elétrico, bateria e percussão),
disponibilizados pela escola, onde há uma ampla sala de música acusticamente preparada,
climatizada e aparelhada com caixa amplificada, aparelho de áudio, DVD, Data show, tela de
projeção, microfones, cabos e pedestais. Os alunos também levaram seus próprios
instrumentos musicais e seus computadores portáteis para a aula, onde acessaram a internet e
fizeram pesquisas.
Nos últimos dez encontros usados para a preparação da apresentação final, as turmas
(módulos I e II) trabalharam juntas buscando uma maior interação entre os participantes.
Matos (2004, p.1) quando tratou do currículo e do seu papel na educação chamou a atenção
para esse importante fator:
É nesse universo que o aluno vivência situações diversificadas que favorecem o
aprendizado, para dialogar de maneira competente com a comunidade, aprender a
respeitar e a ser respeitado, a ouvir e ser ouvido, a reivindicar direitos e a cumprir
obrigações, a participar ativamente da vida científica, cultural, social e política.

Reconheceu-se, neste sentido, a atividade Oficina de Música como capaz de propiciar
contatos sociais, sendo essa interação4 uma de suas principais características ou seu caráter
distintivo, próximo à concepção de “maturidade social” abordada por Swanwick (2003,
p.101). Para efetivação de análises e avaliações das performances da turma, suas dinâmicas e
características os dados empíricos foram coletados por meio de anotações, observação
participativa e filmagem dos ensaios.
2- O processo das Oficinas de Música: dinâmicas e características
Compreendendo, naquele contexto de turmas heterogêneas, diferentes vivências
musicais cotidianas e especificidades dos alunos fez-se a escolha metodológica de não
imposição de modelos e de valorização da autonomia. Um exemplo nessa orientação foi
escolher o repertório e a temática da apresentação final coletivamente. O gosto musical foi
refletido e compartilhado, compactuando com Mateiro (2007 p.6) quando declara que:
A formação do gosto musical e o desenvolvimento de habilidades e preferências
musicais estão relacionados a experiências musicais cotidianas. Estudos na área da
psicologia da música ou especificamente sobre as funções psicológicas da música
têm explicado e exemplificado como a música tem motivado os jovens a
desenvolver competências e habilidades musicais (SLOBODA, 1985; PALHEIROS,
2006; ILARI, 2007; entre outros).
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Respeitando-se o discurso de todos trabalhou-se com variados gêneros musicais. O uso
de Música Popular também emergiu de discussões, demonstrando ser significativo para
aqueles indivíduos. Quando se tratou o tema que abordaríamos na apresentação final surgiram
várias ideias e acatou-se a sugestão de homenagear um compositor brasileiro. Após algumas
colocações escolheu-se o cantor/compositor popular Caetano Veloso. Todos se mostraram
interessados e motivados. Sobre o uso de Música Popular (MP), Grossi (2011, p.3) destaca:
Estudar MP significa conviver com a interdisciplinaridade. No ensino e
aprendizagem da MP é necessário estar sintonizado com seu contexto original ou
mesmo real de produção, disseminação e recepção. Entrar neste universo é vivenciar
os processos que lhe dão permanência, é descobrir o valor e significado conferido
pelos sujeitos que lhe dão vida. Como tenho dito, não é simplesmente uma questão
de incluir a MP no rol do repertório a ser conhecido e trabalhado na execução; não é
somente uma estratégia metodológica de partir da realidade do aluno, a fim de
manter o interesse pela aula de música.

A autora, em sua pesquisa sobre as relações entre fãs e músicas preferidas, mostra que
aqueles que preferiam Música Popular Brasileira (MPB) reconheciam nesse gênero musical
como características mais interessantes e valorizadas: “o idioma musical, a mistura, o fato da
relação direta com a identidade do brasileiro, o refinamento e a qualidade das letras e as letras
de cunho social, o swing rítmico e o sincretismo” (GROSSI, 2011: p.13). Fatores que estavam
presentes no repertório escolhido pelos alunos da Oficina, próximo ao cotidiano deles e
musicalmente rico.
As músicas foram escolhidas para cada módulo de acordo com a sua “dificuldade de
execução”, por exemplo: passagens e números de acordes, andamento, entre outros. Ouviramse os CDs com gravações originais do referido cantor e as partituras e cifras dos livros,
volumes: 1 e 2 do Songbook de Caetano Veloso, produzido por Almir Chediak, CHEDIAK,
1989. O repertório escolhido foi: “Canto do povo de um lugar”, “Lua, lua, lua, lua.” (ambas
em “Jóia”, Philips, de 1975), “Baby” (“Tropicália ou Panis et circenses”, Phonogram, 1968),
“O Leãozinho”, “Odara”(ambas em “ Bicho”, Philips, 1977), “London, London”(“Caetano
Veloso”, Philips, 1971), “Alegria, alegria”(“Caetano Veloso”, Philips, 1968), e “A filha da
Chiquita Bacana”( “Muitos carnavais”, Philips, 1977).
Algumas das músicas escolhidas eram desconhecidas dos alunos e buscando conhecêlas assistiu-se a vídeos, na internet, como o da cantora Gal Costa interpretando “Baby” onde
os alunos gostaram do timbre e da presença de palco da mesma. Discutiu-se o contexto
político brasileiro nas décadas de 60 e 70, a ditadura militar e o exílio de Caetano Veloso em
Londres.
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Alguns alunos não conheciam a gravação original de Caetano para a canção “O
Leãozinho”, só gravações mais recentes, como por exemplo, a da apresentadora de TV Xuxa
Meneghel com a cantora Maria Gadú5. Esse fato foi constatado pela maneira de cantar de um
aluno que fazia uma divisão rítmica e um “portamento”

6

vocal nos finais de frase não

encontrados na gravação feita por Caetano, mostrando o aprendizado e memorização da
gravação mais recente referendada.
A maioria das músicas foi tocada por todo o grupo. Muitas vezes, eles ficavam sós,
sem a minha presença em sala. Conscientemente os deixava trabalhando e voltava um pouco
antes do término do horário para que pudessem decidir ações entre eles. Esse exercício de
autonomia é um dos pontos discutidos por Lucy Green (2008), quando investiga até que ponto
é possível e desejável incorporar práticas de aprendizagem informal de música na educação
musical formal e como tais práticas podem afetar as habilidades de jovens adolescentes e seus
processos de aquisição de conhecimento. Reflete, ainda, sobre as possíveis mudanças que
afetam os alunos no que diz respeito aos seus modos de ouvir, compreender e apreciar a
música. A autora levanta questões sobre as motivações dos mesmos em relação à educação
musical, sua autonomia como aprendizes, sua capacidade de trabalhar cooperativamente e
sem a orientação direta dos professores.
Green (2008, p.185), reflete sobre os problemas e desafios do projeto apresentado em
seu livro e as questões principais do mesmo, destacando que:
Elas (as questões principais) giram em torno da importância de ouvir a voz dos
jovens e levar seus valores e sua cultura a sério. Envolve observar como eles
aprendem não necessariamente em instituições educacionais, mas particularmente
quando estão gostando de aprender e quando eles estão aprendendo de forma
voluntária7.

Essas questões de interação e autonomia pareceram condições essenciais, naquele
contexto, para a efetivação das propostas do projeto Oficina de Música e a realização de uma
atividade onde houve um engajamento de todos apesar das diversidades do grupo (adulto/
jovem/servidor/professor/Ensino Médio/Superior/homem/mulher, entre outras).
A ação interativa e autônoma da turma pode ser exemplificada através do processo de
aprendizagem da música “A Filha da Chiquita Bacana”. Ouviu-se a gravação de Caetano
Veloso e identificou-se uma variação rítmica (começa com uma espécie de ritmo latino em
andamento mais lento e acelera para uma típica marchinha de carnaval). Os metais, que
aparecem em contracanto sincopado, foram “imitados”, por um aluno ao teclado, que buscou
um timbre bem próximo ao da gravação original. Outro aluno interessou-se pela letra, refletiu-
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se sobre a alusão de Caetano à marchinha de carnaval “Chiquita Bacana”, de 1949, composta
por João de Barro e Alberto Ribeiro8. Discutiu-se também a citação de Women's Liberation
Front, referente ao movimento feminista. Apresentou-se como desafio técnico tocar os
acordes no andamento acelerado da marchinha carnavalesca causando motivação na turma.
Na música “Odara”, os alunos fizeram uma associação da gravação original com a
levada Techno contemporânea; um deles pesquisou a disco music dos anos 70, sugeriu e
trouxe um jogo de luz para causar uma ambientação especial à performance desta música que
encerrou a apresentação final.
Outro fato observado foi o de uma aluna que havia ensaiado para fazer os vocais na
maioria das músicas. Na semana anterior à apresentação ela me comunicou o falecimento do
seu pai e que não poderia ir ao ensaio geral. O grupo foi avisado e as músicas foram
redistribuídas causando certo desajuste e preocupação. No ensaio final, entretanto, a aluna
compareceu e participou da apresentação demonstrando superação, comprometimento com o
grupo e com a atividade. O que Swanwick (2003, p.101) destaca, ao tratar da postura de
alunos em alguns projetos, como o “desenvolvimento da consciência social e envolvimento
responsável”.
3- Considerações finais
Neste artigo, pretendeu-se compreender as características principais deste grupo que
participou do projeto Oficina de Música do IFMA-CMC no período observado. As análises
dos dados empíricos coletados sugerem que o projeto Oficina de Música do IFMA-CMC
proporcionou o aperfeiçoamento de conhecimentos existentes e de novas aprendizagens
musicais.
Constatou-se ainda que a interação do grupo e a autonomia nas escolhas e decisões
foram as principais características desse trabalho musical coletivo, onde, em vários
momentos, observou-se a integração dos participantes, facilitando o ensino-aprendizagem dos
conteúdos propostos e trocas de informações. Não foi empecilho para desenvolvimento do
projeto as diversidades de gerações, etnias ou pertencimento a grupos sociais. Esse tipo de
interação em contextos musicais é apontado por MOURA (2009, p.16):
A música parece estar ligada a algo fundamental e existente em todo ser humano: a
capacidade e vontade de se relacionar com algo maior, com um grupo, ao mesmo
tempo em que o jovem estreita suas relações com outros grupos de interesses
distintos.

A interação, neste caso, foi o processo pelo qual os indivíduos tornaram próprio o
social, suas regras, seus valores e papéis, partindo da representação das suas próprias
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necessidades e interesses articulados com suas vivências. Desta forma, fazer parte de um
determinado grupo social (cursar o Ensino Médio ou o Ensino Superior, entre outros
pertencimentos), não se reduz em si mesmo, a esse vínculo ou a esse espaço. É possível fazerse articulações diferentes em busca de objetivos comuns.
Segundo Dubet (1997 apud DAYRELL, 2002: p. 120), refletindo sobre a socialização
e a formação dos sujeitos descreve-os como: “o processo mediante o qual os atores constroem
sua experiência, evidenciando uma equação na qual os indivíduos se constroem e ao mesmo
tempo são construídos socialmente”.
Ainda abordando aspectos da socialização em vivências musicais Pereira e
Vasconcelos (2007, p.107-108) destacaram:
Desse modo, acredita-se que a música e o fazer musical, seja compondo, arranjando,
tocando ou cantando, ouvindo e apreciando, possua esta capacidade. De desenvolver
nos indivíduos e nos grupos sociais todas as características do processo de aquisição
de conceitos e comportamentos mais elaborados, mais complexos e abstratos,
enquanto processo para esse desenvolvimento e enquanto reflexo do
desenvolvimento de um dado contexto social. Todo desenvolvimento musical e
cultural passa pelas relações sociais contextualizadas.

Nessa concepção, todos os participantes da Oficina de Música, apesar de apresentarem
diversidades se envolveram no processo buscando o objetivo comum de fazer música, de
experimentar e descobrir, parafraseando o compositor homenageado, “como é bom poder
tocar um instrumento” 9. Em outras palavras, esta prática musical e suas particularidades
possibilitou interação e permitiu aos sujeitos a autonomia de se colocarem em situações que
os conduziram ao aprendizado musical e ao desenvolvimento de relações com os outros.
Referências:
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Modalidade de curso para quem concluiu o Ensino Fundamental e deseja cursar o Ensino Médio de forma
integrada ao curso técnico. Duração de 3 anos. No Campus Monte Castelo, atualmente, são oferecidos 10 tipos
diferentes
de
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integrados.
Guia
IFMA
2012.
Disponivel
em:
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Algumas fontes de referencial teórico utilizadas: GREEN (2008); SWANWICK (2003); CHEDIAK (1986);
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FONTERRADA(2005) entre outros.
4

Usa-se interação no sentido de ação integrada, agir em conjunto, fenômeno que possibilita a certo número de
indivíduos constituírem um grupo, onde o comportamento de cada um se torna estímulo para outro.
5

DVD Xuxa Só Para Baixinhos - Volume 10 - Baixinhos, Bichinhos e Mais. Gravadora: SONYBMG, 2010.

6

Para um aprofundamento na reflexão do uso de portamento ver: Leech-Wilkinson, Daniel. Portamento e
significado musical. Disponível em: http://www.musica.ufmg.br/permusi/port/numeros/15/num15_cap_01.pdf
7

Tradução livre.

8

Gravada pela cantora Emilinha Borba (Emília no país dos sucessos, Columbia, 1960).

9

Trecho da letra da música “Tigresa” de Caetano Veloso (Bicho, Philips, 1977).
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Resumen: Análisis de la escritura idiomática del compositor polaco Walerian Gniot (1902
– 1977) para el contrabajo a partir del manuscrito de su Divertimento para flauta, viola y
contrabajo op. 48. Este trío inusual, escrito en 1935 y que permanece desconocido por
causa de problemas históricos, pertenece a un contexto de obras raras que fueron escritas
con la intención de utilizar el contrabajo con destaque en la música de cámara. Su escritura
idiomática, así como referencias históricas obtenidas en la biblioteca de Musicología de la
Universidad Adam Mickiewicz de Poznan ayudan a valorar el rescate de la obra de Gniot
para la música de cámara.	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

Palabras-claves: Walerian Gniot; música de cámara polaca para el contrabajo, flauta y
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Divertimento for flute, viola and double bass op. 48 by Walerian Gniot: idiomatic writing for the
double bass in an unknown Polish chamber work	
  
Abstract: Analysis of the idiomatic writing for the double bass by Polish composer
Walerian Gniot (1902 – 1977) in his Divertimento for flute, viola and double bass op. 48.
This unusual trio written in 1935, which remains unknown due to historical problems,
belongs to a context of rare works that were written with the intention to emphasize the
double bass in chamber music. Its idiomatic language, as well as historical references
obtained from the library of Musicology at the Adam Mickiewicz University in Poznan
help to rescue Gniot’s works for chamber music.	
  

	
  

Keywords: Walerian Gniot; Polish chamber music for double bass, flute and viola;
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1 – Introducción	
  
	
  
	
  

“Walerian Gniot es un compositor modesto. Su modestia es la de sentarse en
silencio”(Wielkopolski, 1945) estas fueron las palabras que aparecieron en un artículo
publicado en Polonia, a razón de su bajo perfil como compositor. No obstante, Walerian
Gniot (Proszyska, Polonia,1902 – Poznan, Polonia,1977) fue un compositor prolífico.
Su catálogo contiene alrededor de 250 obras (Jasińska, p.348) para diferentes
formaciones. Entre obras para orquesta, cantatas, obras corales, sonatas para piano,
órgano, concierto para violín, escribió una sonata para contrabajo y piano.
Paralelamente, trabajó en la docencia, impartiendo materias teóricas en la Escuela
Secundaria de Música de Poznan hasta su jubilación. Estos datos no son menores en la
vida de Gniot, ya que él fue ganador de varios concursos de composición en Polonia y
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fue condecorado por el gobierno en 2 oportunidades, con las Cruz de Oro al Mérito
(1964) y Cruz de Caballero de la Orden del Renacimiento de Polonia (1975).
Sin embargo, su obra se mantiene en este completo “silencio” para muchos
de nosotros. Se puede atribuir este desconocimiento de su obra, a que se vió opacado
por la cantidad de compositores polacos que emigraron de su país, y tomaron
notoriedad en los diferentes centros culturales de Europa 1.
Actualmente, la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan (en polaco
UniwersytetIm. AdammMickiewicza), posee una cátedra de musicología, que está
encargada de proteger y salvaguardar los manuscritos y primeras ediciones de muchos
compositores polacos entre ellos las obras de Frederick Chopin. El estudio de este
legado musical, nos permite conocer hasta el día de hoy la importancia de la música
polaca y sus compositores, fuente de estudio desde el año 1922, cuando es fundado el
departamento de musicología por LucjanKamieński, musicólogo y compositor polaco
formado en Berlín y al que se le considera fundador de la musicología en Polonia.
2 – El Divertimento op. 48
En 1933, Gniot comienza a estudiar composición con StanislavWiechowicz,
profesor de Conservatorio Nacional de Música de Poznan. Entre agosto y octubre de
1935, comienza a componer este Divertimento op. 48, donde utiliza una formación
similar a la de su primer trio, elop. 47 “serenade” para flauta, viola y violonchelo
(Ex.1)(Sikorska,monografiabio-biliograficzna, 1986, p.46).

Ex.1 – Trío nr 1 op. 47 en La Mayor “Serenade” para Flauta, viola y violonchelo. Foto extraída de
“WalerianJózefGniot (1902– 1977): monografiabio-biliograficzna” Poznan, 1986, p. 49.

En noviembre de 1935, decide enviar la obra al concurso de composición de la
Sociedad Editora de Música Polaca, donde envía la obra con el nombre de “sentimento”.
En 1936, finalmente decide denominarla “Divertimento per Flauto, Viola e
Contrabasso in C”. En la actualidad se conservan 6 manuscritos y un ejemplar que fue
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revisado en 1975, donde el compositor hace una dedicatoria al contrabajista
ZdzislawMarczynski, que fue partícipe de la ejecución de esta obra en varias ocasiones.
La primera audición de esta obra fue el día 16 de octubre de 1947 y se realizó en la
radio de Poznan. Primeramente, Gniot no quedó conforme con la performance, y
tuvieron que pasar casi 2 años para hacer una ejecución en vivo, el 19 de enero de 1949
en el Auditorio de la academia de Música de Poznan (Sikorska, 1986, p.47).

3 – Contexto Histórico de otros tríos para flauta, viola y contrabajo
La formación para flauta, viola y contrabajo en la música de cámara, resulta
inusual tanto para el público aficionado en la música erudita como para nuestros colegas
de profesión. El contrabajo siempre fue un instrumento relegado a formaciones
mayores, (octetos, septetos, quintetos) y esto fue variando con el tiempo en el repertorio
del contrabajo en la música de cámara. Esto tiene influencias fuertemente ligadas a los
avances en la técnica de los instrumentistas, y a raíz de esto, los compositores, han
confiado en dar mayores responsabilidades a los contrabajistas. Históricamente, el
primer trío para esta formación flauta, viola y contrabajo, podemos acreditarlo a un
“Divertimento” 2 escrito por Michael Haydn, donde la partitura del contrabajo esta
pensada para otro instrumento, que tenia las mismas dimensiones que un contrabajo
actual, pero con otra afinación, el Violone, familia de las violas da gamba. Esta obra
representa la tradición del estilo pre-clásico de la escuela de Mannhein, donde los
compositores (que también eran músicos) intentaban crear nueva música para
instrumentos que tenían poco repertorio durante ese período.
Otra obra con esta formación la encontramos en el Siglo XX, donde se destaca el
trío de Erwin Schulhoff (1894-1942), compositor Checo nacido en Praga, y fallecido de
tuberculosis en un campo de concentración durante la segunda guerra mundial.
Schulhoff compone el Concertino 3para “flauta, viola y contrabajo” en junio de 1925.
Este trío contiene las influencias que el compositor tenía durante su vida, la música
folclórica Checa y la música rusa, donde pueden percibirse estos rasgos en todos los
movimientos de la obra. Sintetizando un estilo único interpretativo, complementa ritmos
y cambios de acentuación, que son elaborados en los tres instrumentos, poniendo a
prueba la técnica y la unión entre sonoridades extremas de la flauta y el contrabajo
(Mangum, 2012).
4 – El análisis de la escritura idiomática en el contrabajo del
Divertimento Op.48 de Gniot

862

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

La obra Divertimento para flauta, viola y contrabajo tiene 4 movimientos,
Prólogo, Capriccio, Danza y Finale. Algunos ejemplos son en el Prólogo, y la Danza,
donde un motivo es repetido por el contrabajo a diferentes alturas. (Ex.2 y Ex.3)

Ex.2 – Repetición de motivos en el contrabajo, c.1 y c.8 del Prólogo, Divertimento para flauta, viola y
contrabajo de WalerianGniot.

Ex.3 – Repetición de motivos en el contrabajo, c.107-108 de la Danza, Divertimento para flauta, viola y
contrabajo de WalerianGniot.

En todos los movimientos de la obra, es el contrabajo quien comienza con el
material temático y en varias ocasiones el contrabajo aparece sin acompañamiento de
los otros instrumentos (Ex.4).

Ex.4 – c.1-7 del Finale, Divertimento para flauta, viola y contrabajo de WalerianGniot.

Es una tendencia del compositor utilizar el registro grave y medio del
contrabajo. 4Son muy pocas ocasiones donde el compositor escribe en la región aguda
del instrumento (Ex.5). De esas excepciones, el compositor escribe entre paréntesis la
utilización de este registro, como a sugerir una ossia (Ex.6).
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Ex.5 – Pasaje en la región aguda del contrabajo, c.34-37 de la Danza,Divertimento para flauta, viola y
contrabajo de WalerianGniot.

Ex.6 – Sugerencia entre paréntesis del autor de tocar en la región aguda del contrabajo, c.38-40 de la
Danza,Divertimento para flauta, viola y contrabajo de WalerianGniot.

Gniot emplea en diversos momentos de la obra, la utilización de las dobles
cuerdas, muchas de ellas bicordes de cuartas y quintas (Ex.7).

Ex.7 – Dobles cuerdas de cuartas y quintas utilizadas en el contrabajo, de izquierda a derecha,c.15
Prólogo; c.37 Capriccio,Divertimento para flauta, viola y contrabajo de WalerianGniot.

Un pasaje virtuosístico es la utilización del arco y el pizzicato al mismo tiempo .
El compositor pide tocar una nota tenida en el arco ( Mi 3 en la primera cuerda de la
cuarta posición) y realizar pizzicato en las 3 cuerdas del contrabajo que están sueltas,
en cuya realización resulta mejor ser arpegiadas, a la manera de la guitarra (Ex.8).
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Ex.8 – Pasaje solístico del contrabajo, con la utilización del pizzicatto y el arco al mismo tiempo, c.52-53
Danza,Divertimento para flauta, viola y contrabajo de WalerianGniot.

Las cuerdas sueltas del contrabajo es otra manera que utiliza Gniot para crear
expresión, o como forma de acompañamiento, donde en este pasaje en bariolage el
instrumento es tocado solamente con el timbre abierto de las cuerdas Sol 2 , Re 1 , La 1 y
Mi 1 (Ex.9).

Ex.9 – Compases finales del tercer movimiento. Gniot utiliza las cuerdas sueltas del contrabajo para
acompañar el final del movimiento. c.109-112 Danza,Divertimento para flauta, viola y contrabajo de
WalerianGniot.

5 - Conclusión
La escritura idiomática que realiza WalerianGniot en su trío Divertimento
para flauta, viola y contrabajo destaca la tendencia del compositor en utilizar el registro
grave y medio del contrabajo. Son muy pocas ocasiones donde el compositor escribe de
modo solista, y generalmente es primordial para él, utilizar el contrabajo como una base
armónica en toda la obra, utilizando el uso las dobles cuerdas. Este tipo de composición
no resultará difícil para el ejecutante, ya que los armónicos, dobles cuerdas y el uso de
cuerdas sueltas, son elementos que facilitan la ejecución de la obra.
El Divertimento de Gniot para la música de cámara, representa una obra de
instrumentación inusual, y importante para el repertorio del contrabajo. El rescate de
la música de Cámara de WalerianGniot, resulta relevante para el estudio de intérpretes y
musicólogos. Las circunstancias históricas acontecidas en Polonia, no permitieron la
difusión de este valioso repertorio. Es fundamental la labor realizada por las bibliotecas
musicológicas dedicadas al resguardo de esta música, que nos permiten acceder a un
repertorio contrabajístico que no siempre está al alcance.
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Concertino para flauta, viola y contrabajo. Zurich: Editorial Universal, 1927.
Para facilitar la localización de las alturas, los registros del contrabajo son divididos en cuatro regiones:
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Do corpo ao instrumento na improvisação em parâmetros rítmicos
complexos: pesquisa aplicada na Guildhall School de Londres
Ana Luisa Fridman

USP – tempoqueleva@yahoo.com.br
Resumo: Apresentamos aqui uma amostragem dos princípios, da aplicação e dos resultados de
workshop elaborado pelo autor e ministrado para alunos de mestrado da Guildhall School of Music
and Drama, Londres, em janeiro de 2012. A temática do workshop é vivenciar propostas de
improvisação com parâmetros rítmicos complexos – como assimetrias e polirritmias – utilizando o
movimento como ponto de partida. Veremos que a atividade mostrou-se eficaz para desenvolver a
acuidade rítmica e para incentivar a prática da improvisação em contextos múltiplos, entre outros
resultados.
Palavras-chave: integração corpo/instrumento, improvisação musical, parâmetros rítmicos.
From the body to the instrument at the music improvisation with complex rhythmic parameters: applied
research at the Guildhall School in London
Abstract: Here we will present a sampling of the principles, implementation and results of the
workshop prepared by the author and taught to MFA students at the Guildhall School of Music and
Drama, London, in January of 2012. The main proposal of the workshop is to experiment
improvisation with rhythmic complex parameters – such as asymmetries and polyrhythms – using
movement as a starting point. We will see that the activity was effective to develop rhythmic
acuity and to encourage the practice of improvisation in multiple contexts.
Keywords: body/instrument interactions; music improvisation; rhythmic parameters.

1. Partindo para a improvisação
A musicóloga americana Patricia Campbel, em texto em que defende a
improvisação na formação do músico, destaca que a improvisação, como nenhuma outra
experiência, proporciona aos estudantes uma experiência musical integral, aonde a criação, a
teoria musical, a percepção e a performance se encontram em uma única prática (CAMPBEL
In: SOLLIS; NETTL, 2009: 133). Corroborando com as ideias de Campbell, o guitarrista e
pesquisador inglês Derek Bailey posiciona-se da seguinte maneira: “considerando que a
improvisação está presente em algum grau em quase todas as atividades musicais, parece-nos
que a capacidade para improvisar deveria ser um requisito básico de formação para todo
músico 1” (BAILEY, 1993: 66). Com base nas observações de Bailey e Campbell, iniciamos
nosso texto reforçando a importância da prática da improvisação em contextos de formação
musical, especialmente em contextos formativos direcionados ao músico adulto.
Em relação à improvisação pensada como elemento de estudo na formação
musical adulta, mesmo constatando que existem músicos que não se utilizam da improvisação
em sua vida profissional, podemos também observar que muitos músicos em formação
sentem-se inibidos para realizarem tal prática em contextos e gêneros musicais diversos, seja
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em grupo ou individualmente. Direcionando portanto nosso foco para o músico adulto, em um
contexto de formação a partir de sua graduação, elaboramos propostas de workshops de
improvisação com o intuito incentivar a prática da improvisação a partir de um ambiente
convidativo, embora desafiador no aspecto musical. Para a criação de tal ambiente, partimos
da ideia da corporalidade aplicada à musica inicialmente proposta por Émile-Jacques
Dalcroze (1865-1950), sob a premissa de que o movimento corporal é o fator essencial para o
desenvolvimento rítmico do músico (FINDLAY, 1999: 2).
O workshop que vamos exemplificar aqui faz parte de uma série de workshops
que foram elaborados como parte final de pesquisa de doutorado. Os workshops foram
aplicados em alunos de graduação da USP em 2010 e 2011, durante congresso realizado em
Aveiro, Portugal em maio de 2011 e, em janeiro de 2012, na Guildhall School de Londres,
sendo este último o tema deste trabalho.

2. A corporalidade e o músico
Considerando o aspecto da corporalidade sob a perspectiva da educação musical,
verificamos que educadores do início do século XX criaram novas metodologias de ensino
musical que envolveram a prática corporal como ferramenta. Além de Dalcroze, podemos
citar também Edgar Willems (1890 - 1978), Carl Orff (1895-1982) e Murray Schafer (1933- ),
entre outros. Seus trabalhos enfatizaram a proximidade entre a prática corporal e o
desenvolvimento de estruturas cognitivas. Estes educadores defendem que o movimento pode
ser utilizado para despertar a vivência interior do ritmo, como exemplificado abaixo na
citação sobre a metodologia criada por Carl Orff:
Na metodologia Orff, o movimento é uma ajuda indispensável para o
desenvolvimento de habilidades musicais e a formação de conceitos. Ele ajuda o
aluno a assimilar vários aspectos rítmicos como o pulso, modelos ou padrões,
medidas e tempos. A direção melódica e qualidades como dinâmicas e cores podem
ser expressas em movimento e este pode ilustrar texturas, formas e situações
dramáticas de modo concreto. (LIMA; RUGER, 2007:105)

Pensando nas diversas abordagens referentes à utilização do corpo no aprendizado
musical e em sua importância, destacamos também que tal abordagem é hoje bastante
explorada na educação infantil, mas menos utilizada nos cursos de graduação em música,
assim como a prática da improvisação. Considerando ainda a impossibilidade de abordar toda
a amplitude do tema da corporalidade, nosso recorte para a elaboração de workshops será o
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de tratar apenas a conexão corpo/música voltada para o aspecto rítmico. É importante ainda
ressaltarmos que a concepção do corpo como meio ativo para a cognição tem sido
amplamente abordada na atualidade com o conceito de embodied mind, e que o ritmo é um
dos primeiros aspectos musicais diretamente relacionados à essa ideia.
O papel do corpo, na medida em que o consideramos, é de um canal para
transmissão de estímulos de ordem primária e dados sensoriais auditivos para o
cérebro, aonde o trabalho real de cognição (transformação, processamento e
representação) é feito 2. (BOWMAN, 2004, p. 34)

A partir das considerações feitas, a temática principal do workshop que vamos
amostrar baseia-se no desenvolvimento da acuidade rítmica na improvisação através da
conexão entre corpo e instrumento, em propostas de improvisação em grupo.
Durante o workshop, os participantes vivenciaram propostas de improvisação
utilizando-se do movimento e da coordenação motora em ambientes rítmicos diversos, para
depois passarem para a prática da improvisação com o mesmo enfoque em seu próprio
instrumento. Para enriquecermos nossa proposta de improvisação, utilizamos materiais e
procedimentos musicais que consideramos pouco explorados na prática da improvisação
como configurações escalares fora do padrão tonal, parâmetros rítmicos complexos – como
compassos assimétricos e polirritmias – e o conceito de improvisação circular e não
discursiva, encontrados na música não ocidental. Nossa escolha partiu do princípio de que o
diálogo com tais elementos pode trazer uma importante contribuição para o desenvolvimento
de processos criativos em geral.
3. Workshop na Guildhall School of Music and Drama
A Guildhall School of Music and Drama é um instituto de artes situado em
Londres, especializado na formação artística nas áreas de Música e Teatro. Nos programas de
Mestrado que a instituição oferece, existe o curso de Leadership, que tem seu foco principal
no desenvolvimento de processos criativos para trabalhos realizados em grupo. O curso
envolve atividades multiculturais, como encontros de compositores com músicos africanos e
workshops em comunidades e institutos de artes diversos.
No workshop que aplicamos nessa instituição nosso objetivo específico foi
trabalhar a improvisação a partir de dois parâmetros rítmicos que ocorrem simultaneamente, o
que vamos chamar aqui de improvisação em combinações métricas simultâneas, que podem
ser consideradas como um tipo de cross-rhythm 3. Nesse workshop trabalhamos com
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agrupamentos ternários e quaternários para criar duas métricas: uma em 15/4 (4+4+4+3) e
outra em 10/4 (3+3+4). Para que as duas métricas possam ocorrer simultaneamente,
precisamos de 2 compassos da primeira combinação ocorrendo com 3 compassos da segunda
combinação métrica. Como material escalar para a improvisação, elaboramos dois pequenos
ostinatos em modo mixolídio (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sib), utilizando as duas métricas,
sugerindo o modo mixolídio com 4# (Dó, Ré, Mi, Fá#, Sol, Lá, Sib) e a configuração
pentatônica com 6m (Dó, Ré, Mi, Sol, Láb 4) para a improvisação instrumental. Segue a
amostragem e explanação de alguns dos exercícios sugeridos no workshop:
3.1. Trabalhando com nomes:
Com a disposição do grupo em um grande círculo, sugerimos um exercício de
“pergunta e resposta” utilizando os nomes dos participantes. O exercício consiste em sempre
dar quatro passos para frente e três para trás. Ao caminharmos para frente em quatro tempos,
uma pessoa do grupo diz seu nome. Ao caminharmos para trás todo o grupo responde com o
nome dessa pessoa, utilizando apenas três tempos e assim por diante, até que todos os
participantes digam seu nome.
3.2. Movimento e improvisação no espaço:
Nesse exercício introduzimos as duas métricas em 15/4 e 10/4, utilizando sempre
uma parte fixa, com um ritmo pré-determinado que vamos descrever abaixo, e uma parte em
que os participantes podem explorar o espaço e interagir livremente entre si. Deste modo o
exercício tem uma parte fixa e uma outra improvisada, indo sempre de uma para outra durante
todo o exercício. Primeiramente todo o grupo realiza o exercício com cada uma das métricas,
depois dividimos o grupo em dois, para que o exercício seja realizado utilizando as duas
métricas simultaneamente.

Exemplo 1: Ostinato em 15/4 com parte fixa e trecho para improvisação utilizando o movimento
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Exemplo 2: Ostinato em 10/4 com parte fixa e trecho para improvisação utilizando o movimento

3.3. Ostinatos para improvisação vocal:
Aqui criamos dois ostinatos que ocorrem simultaneamente nas duas métricas que
trabalhamos no exercício anterior. Primeiro, todo o grupo realiza o primeiro ostinato com a
voz. Quando o ostinato for aprendido, sugerimos que todo o grupo faça duas sequências do
ostinato (2 compassos de 15/4) e duas sequências de improvisação vocal, podendo utilizar
elementos percussivos e configurações escalares sugeridas. Repetimos o mesmo
procedimento com o segundo ostinato, sendo que dessa vez o grupo realizará três sequências
do ostinato (3 compassos de 10/4) e três sequências de improvisação em grupo. Ao final deste
exercício dividimos novamente o grupo e realizamos os dois ostinatos com as respectivas
improvisações simultaneamente. Observamos aqui que a parte fixa e a parte improvisada dos
dois ostinatos sempre se encontram.

Exemplo 3: Ostinato em 15/4 com parte melódica no modo mixolídio

Exemplo 4: Ostinato em 10/4 com parte melódica no modo mixolídio com 4#

3.4. Improvisação no instrumento:
Para iniciarmos a improvisação no instrumento, vamos repetir os ostinatos do
exercício anterior já com o grupo dividido em dois, até que o grupo esteja realizando os dois
ostinatos simultaneamente em seus instrumentos de forma fluente. Alguns instrumentos
podem também fazer contribuições rítmicas e harmônicas para complementar os ostinatos.
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Nesse último exercício vamos propor uma improvisação livre para o grupo a partir
dos ostinatos, sendo que nosso objetivo será voltar para os dois ostinatos simultâneos ao final
da improvisação. Aqui vamos deixar que os instrumentistas utilizem materiais musicais
livremente, sem determinar padrões rítmicos ou escalares. Também não vamos determinar o
exato momento dessa volta, deixando que os participantes vivenciem a improvisação como
um evento que depende da sensibilização musical do grupo como um todo.

Exemplo 5: Ostinatos em 15/4 e em 10/4 ocorrendo simultaneamente

4. Resultados
Tendo por base os resultados ao aplicarmos os exercícios amostrados aqui e
outros elaborados para outros eventos, pudemos constatar que a abordagem sugerida pôde
contribuir para desenvolver aspectos como: concentração, acuidade rítmica, coordenação
motora, ludicidade, interação em grupo e desenvolvimento de materiais expressivos para a
prática da improvisação em ambientes e contextos diversos.
É importante ressaltar também que a proposta de iniciar a prática de improvisação
a partir da corporalidade fez com que os instrumentistas já estivessem com os materiais
musicais propostos bastante internalizados ao fim do processo. Ainda sobre a ideia da
corporalidade, acreditamos que nosso enfoque pelo aspecto rítmico pode incentivar a
utilização do movimento até mesmo pelos músicos que sentem-se menos à vontade para esse
tipo de proposta. Seguem trechos de comentários de dois alunos que vivenciaram o workshop
que amostramos:
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Quando eu li que nós iríamos improvisar em fórmulas de compassos como 15/4, não
imaginei que isto fosse possível em apenas um único workshop. Fiquei fascinada
com a facilidade com que uma coisa fluiu para a outra e, quando menos
esperávamos, havíamos realizado o que imaginei não ser possível. A utilização do
movimento corporal ajudou a resolver muitas lacunas e superar barreiras do
conhecimento musical, além de nos deixar livres para a improvisação 5. (Karla
Powell, GSMD 6, janeiro de 2012)
Eu acho que a utilização do movimento como introdução à improvisação foi
fantástica. Ela nos tirou do foco específico do som e nos levou para um lugar de
extrema liberdade para nos expressarmos. Fiquei realmente inspirada pelo uso do
ritmo como ponto de partida para a música. Isso deu ao grupo uma energia ótima e
permitiu que a música fosse em qualquer direção conforme a improvisação
progredia 7. (Lindsey Peacock, GSMD, janeiro de 2012)

5. Considerações finais
Quando iniciamos o processo de elaboração dos workshops, nosso foco principal
foi interagir com linguagens musicais fora de contextos já estabelecidos para o estudo e a
prática da improvisação. Assim, nosso objetivo foi criar novas conversas musicais e
incentivar esta prática sob outros parâmetros, principalmente pela ideia de iniciar um processo
de improvisação pela corporalidade. Nesse processo, é importante dizer que nossa intenção
não foi sugerir uma “metodologia ideal” para a prática da improvisação, nem muito menos
resumir em alguns eventos – que em nossa pesquisa chamamos de “workshops” – um
processo de aprendizado extremamente longo e que demanda muito mais tempo para atingir
sua fluência durante a performance musical.
O que quisemos aqui, também pensando em nossa pesquisa sob seu aspecto geral,
é justamente despertar a atenção do músico para mais possibilidades e, principalmente,
convidar mais músicos em formação para a prática e o estudo da improvisação. Em relação à
esta prática defendemos o livre trânsito entre as diversas formas de improvisação, pensando
sempre em como enriquecer o vocabulário do músico. Pensando também no estudo da
improvisação como um todo, podemos dizer que nossa proposta pode enriquecer os materiais
já existentes, como a sólida escola de improvisação direcionada aos estudos jazzísticos e os
estudos sobre a improvisação livre, entre outros. Também o fato de presenciar músicos em
movimento e depois em ação com seus instrumentos nos faz pensar na ideia do músico de
“corpo inteiro” na performance, o que incentiva a continuidade de nosso trabalho.
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Por fim, esperamos que conversas musicais em forma de improvisação possam
reunir artistas de “corpo inteiro” em todas as suas diversidades formativas.
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1

“As improvisation is present in some degree in almost all music activities it would seem that the ability to
improvise might be a basic part of every player’s musicianship.”
2
“The body’s role, to the extent it has one, is that of a conduit for conveying lower-order stimuli and auditory
sense data to the brain, where the real work of music cognition (transformation, processing, representation) is
done.”
3
Aqui estamos utilizando o termo cross-rhythm a partir do estudo feito por David Locke sobre o ritmo Gahu da
tribo Ewe na música africana (LOCKE, 1998, p.34 e 35)
4
Esta configuração escalar foi criada a partir de uma espécie de variação maior da escala pentatônica javanesa
chamado de pélog.
5
“When I read that we would be improvising over time signatures such as 15/4 I didn't believe it would be
possible in just one workshop. I was amazed at how easily one thing flowed to another and before we knew it
we had done it. The use of body movements made the gaps between milestones in the music easy to work out
and also freed us up for improvisation.”
6
Guildhall School of Music and Drama, programa de mestrado.
7
“I think the use of movement as an introduction to improvisation was fantastic, it took away focus from sounds
and got us in a place of freedom to be expressive. I was really inspired by the use of rhythm as a starting point
for the music. It gave the group a really great energy and allowed the music to go in any direction as the
improvisations progressed.”
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Do micro para o macro: planejamento composicional do Quinteto de
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Resumo: Este artigo tem como objetivo central refletir sobre aspectos estruturais da composição
Chupa Cabra, para Quinteto de Madeiras, revelando como a obra foi construída a partir da
extração e processamento de materiais de um gesto matriz. Dessa maneira, busca-se aqui
demonstrar a atividade composicional, nela incluída a fase de planejamento, como uma
manipulação de materiais primários que, através de uma atividade racional de organização de
processos criativos, transformam-se em um todo coerente e inteligível.
Palavras-chave: Gesto Matriz, Planejamento Composicional, Quinteto de Madeiras.
From micro to macro: compositional planning of the Woodwind Quintet Chupa Cabra
Abstract: This article aims at reflecting on structural aspects of the composition "Chupa Cabra"
for woodwind quintet, revealing how the work was constructed from a gesture-matrix, whose
materials were extracted and processed. Thus, we seek to understand the compositional activity,
including the planning phase, as the manipulation of basic materials, which are transformed in a
coherent and intelligible whole, through a rational organization of the creative processes.
Keywords: Gesture-matrix, Compositional Planning, Woodwind Quintet

1. Introdução
A obra Chupa Cabra, para quinteto de madeiras, foi construída a partir da
manipulação de materiais extraídos de um Gesto 1 Matriz, materiais estes que foram
desenvolvidos para originar novos gestos composicionais distribuídos coerentemente numa
estrutura global. Esta estrutura apresenta-se em dois movimentos, intitulados Espreita e Bote.
O primeiro, ao estilo barroco mais arcaico de se fazer prelúdio, apresenta, de maneira
despojada, os materiais harmônicos extraídos do Gesto Matriz do segundo movimento, Bote,
criando assim uma ambientação que prepara a chegada deste. O segundo movimento
apresenta, no início, o Gesto Matriz, e, posteriormente, desdobramentos dos materiais
intrínsecos a eles em novos gestos composicionais. A seguir, serão apresentadas as etapas
composicionais da obra, desde a extração dos materiais harmônicos do Gesto Matriz, até a
manipulação macro e microestrutural destes para a geração de novas estruturas musicais.

875

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

2. Planejamento
O planejamento da obra tomou como ponto de partida o Gesto Matriz, admitido
enquanto matéria prima para gerar novos materiais. Dessa maneira, iniciaremos esta
explanação apresentando e dissecando esse gesto para podermos, em uma segunda fase,
demonstrarmos como se deu a ordenação dos materiais obtidos.
2.1 Gesto Matriz
O Gesto Matriz, do qual extraímos os materiais composicionais, consiste,
ritmicamente, num vigoroso desenho de síncope, como mostra a figura 1. Deste gesto foram
extraídos os seguintes materiais (ver Fig.1): (1) os tetracordes 2 [0127], [0156] e [0136], os
quais se apresentam distribuídos verticalmente entre quatro instrumentos, (2) um motivo
melódico cuja sonoridade remete à escala Pentatônica 3 de Lá sem a nota Ré

e (3)

movimentos de semitom e terça menor nas linhas horizontais (classes intervalares 4 1 e 3).

Figura 1: Gesto Matriz e seus materiais

Considerando estes materiais expostos acima, apresentaremos a estrutura da obra,
buscando revelar as relações e procedimentos aos quais foram submetidos esses materiais a
fim de compreender como foram originadas novas estruturas musicais a partir das existentes.
2.2. Estrutura
A estrutura global da obra foi inspirada na relação existente entre um Prelúdio e
um movimento subsequente, similarmente ao praticado durante o período barroco (APEL,
1974, p.692), onde o primeiro prepara o segundo através de uma ambientação harmônica.
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Dessa maneira, e tendo em mãos o Gesto Matriz e seus materiais intrínsecos, foram
idealizados dois movimentos, Espreita e Bote, relacionados ao Prelúdio e a uma Dança. O
Gesto Matriz, apresentando um caráter vigoroso de dança, assumiu o início de Bote, enquanto
Espreita foi construída com os materiais desse gesto desenvolvidos de maneira despojada.
Bote, sendo o movimento principal da obra e também por ter sido planejado antes, será
discutido antes do movimento que o precede, Espreita.
O Gesto Matriz, mostrado na Fig. 1, foi construído sobre uma simples figuração
rítmica baseada em síncope, que de dois em dois compassos é estabilizada por apoios em
tempo principal. Este gesto, embora revele uma melodia saliente, cuja sonoridade resultante
predominantemente Pentatônica na linha do Oboé, funciona mais como um acompanhamento
do que como um solo, considerando que esta melodia está imersa ritmicamente no mesmo
nível perceptivo das outras linhas, criando assim uma estrutura vertical antes das estruturas
horizontais envolvidas. Por consequência dessa característica, esse gesto recebeu a função de
introduzir uma melodia principal posterior. Essa melodia, atribuída à Flauta, foi então
construída por elementos extraídos do Gesto Matriz, para gerar um tema que se sobrepôs a
este, passando o mesmo de gesto introdutório para um acompanhamento de fundo, criando
assim uma textura homofônica. A Fig. 2 mostra os materiais utilizados na construção deste
tema, que, estruturalmente, apresenta três componentes fundamentais: (1) terças menores
(oriundas da melodia saliente do Gesto Matriz), (2) cromatismos (oriundos dos movimentos
das linhas horizontais do Gesto), e (3) intervalos de quartas (oriundas dos tetracordes do
Gesto) e quintas (inversão do primeiro), constituindo a classe intervalar 5.

Figura 2: Tema de Flauta e seus materiais.

Esse tema foi concluído por uma codetta que marcou o fim dessa seção de textura
preenchida, para introduzir um segundo tema, atribuído ao Clarinete, também subsidiado por
materiais do Gesto Matriz, porém com textura esparsa, ainda homofônica. Nessa homofonia,
o Fagote representa, de maneira incompleta, o Gesto Matriz, o qual serviu anteriormente de
pano de fundo para o primeiro tema da Flauta. Esse segundo tema, apresentado pelo Clarinete,
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sofreu uma intervenção desse acompanhamento realizado pelo Fagote, que emergindo no
âmbito da percepção com todos os instrumentos do Gesto Matriz, fez referência ao mesmo. A
Fig. 3 mostra essa intervenção sofrida pelo tema de Clarinete, e evidencia seus materiais
oriundos do Gesto Matriz (a legenda da Fig.2 vale para a Fig.3). Essa emergência do plano
secundário também foi aplicada na finalização do tema do Clarinete, dando início a uma
cadenza, na qual a Flauta discorre livremente sobre o discurso harmônico do Gesto Matriz,
apresentando seus tetracordes e subconjuntos destes (ver Fig.1) horizontalmente, como pode
ser visto na Fig. 4.

Figura 3: Materiais do tema de Clarinete e intervenção dos instrumentos do Gesto Matriz.

Figura 4: Sonoridades do Gesto Matriz exploradas na cadenza do Clarinete.

Após esse solo de Flauta, a textura sofreu um espessamento progressivo até ser
reestabelecido o Gesto Matriz. À linha da Flauta solo foi adicionada uma linha
contrapontística no Oboé, que também explorou o mesmo recurso de distribuir
horizontalmente os tetracordes do Gesto Matriz. Após interferência do Tutti, a trama
contrapontística foi ampliada para três vozes (Flauta, Clarinete e Fagote), onde estas linhas
exploraram as sonoridades do Gesto Matriz. Um breve momento, no qual um solo de Fagote
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faz referência ao primeiro tema da Flauta, precedeu o retorno do Gesto Matriz para a
finalização da peça. Nesse retorno, o Gesto apareceu ligeiramente modificado com a adição
da Flauta, mesclando-se assim às sonoridades do gesto, e com uma condução mais contínua
do Fagote em relação ao que ocorreu no gesto inicial, tocando em todos os tempos principais
(ao invés de acentuar apenas o início dos compassos), e participando da síncope dos
instrumentos superiores. A Fig.5 mostra o fim da peça, onde pode ser observada essa
modificação do Gesto matriz.

Figura 5: Modificação do Gesto Matriz na finalização da peça Bote.

O primeiro movimento, Espreita, tendo a função de criar um ambiente musical
que preceda a chegada de Bote, apresenta de maneira despojada, até enevoada, elementos
fundamentais das estruturas musicais de Bote. Despojada, pelo fato de que os materiais são
apresentados de maneira a não subentender estruturas formais de recorrência, nascendo assim
o discurso musical como algo que flui livremente, se é que se deva falar em discurso. E
enevoada, porque tais elementos fundamentais foram apresentados de modo a criar certa
ambientação, sem, no entanto, deixar-se revelar explicitamente. A construção do movimento
esclarece esses tratamentos dados aos materiais originados do Gesto. Espreita foi construído
basicamente através de transformações melódicas aplicadas ao tema predominantemente
Pentatônico extraído do Gesto Matriz, que é sustentado por sonoridades que, por sua vez, são
extraídas dos tetracordes oriundos do mesmo gesto. Considerando o caráter livre desse
movimento, tendo em vista sua função exclusivamente ambientadora, não foi realizada uma
abordagem rígida em relação ao seu planejamento composicional. O princípio construtivo que
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norteou a composição de Espreita, ratificando, foi a inserção de elementos musicais com o
objetivo de criar uma ambientação adequada à preparação do movimento seguinte, tendo sido
esta inserção realizada de modo a não revelar explicitamente tais elementos, preservando
assim a exposição do Gesto Matriz para o momento adequado (início de Bote). A Fig. 6
mostra um exemplo desse tratamento dado aos materiais do Gesto Matriz. O tema Pentatônico
é apresentado pela Flauta com caráter lírico e é interrompido por dois trítonos sobrepostos,
continuando após essa interrupção. Outro exemplo do tratamento dado a esses materiais pode
ser observado na Fig. 7, onde o Fagote realiza o tema Pentatônico com mudança de oitava na
última nota, e inserido num acorde diminuto, e em seguida em dois trítonos sobrepostos.

Figura 6: Gestos originados dos materiais do Gesto Matriz no início de Espreita

Figura 7: Gestos originados do Gesto Matriz em Espreita
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3. Conclusão
A obra Chupa Cabra foi escrita a partir de um gesto composicional que se
expandiu para gerar novas estruturas musicais, expansão esta guiada por um planejamento
composicional que de(i)limitou as diretrizes a serem seguidas em relação à manipulação de
aspectos micro e macroestruturais da composição. Este artigo revelou como as estruturas
musicais da obra foram engendradas a partir da manipulação de materiais composicionais
extraídos, através de uma investigação microscópica, de um único Gesto Matriz. Chupa
Cabra estrutura-se em dois pequenos movimentos: Espreita e Bote. O primeiro, relacionandose aos antigos prelúdios barrocos, precede Bote com uma função ambientadora, apresentando
materiais harmônico-melódicos característicos deste último. Bote, por sua vez, encontra-se no
centro da “intenção” composicional, apresentando um caráter de dança macabra, sintonizada
metaforicamente com a lendária personagem do Chupa Cabra, ser cryptozoológico
pormenorizadamente descrito em Eberhart (2002, p.106).
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Notas
1

“Com relação à composição, gesto vem a ser entendido como um movimento de materialidade sonora que gera
uma configuração delimitada e identificável pela escuta como sendo uma unidade.” (ZAMPRONHA, 2005).
2
Para referir-nos a certa classe de conjuntos de classes de notas (set class), em lugar da terminologia de FORTE
(1973), utilizamos sua forma prima entre colchetes. Por exemplo, [0136] ao invés de 4-13, designando assim a
inteira paleta de conjuntos relacionados por transposição e inversão ao tetracorde 0136.
3
Este gesto melódico é construído a partir das classes de alturas Lá, Dó, Mi, Sol, o que revela uma ambiguidade,
ou seja, este gesto pode ser compreendido como uma tríade menor com sétima menor ou como o quinto modo da
escala pentatônica assemitônica de Lá incompleto (sem o Ré).
4
Classes intervalares são intervalos desordenados de classes de notas. Existem seis classes intervalares (1,2,3,4,5
e 6), as quais contêm diversos intervalos individuais de classes de notas. Assim, por exemplo, a classe intervalar
3 contém intervalos 3,9,15 etc.(STRAUS, 2000, p.9)
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anos 1960: Hanslick e Kant na ótica da Hermenêutica contemporânea
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Resumo: Repensar o projeto de uma estética musical de Edward Hanslick sob a ótica da
hermenêutica contemporânea é compreender o papel do sistema kantiano em determinar um lugar
secundário para a música na estética das belas artes. Em outro momento, sob o mesmo sistema, a
música se tornou o modelo mais alto de auto-referencialidade a ser seguido pelas mesmas. Este
texto é um ensaio que tenta apontar, através da hermenêutica contemporânea, o caráter
interpretativo das formulações estéticas.
Palavras-chave: Hermenêutica; Estética Musical; Performance; Interpretação.
Abstract:Rethinking the design of Edward Hanslick’s musical aesthetics from the perspective of
contemporary hermeneutics isunderstand the roleofKantiansystem to determine a secondary
placefor music in the aesthetics of fine art. At another point, under the same system, music became
the highest model of self-referentialityto be followed by them.This text is an essay that tries to
point out, through contemporary hermeneutics approach, the interpretive character of aesthetics
formulations.
Keywords:Hermeneutics;MusicalAesthetics;Performance;Interpretation.

Introdução
O feliz lugar comum através do qual se confere a Hanslick um valor justificado como
ponto de referencia fundamental para a reflexão estética nos dirige aqui para dois problemas
fundamentais: o primeiro tratada questão de como o seu fundamento proposto para uma
estética musical o afastou de uma compreensão das propostas poéticas de Wagner, Liszt,
Berlioz e Bruckner, todos tão devedores auto declarados de Beethoven quanto seu favorito
Brahms. O segundo procura colocar a contribuição de Hanslick como uma tentativa de
atualizara reflexão sobre a música nas categorias do sistema kantiano. Estas categorias visam
desenvolver, na Terceira Crítica, uma ciência da faculdade de julgar, desenvolvendo um
sistema de pensamento que passa por uma formulação provisória – segundo o próprio Kant –
do juízo estético e tratam, basicamente, de um conceito de gênio abrangente e distanciado da
techné, do conceito de juízo puro de gosto, do belo concebido como um aprazimento autoreferente, da beleza desinteressada de outra coisa que não a si mesma e – mais importante e
pertinente, pois que é o ponto específico a partir do qual Hanslick atribuiu a música a
categoria mais alta entre as belas artes – da categoria da forma realizada conforme a sua
própria necessidade interna, não referenciada em nada que não a sua própria conformação.
Este é o inteiro projeto da Estética (HEIDEGGER, 1950) a qual se filia Hanslick. Levando em
conta essa filiação, o segundo problema pode ser formulado na pergunta de como sua
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contribuição, sendo fortemente referenciada nas categorias kantianas, pode ser recuperada
hoje sob a indicação formal da hermenêutica em sua vertente mais influente do século vinte, a
saber, a hermenêutica advinda da filosofia de Heidegger e Gadamer. Seus trabalhos que
tangem a estética estão comprometidos com uma revisão da ontologia fundamental frente a
história da metafísica ecom a constituição das artes e das humanidades diante das
possibilidades do conhecimento científico (GADAMER, p. 149) 1. A desconstrução (mas não
o descarte) do sistema kantiano, pelas vertentes de pensamento hermenêutico é algo evidente.
Levando em conta a atualidade das vivências mediadas pelas categorias kantianas, é
necessário pensar como se desenvolveria então uma reflexão sobre as mesmas no contexto da
estética musical orientada pela filosofia hermenêutica contemporânea. Hanslick é então não
só nosso melhor anfitrião, como também o mais claro exemplo do conflito entre poéticas da
música absoluta, a partir de uma estética baseada em Kant.
O projeto inconcluso deHanslick, após a desconstrução da filosofia kantiana,abre
campo para recolocar os conceitos de tekné,poiésisemimésis..Ahermenêuticagadamerianaé que
oferece uma indicação formal na qual a estética perderia seu sentido como ciência da
categorização a descortinar as condições de possibilidade do belo da obra de arte, pois sem
esses conceitos recuperados, a estética de matiz kantiana apenas transpõe a normatividade
científica para a arte. O gesto de Hanslick, apesar de kantiano, é uma primeira abertura para
algo diferente que normatizou toda a ideia de arte baseada na abstração da música absoluta.
1. O projeto de Hanslick e sua ligação com a filosofia kantiana e a critica gadameriana a
estética cientificista.
Segundo HeideggeremA origem da obra de arte, a Estética como ciência do Belo
considera a obra de arte como um suporte coisalcomo o são o utensílio, o sapato ou o
machado, ao qual é associada alguma outra coisa que a torna arte, distinta da pura coisa e do
utensílio 2. Para a interrogação da estética, a arte seria então uma coisa acrescida de uma coisa,
1

“Será que não deve haver nenhum conhecimento na arte? Não há também na experiência da arte uma pretensão
de verdade, diversa daquela da ciência mas certamente não inferior? E será que a tarefa da estética não está
justamente em fundamentar que a experiência da arte é uma forma de conhecimento sui generis certamente
distinta daquela do conhecimento sensível que oferece a ciência os últimos dados, a partir dos quais ela constoi o
conhecimento da natureza, também diferente de todo o conhecimento conceitual, mas mesmo assim sempre
conhecimento, ou seja, mediação da verdade?” Segundo Gadamer, a fundamentação estética a partir de Kant
dificulta esse conhecimento (pp.149 e seguintes).
2
Merleau-Ponty começa seu tratadoFenomenologia do espírito com a observação lapidar da filosofia da
existência e da fenomenologia: “A ciência explica as coisas e se recusa a habitá-las”.Para a tradição
fenomenológica, o caso da arte é postoprecisamente para demonstrar essa não habitação.
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e a explicação cai em uma evidente contradição. Mesmo Kant discordaria da possibilidade de
uma constituição do Belo como objeto de ciência, apesar de reivindicar para o juízo de gosto
uma universalidade. Em todo caso, é a metafísica kantiana que fornece as bases para a
constituição posterior desta ciência do belo, que cedo ou tarde acabava sempre uma vez mais
se caracterizando como manifesto poético normativo, calando alternadamente ou a reflexão
poética ou o diálogo filosófico-estético.
O cerne do projeto de Hanslickcontesta frontalmente esse silenciamento da música
instrumental feito pela metafísica kantiana usando o próprio Kant como um ponto
referencialna constituição de suas duas teses, a negativa (do que a música não é capaz de
cumprir enquanto uma das belas artes) e a positiva (no que consiste o belo especificamente
musical): o de que natradição advinda de Aristóteles e recuperada no barroco, a música imita
os afetos ou afecções da alma, sendo por isso uma arte de representação de sentimentos.
Como Kant embasa esse projeto de contestação do lugar que ele mesmo relega a música
dentre as Belas Artes?
Ora, o sistema kantiano, que parte das ideias puras da razão (Deus, imortalidade,
liberdade e lei moral), se pretende ser nada menos que a grande reflexão fundamental sobre a
natureza do conhecimento da realidade. Esse conhecimento se apresentatripartido nos
diferentes modos de realização de conhecimento sensível parao espírito em contato com os
dados da natureza: a racionalidade pura e abstrata, que abre o campo da ciência concebida
como universal, categórica e impessoal; a razão prática, a faculdade de conceber a melhor
decisão para o momento dada uma situação que não se resolve na razão pura, mas que se
imiscui na lida cotidiana do homem; e a faculdade de julgar, focada na pura possibilidade de
haver um julgamento, independente de este estar vinculado a finalidades práticas ou
determinações de ordem lógico-racional. Esta seria, para Kant, exemplificada e demonstrada
de uma forma mais inteligível no juízo estético.
Todo o sistema categorial para a classificação das Belas Artes e das artes meramente
agradáveis está passível de recolocação inclusive do ponto de vista do sistema kantiano, desde
que a argumentação permaneça levando em conta as premissas fundamentais. A música pode
ser colocada no último lugar como bela arte ou no primeiro como arte meramente agradável.
Hanslick, que era um músico bem equipado tecnicamente, procura levar essas premissas para
uma consideração da música que fizesse justiça as possibilidades da música absoluta,
reconsiderando toda a música instrumental histórica. Na contribuição deHanslicka música é
que muda de lugar, mas não a epistemologia kantiana.
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Gadamer nos oferece uma interessante indicação formal ao pensar a arte no horizonte
da experiência compartilhada do jogo, do símbolo e do encontro particularizado da festa,
reivindicando uma revisão para a estética idealista (Hegel e Kant e, indiretamente, também
em Hanslick): “... uma vez que o que está em questão é apreender de maneira mais
apropriada esse caráter da experiência artística” (GADAMER, 2010, p. 178, grifo nosso). A
palavra trata aqui do "ser próprio"da filosofia da existência, do conjunto de referências
exclusivas, particularizadas e irrepetíveis de cada experiência. Que caráter é esse, que
possibilitou pensar a artea partir de experiências tão diversas quanto são o idealismo alemão,
as artes de artesanato da antiguidade grega, a metafísica romântica e a representatividade
ligada ao mundo cristão da arte medieval e barroca? Trata-se do componente existencial
originário de que o que está em jogo na arte é o fato de ela exigir de nós sempre um novo
movimento de construção apropriativa, mesmo que tenhamos que reaprender a soletrar os
elementos básicos de sua possibilidade formativa, como ocorre na arte contemporânea:
“Deveria ser compreendido como uma exigência genérica e não apenas como uma
condição necessária para a assim chamada modernidade o fato de, na representação
que uma obra de arte é, não estar em questão a representação por parte da obra de
arte de algo que ela não é, ou seja, o fato de ela não ser em sentido algum alegoria,
isto é, de ela não dizer algo para que se pense aí em algo diverso, mas de só se poder
encontrar precisamente nela mesma aquilo que ela tem a dizer. Quando diante de um
quadro perguntamos em primeira linha o que ele representa, isto não é senão uma
forma espantosamente ingênua de conceptualização (sic) objetiva. Naturalmente,
também compreendemos isto. Ele está sempre coinserido em nossa percepção,
porquanto o podemos reconhecer. No entanto, as coisas certamente não se dão de tal
modo que tenhamos isto em vista como a meta propriamente dita de nossa apreensão
da obra”.

Como se estas indicações não fossem suficientes, Gadamerutiliza exatamente a
música absoluta que reconhecemos em Hanslick para falar desse caráter próprio da obra de
arte em geral:
“Para que nos asseguremos disto, é preciso apenas pensar na assim chamada música
absoluta. A música absoluta é uma arte desprovida de objeto. No seu caso, não faz o
menor sentido pressupor perspectivas fixas e determinadas de compreensão e
entendimento – mesmo que se tente por vezes encontrar tais perspectivas. Também
conhecemos as formas secundárias e híbridas da música programática ou mesmo da
ópera e do drama musical, que remetem mesmo enquanto formas secundárias ao fato
da música absoluta, esta grande performance abstrativa do Ocidente, e ao seu ápice,
a música clássica vienense que surgiu sobre o solo cultural da antiga
Áustria”.(GADAMER, 2010: 179).

Para a hermenêutica contemporânea, portanto, a ideia da música absoluta tal como foi
sistematicamente formulada por Hanslick, constitui um ponto fundamental de reflexão, na
qual pode ser apreendido um modo fundamental da experiência da arte em geral. Para isso,
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entretanto, foi necessária umatransubstanciaçãodo reconhecimento da música como bela arte
no interior do sistema kantiano.
Acuriosa relação entre literatura e filosofiaque reconhecemos como romantismo
(NUNES, p. 39)traz, no advento do romance policial e do conto de horror 3 a evocação do
sublime. Esta nova categoria, cujas bases foram reunidas por Burke num trabalho já de 1757,
constituiria um elemento importante pra a compreensão da visada específica do romantismo
na arte. Parte de uma citação de Longinus, segundo a qual o sublime "é o grande em si
mesmo, não suscetível a qualquer comparação"; um vislumbre da eternidade através de um
círculo catártico completo e diversificado. Esse círculo passa pela apresentação do
monstruoso, do mavioso e desse anseio pelo infinito que se presentifica nas intuições
hiperbólicas da percepção humana diante da ideia da eternidade. Essa relação entre a) uma
filosofia que se abre para a complexidade das questões éticas de um mundo em expansão, e b)
as aspirações de uma cultura que tanto aproveita quando repudia a herança literária e cultural
aristocrática, impulso fundamental dessa expansão do ocidente, pode ser pensada como uma
especificidade de Hanslick em relação a certo provincianismo de Kant 4. Diante do ideal do
romantismo, a música deixa de ser uma arte secundária, de meras formas sonoras em
movimento para se tornar a Arte Soberana, na qual essas formas sonoras em movimento
outrora fúteis, por não apelarem para o conceito, constituem a única arte verdadeiramente
romântica (aqui em uma clara referencia a Hoffmann), para a qual todas as outras aspiram por
atingir em sua abstração, sua beleza desinteressada e sua capacidade de abrigar o inaudito
justamente por seu belo específico sem conceito e universalmente (assim se acreditava)
reconhecido. Mas foi Kant quem colocou essas premissas para discutir o juízo
especificamente estético: nele é que Hanslick pôde considerar a música como a representação
mais fiel da arte pura.
Essa compreensão da arte sublime seguiu o tempo de um salto na expansão do mundo
habitado, o oikoumenequeGadamer discute analisando a expansão dos critérios de
racionalidade ocidental 5. A música absoluta foi como que dotada de uma potencialidade para
preencher as aspirações dessa nova categoria.
3

Com os exemplos mais famosos de Edgar Alan Poe (1809-1849), Mary Sheley (1797-1851) e BramStoker
(1847-1912).
4
Que conhecia os tratados sobre música de seu tempo, mas não os compositores mais expressivos do que se
entendeu mais tarde como “música absoluta” por Hanslick. A diferença entre as vivências artísticas é a causa da
incomensurabilidade entre as visões de ambos sobre uma possível estética musical.
5
GADAMER, 2007: “De qualquer forma vemos como a cultura mundial de hoje, uma cultura fundada na
ciência, se estende por toda a superfície terrestre. O movimento do esclarecimento, que se iniciou na Antiguidade
Grega e, então, se tornou uma realidade determinante com o século XVII, empreende com uma consequência
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Nesse sentido, é mais importante o fato de Kant ter partido do Belo natural para sua
formulação do juízo de gosto do que o de não ter feito ele mesmo o nexo entre a música
absoluta e suas próprias exigências de comprazimento sem conceito para o belo:
"Quem acha algo belo não pensa apenas que este algo o agrada tal como um prato,
por exemplo, está ao seu gosto. Se acho algo belo, então sou da opinião de que ele é
belo. Para me expressar com Kant: 'Eu exijo a concordância de todos os homens'
(...). O campo da crítica de arte que empreende algo deste gênero reluz entre a
constatação 'científica' e um sentido qualitativo que não é substituível por nenhuma
cientifização (sic) e que determina o juízo (...). É plenamente significativo que o
'juízo de gosto' ou seja, o fato de acharmos algo belo, visto a partir do fenômeno e
exigido de todos os homens, seja ilustrado em primeira linha por Kant junto ao belo
natural e não junto a obra de arte. É esta beleza 'desprovida de significação' que nos
adverte a não conceptualizar o belo da arte. (GADAMER, idem, p. 159).

O nexo entre essa “não conceptualização” e a música foi feito por Hanslickno
território romântico do sublime e do inaudito com as ferramentas categoriais kantianas.
Tal como o era para Kant, o fenômeno da arte e do belo constitui um elemento sui
generis onde aparece essa característica essencial das percepções como interpretações que
mantem intacto o interpretado (NUNES, p. 55). A arte continua sendo, tanto para Kant quanto
para a hermenêutica, o espaço privilegiado de uma análise de ontologia fundamental. Coube a
Hanslick incluir a música no espaço dessa “Arte”.
2.Hermenêutica e critica a estética
Gadamer recupera para a pintura moderna - que havia abandonado toda a possibilidade
de se constituir como representativa e se constituiu um dos problemas de pensamento para o
filósofo alemão - a noção de mimesisvigente na música na concepção pitagórica. Como
representação da harmonia das esferas e versão do número como apresentação inteligível da
ordem cósmica em um mundo conceitual pré-aristotélico, a mimesistinha que ser reconhecida
como "imitação ou representação da natureza", mas em um sentido que representava não suas
figurações, mas o fato fundamental de haver uma ordem ao invés de caos. A pintura não
necessita, segundo essa indicação, de representar o mais fiel possível a natureza, mas de se
estruturar como uma ordenação de materiais dispersos, na mais característica representação da
tekné antiga. A organização da natureza em sistemas e organismos, e não mais a
representatividade, é a referencia fundamental para se compreender a mimesisrealizada na
lógica inquebrantável a conversão da natureza em sítios técnicos de produção. Ninguém sabe o que surgirá daí.”
(p. 72).
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pintura e está claro para Gadamer que a música, através de sua ligação com o conceito de
número está muito mais próxima de uma adequação a esse conceito antigo (GADAMER,
Idem, p. 20).
Chegamos assim ao modo como a hermenêutica traz a tona uma nova leitura para a
poiésis e para a tekné em seu contexto. Para a experiência da arte contemporânea, é necessário
reaprender a "soletrar" o vocabulário técnico (ou seja, aprender a tekné)e isso é válido para
qualquer instância da interpretação que, no caso da música, é toda uma especialidade.
Abrimos sempre novamente a percepção para o fato de que as obras do passado também são
construtos que exigem o aprendizado do vocabulário técnico e histórico específico delas. Se
nas artes da visão ou da palavra isso pode ser percebido, é que o conceito de música absoluta
oferece um exemplo vivo e contundente do quanto a forma de construção poética pode
assumir independência em relação ao conceito que, no entanto, exige deste a sua validade.
Retornando a Kant, percebemos esse elemento ausente de suas breves considerações sobre a
estética. O exame detido do belo natural e a concepção do gênio como um acontecimento na
esteira desse belo natural, cujas ações não podem ser aprendidas, mas podem ser usadas como
modelo, provavelmente o distanciaram muito de uma concepção de arte que, como fenômeno
de um mundo linguístico partilhado, abre os segredos de seu funcionamento para a percepção
estética. A compreensão da teknéé fundamental para a interpretação da obra de arte. E na
filosofia hermenêutica, a poiéisis constitui o contexto correto para a colocação do problema
da teknée da formatividade da obra de arte.
Hanslick acena para a teknésem nomeá-la como tal, ao determinar a mensagem da
música como a pura forma sonora em movimento operada pelo engenho criativo do
compositor. É no manejo da técnica de escrita, de combinação de vozes, de tratamento da
forma, ou seja, da sua teknéno contexto particular das exigências de sua poiésisque o gênio
precisa se realizar.Para o entendimento apropriado de uma obra, é necessário, portanto,
aprender o vocabulário particular de cada poética normativa. Nessa dificuldade reside o "erro"
histórico de Hanslick para com seus contemporâneos ligados a Wagner. Comprometido com
as pretensões universalistas de sua determinação da ciência do belo na música, Hanslick perde
a possibilidade de reconhecer a teknéespecífica de outra proposta poética.
O caminho kantiano de Hanslick é, portanto, parte fundamental doprópriocaminho da
modernidade que, do racionalismo do século XVIII até investigação ontológica fundamental
dos anos 1950-60, presenciou diversas renovações da experiência do pensamento musical e
do pensamento sobre a música. O modo como Kant é a própria base para que a
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música,empouco mais de uma geração, passe de serva da poesia a modelo das artes sublimes
mostra que antigos conceitos repensados reapresentam e validam propostas impensadas.Os
embates estéticos em que conceitos embasam ora um lado ora outro são já os resultados dessa
hermenêutica operante. Percebe-seos diversos embates estéticos como posturas poéticas em
que os lados não se compreenderam mutuamente através de um princípiosupremo da arte da
interpretação que deixamos o próprio Gadamer apresentar em nossa finalização:
“O princípio supremo da hermenêutica é, tal como a penso (e por isso ela é uma
filosofia hermenêutica) que nós nunca podemos dizer tudo aquilo que gostaríamos
de dizer. Sempre ficamos algo aquém disso, não podemos dizer tudo aquilo que
propriamente queríamos. O que queremos propriamente? Queremos evidentemente
ser compreendidos pelo outro – e talvez ainda algo mais. Nós queremos entrar em
um acordo com o outro, encontrar concordância nele ou ao menos uma inserção no
que foi dito, mesmo que se trate de nos contradizer ou de apresentar uma resistência.
Em uma palavra: nós gostaríamos de encontrar uma língua comum”. (A Europa e o
oikoumene, texto de 1993 in: Hermenêutica em Retrospectiva, volume III, p. 78)
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Resumo: O texto aborda primeiramente as correlações entre o som microfonado e o sinal gerado
por captadores em um violão acústico com captação hexafônica, que integra um sistema
desenvolvido para o estudo das possibilidades articulatórias de mão direita de violonistas.
Descritores acústicos tradicionais, tais como envelope dinâmico, sonograma e cocleagrama, são
utilizados nessa comparação. Em seguida, descrevemos a representação gráfica em tempo real das
amplitudes, do ritmo e do metro, desenvolvidas em Max. Por fim, apresentamos um estudo de caso
preliminar sobre a regularidade rítmica e agógica em três execuções do Estudo nº 1 de VillaLobos.
Palavras-chave: técnica violonística, processamento digital de sons, regularidade rítmica, VillaLobos.
From played/heard to captured/measured: different rhythmic levels in Villa-Lobos’ Study nº 1 for guitar
Abstract: The correlations between the sound captured by a microphone and the signal generated
by piezo-pickups from an acoustic guitar - equipped with a hexaphonic setup - are tackled in the
first section of this paper. This instrument is part of a system developed for the study of the
musical expressivity typical of guitarists' right hand. Traditional audio descriptors, like dynamic
envelopes, sonograms and cochleagrams are used in this comparison. Subsequently, graphical
representations of real-time extracted amplitudes, rhythm and meter, developed in Max, are also
described. At last, we present a preliminary study case on metrical and agogic regularity,
comparing three performances of Villa-Lobos’ Study nº 1 for guitar.
Keywords: acoustic guitar technique, digital sound processing, rhythmic regularity, Villa-Lobos.

1. Introdução
Em 2011, descrevemos o funcionamento básico de um sistema desenvolvido para
o estudo da técnica violonística de mão direita, baseado em captação hexafônica de um violão
acústico e processamento digital de sons. Tratamos ali das principais características do
sistema de captação sonora (faixa dinâmica, acoplamento) e da detecção de ataques em tempo
real. Esboços de feedbacks visuais também foram apresentados. O presente trabalho completa
a descrição do sistema, ao analisar as diferenças entre o som captado e o som microfonado de
uma mesma execução. Traz também resultados de uma análise dos diferentes níveis rítmicos
presentes em execuções do Estudo nº 1, de Villa-Lobos (Étude des arpéges), escrito em sua
maior parte como um fluxo contínuo de semicolcheias em compasso 4/4. O andamento foi
medido compasso a compasso, a cada meio compasso e a cada pulso de semínima. Medimos
e representamos também o intervalo de tempo decorrido entre cada um dos ataques de
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semicolcheia. Embora a amostragem de execuções ainda não seja estatisticamente
significativa, podemos analisar as diferentes execuções em termos de regularidade rítmica
(fluxo de semicolcheias) e métrica (pulsos), e correlacionar esses dados a aspectos técnicos de
mão esquerda (mudanças de acorde, de dedilhado, de posição no braço).
2. Comparação entre o som microfonado e captado
A utilização de um instrumento acústico sem modificação de sua forma ou
sonoridade original é bastante vantajosa ao se trabalhar com análise de gravações de
interpretação musical, já que as condições normais de execução são preservadas. O uso de
captadores também oferece vantagens frente às inevitáveis diferenças de timbre e intensidade
causadas pela movimentação do músico frente a um microfone, além de reduzir a influência
dos ambientes e equipamentos de gravação nos resultados. No entanto, é necessário conhecer
a correlação entre o que o músico escuta (representado aqui pela captação por um microfone)
e o que é captado, pois é do som captado que extraímos as informações (descritores acústicos)
relativas à interpretação de um determinado instrumentista.
Um estudo exaustivo dessa correlação, embora não impossível, é inviável dentro
do escopo de nosso projeto. Precisaríamos, ao menos, garantir a realização de um mesmo tipo
de ataque em todas as notas do instrumento, em diferentes níveis dinâmicos, o que só seria
possível com o uso de automação. Já que na utilização regular do sistema não foram
detectadas distorções significativas de timbre e amplitude ligadas às diferentes cordas e
posições no braço, decidimos, como alternativa, estudar esta correlação a partir de notas
tocadas em três registros do instrumento e em três diferentes dinâmicas. Utilizou-se um
microfone capacitivo de sensibilidade média - Samson C02.
As notas escolhidas foram fá#2 na corda 6 (frequência fundamental de 92,5 Hz),
dó central na corda 3 (261,6 Hz) e fá#5 na corda 1 (740 Hz). Essas três notas foram
executadas em três níveis de dinâmica, sendo eles pianíssimo, mezzopiano e forte, e a
gravação foi feita simultaneamente pelos captadores e pelo microfone. As gravações foram
normalizadas para cada uma das alturas. Na comparação, são utilizados os envelopes
dinâmicos, cocleagramas 1 e espectrogramas.
Na figura 1, cada coluna representa uma das alturas escolhidas, nos três níveis de
dinâmica; de cima para baixo temos cocleagrama do som do captador, cocleagrama do som
microfonado e envelopes dinâmicos de ambas as fontes (a curva mais escura representa o
sinal dos captadores e a mais clara o sinal do microfone).
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Figura 1: Cocleagramas e envelopes dinâmicos utilizados na comparação dos sons de três alturas
distintas tocadas no violão.

É possível observar, de maneira geral, algumas características comuns nessas
representações: os cocleagramas do sinal do microfone mostram uma presença maior das
frequências graves (colunas 1 e 2), enquanto nos momentos de ataque os cocleagramas dos
sinais dos captadores mostram uma melhor definição dos transientes desses eventos (colunas
1, 2 e 3). O padrão dos cocleagramas também é bastante afetado pelo nível de intensidade
com que a corda foi tocada, e podemos notar que as execuções em forte (maior intensidade)
possuem maior espalhamento espectral. Nos gráficos que representam os envelopes dinâmicos
podemos notar que os sinais captados pelo microfone, em geral, são mais ruidosos que os dos
captadores, o que pode ser melhor observado nos momentos de menor intensidade entre os
ataques. As curvas que representam os envelopes são praticamente iguais, embora para a
frequência mais grave (coluna 1) possamos observar que o envelope traçado pelo microfone
descreve um decaimento mais acentuado nos primeiros instantes de cada ataque, ficando em
paralelo à curva do captador logo em seguida. Pode-se ainda notar que as distâncias entre os
picos de dinâmica de cada nota são um pouco maior nos sons gerados pelo captador, fato que
deve ser levado em conta ao se analisar as dinâmicas das execuções dos trechos selecionados.
Podemos comparar, de forma aproximada, as representações dos sinais da figura 1
com o que se escuta nas gravações correspondentes. Ouvindo as gravações feitas por
microfone percebe-se claramente sua melhor resolução de freqüências graves, bem como o
maior nível dos ruídos. A sonoridade das duas gravações é bastante diferente, faltando ao som
do captador as ressonâncias mais graves típicas do violão acústico. Por outro lado, sua
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definição de transientes é melhor, o que é vantajoso para as rotinas de detecção de momentos
de ataque. Para uma representação quantitativa das diferenças espectrais entre os dois sons,
utilizamos a seguinte estratégia: (1) normalização do envelope de amplitude nos dois canais
(canal 1: som do captador, canal 2: som do microfone); (2) cálculo das magnitudes espectrais
e sua evolução temporal (short-time FFT); (3) subtração das magnitudes de cada bin da
análise espectral em cada uma das janelas de análise; (4) valores positivos foram
ressintetizados como “excesso” do captador; valores negativos foram ressintetizados como
“excesso” do som microfonado (após multiplicação por “-1”); (5) os valores mínimos de cada
comparação foram ressintetizados como “componentes comuns”. A figura 2 traz o espectro de
cada uma dessas ressínteses para as gravações da nota dó central.

Figura 2: Sonogramas relativos à nota dó central (261.6 Hz) em três níveis dinâmicos. O primeiro
gráfico representa o “excesso” espectral do som do captador, o segundo o “excesso” do som
microfonado, o terceiro os componentes “comuns”.

Por último, uma breve discussão sobre o cálculo de amplitudes utilizado. Como a
geração sonora no violão se baseia no modelo ataque-ressonância, estamos assumindo que o
pico do envelope dinâmico após o ataque representa a amplitude do toque. Embora esse
cálculo não leve em conta as características não-lineares do ouvido, responsáveis pela real
percepção de loudness (intensidade subjetiva) nas diferentes regiões de frequência
(PEETERS, 2004:19), ele representa, de certa maneira, a força que o músico emprega em seu
toque. Como nosso sistema está bem calibrado em relação aos ganhos individuais de cada
corda, consideramos que o valor calculado pode indicar com fidelidade a dinâmica do trecho
tocado. Embora o pico de amplitude aconteça após a detecção do ataque – em torno a 50 ms -,
isto não interfere na percepção do início do próprio som, já que este intervalo temporal está
dentro da faixa de integração dinâmica do ouvido, estimada em cerca de 200 ms (GELFAND,
2009:170).
3. Captação/representação das amplitudes, ritmo e andamento no Estudo nº 1
Embora tenhamos proposto, para o nosso sistema em 2011, uma quantização das
amplitudes em seis faixas distintas de dinâmica, decidimos posteriormente representar
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graficamente os valores reais calculados para cada corda, com um gráfico de barras em uma
tela que armazena eventos dos últimos oito segundos (figura 3).

Figura 3: representação gráfica das amplitudes captadas em uma janela de oito segundos. À
esquerda, uma visão geral das amplitudes referentes aos compassos 7 e 8 (parte) em uma execução
do Estudo nº 1 de Villa-Lobos; à direita, detalhe das amplitudes das cordas 3 e 4.

Para o estudo do ritmo e do andamento no Estudo nº 1 de Villa-Lobos,
desenvolvemos duas representações gráficas que também funcionam em tempo real. Uma
delas mede a regularidade da execução, ou seja, calcula as durações entre cada ataque; a outra
representa o andamento (BPM) em cada pulso, metade do compasso e compasso inteiro
(figura 4). Para as análises e comparações subsequentes, escolhemos o excerto compreendido
entre os compassos 7 e 13 (cada um com uma repetição - figura 5).

Figura 4: Acima, representação da regularidade métrica das semicolcheias tocadas. Abaixo
representação do pulso e do metro em 8 compassos do Estudo nº 1.

No gráfico da regularidade rítmica, valores excêntricos normalmente representam
um falso ataque (ou a não captação de um deles), que pode indicar ao instrumentista
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“sujeiras” em sua execução.

Figura 5: compassos 7 a 12 do Estudo nº1 de Villa-Lobos para violão.

4. Comparação de diferentes execuções
Os gráficos abaixo representam os intervalos de tempo correspondentes à
execução de três níveis rítmicos (semibreve, mínima e seminima) extraídos de gravações
feitas com três violonistas diferentes tocando o excerto do Estudo nº1 de Villa-Lobos indicado
acima. É importante lembrar que o cálculo do andamento só é feito a partir do segundo
ataque: desse modo, no gráfico de semibreves, o primeiro ponto indica o início do ritornelo do
primeiro compasso (cp. 7), e seu valor em BPM se refere ao intervalo temporal entre o
primeiro ataque do compasso anterior e o início do atual (cp. 7b). O mesmo vale para os
níveis mais rápidos: o valor de BPM para as mínimas é calculado a partir da metade do
primeiro compasso, e para as semínimas a partir do segundo pulso do primeiro compasso (cp.
7). Devido a esse fato, os gráficos abaixo iniciam-se com o ponto “2”. A mudança de acordes
(um fator relevante a ser levado em conta na análise do andamento) acontece em cada ponto
ímpar (do eixo horizontal) para o nível das semibreves, a cada 4 pontos (5, 9, 13, 17 etc.) para
o nível das mínimas e a cada 8 pulsos de semínima (pontos 9, 17, 25, 33 etc.). O trecho
escolhido apresenta uma característica importante: dos compassos 7 a 11, os acordes exigem o
uso de capotasto pela mão esquerda e, a partir do compasso 12, um acorde de forma fixa com
cordas soltas inicia um longo movimento descendente pelo braço.
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Figura 6: Gráficos relativos à agógica de três execuções (por três músicos diferentes) de excerto do
Estudo nº 1 de Villa-Lobos (cp. 7 a 13). As marcas sob os índices do eixo horizontal indicam
mudanças de acorde.

As interpretações “2” e “3” apresentam, respectivamente, maior e menor
regularidade agógica. Nota-se que a irregularidade do músico “3” se dá tanto em termos
absolutos quanto proporcionais. Observa-se também que a regularidade do metro (nível das
semibreves), presente em todas as execuções, é construído de forma diferente pelos músicos:
nem sempre o padrão de variações do pulso (nível das semínimas) se reflete nos níveis mais
lentos. Por exemplo, as oscilações de metro que o músico “3” realiza no excerto (gráfico
superior), são geradas por diferentes relações entre os pulsos tocados em cada compasso. O
momento em que a mão esquerda deixa de realizar o capotasto, aliado ao fato do próximo
ataque se dar em uma corda solta, é também marcante nas três execuções (índice 11 nas
semibreves, 21 nas mínimas e 41 nas semínimas): enquanto o músico 1 desacelera, os
músicos 2 e 3 aceleram. Nota-se ainda que esse músico tende a desacelerar após a troca de
acordes. O dedilhado de mão direita utilizado neste estudo e que se repete a cada compasso é :
p(6) i(4) p(5) i(3) p(4) m(2) i(3) a(1) m(2) a(1) i(3) m(2) p(4) i(3) p(5) i(4), onde “p” indica
dedo polegar, “i” indicador, “m” médio, “a” anular, e os números entre parênteses qual corda
é tocada. Nas mudanças de acorde, a corda 4 é a mais problemática, pois é a última a ser
atacada em um acorde e a segunda nota do seguinte. Na figura 3 podemos ver este momento,

896

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

onde em cada grupo de quatro amplitudes para a corda 4, a segunda se refere a um ataque no
novo acorde e tem sempre a amplitude menor do que as vizinhas.
5. Considerações finais
Embora ainda incipientes, os resultados obtidos mostram que o sistema
desenvolvido para o estudo das possibilidades articulatórias da mão direita de violonistas é
uma ferramenta adequada e consistente para tal tarefa, e não apenas para o caso específico
aqui analisado. Observações mais gerais sobre a regularidade agógica necessitam de mais
dados gerados a partir de outros músicos e excertos. Também já estão em andamento estudos
sobre sons plaqué e sobre polifonia de estratos. Embora a extração de dados consistentes
sobre a sonoridade ainda necessitem de mais elaboração - tais como a definição de um filtro
de conversão do som captado para o som "escutado" e a busca de correlações entre alturas
tocadas e centroides espectrais -, a comparação aqui apresentada é um bom ponto de partida
para tal.
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(ZWICKER, 1961:248).

897

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Dos bares à academia: a trajetória de aprendizado informal e os
procedimentos didáticos de Hilton Jorge “Gogô” Valente na universidade
Priscila Akemi de Azevedo Hamamoto
UNICAMP – priakemi@hotmail.com
Resumo: A música popular tem sido objeto de recentes discussões no campo de Educação Musical
no Brasil. Tais discussões abrangem tanto desenvolvimento pedagógico em música popular,
quanto a aplicação dos princípios inerentes à aprendizagem informal nos ambientes tradicionais de
ensino de música. O presente trabalho apresenta resultados da análise da metodologia de um
professor universitário que, além de vivenciar uma rica trajetória de aprendizado informal,
participou ativamente do processo de formalização do ensino de música popular no país. Esta
metodologia não se diferencia pelo conteúdo abordado, mas pelos procedimentos didáticos
desenvolvidos na relação professor-aluno.
Palavras-chave: música popular, educação musical, ensino de piano, aprendizado informal e
formal.
From the Bars to the Academy: the trajectory of informal learning and the pedagogical procedures of
Hilton Jorge “Gogô” Valente at the University
Abstract: Popular music has been the object of recent discussions in the field of Music Education
in Brazil. Such discussions approach the pedagogical development in popular music as well as
principles related to the informal learning process applied to the traditional environments of music
learning. The present work presents results of the analysis of the methodology of a college
professor, which not only experienced a rich trajectory of informal learning, but was also active in
the process of formalization of the teaching of popular music in the country. Such methodology is
not unique by its content, but by the pedagogical procedures developed in the student-teacher
relationship.
Keywords: popular music, music education, piano pedagogy, formal and informal learning.

1. Introdução
A inserção de elementos da aprendizagem informal (inerente à música popular)
nos ambientes formais de ensino de música tem sido assunto recorrente nas discussões em
Educação Musical no Brasil. No entanto, nota-se que, mesmo no ensino de música popular no
país, há evidentes deficiências no processo de tradução desses elementos de aprendizagem
informal em práticas de ensino formal. Nesse contexto, destaca-se o pianista e professor
Hilton Jorge “Gogô” Valente: por sua intensa vivência em ambientes de aprendizado informal
e por sua participação ativa no processo de formalização do ensino de música popular no
Brasil. O objetivo desse trabalho é, portanto, apresentar alguns dos resultados da investigação
acerca dos procedimentos didáticos de Gogô em sua atuação docente na Universidade
Estadual de Campinas. A vivência do pianista em um importante período da história da
música popular Brasileira (de consolidação da indústria cultural e profissionalização do
músico popular) permitiu-lhe percorrer caminhos pertinentes a esta discussão: da prática e da
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vivência musical ao estudo dirigido; da atuação artística profissional à formação acadêmica;
do aprendizado informal ao ensino sistematizado. Dessa maneira, pretende-se apresentar a
análise de uma metodologia de ensino formal orientada por valores da informalidade; valores
estes intrínsecos a trajetória do educador, em sua individualidade e em sua inserção históricosocial.
2. A problemática da formalização do ensino de piano na história da música
popular Brasileira
Notam-se, na história da música popular urbana do país, bem como na inserção do
piano nessa realidade, indicadores de uma tardia formalização de seu ensino. O instrumento
chega ao país trazendo em si uma sedimentada escola de música européia e, intrinsecamente,
uma “aura elitizante” e modernizadora que se impunha às manifestações culturais populares,
conferindo legitimidade ao erudito e subestimação ao popular. Dessa maneira, torna-se um
objeto de aspiração das elites, como símbolo de status e ostentação, conforme Wisnik (2004)
relata no ensaio Machado Maxixe: “O piano traz consigo um fragmento prestigioso de
Europa, constituindo-se nesse misto de metonímia de civilização moderna e ornamento do lar
senhorial” (WISNIK, 2004, Machado Maxixe, p.54).
No entanto, o trânsito de músicos eruditos consagrados pelos ambientes de
produção de música popular urbana, assim como a permeabilidade estilístico-musical gerada
pelos novos ambientes de sociabilidade formados ao longo século XX e o advento da
indústria cultural, sinalizaram os primeiros passos para a formalização do ensino música
popular no Brasil. Esses fatores constituiriam um campo sobre o qual se esboçaram projetos
que culminaram na introdução de elementos da música popular nos ambientes formais de
ensino e pesquisa.
A princípio, a atribuição de legitimidade à música popular ocorria em um plano
prático de produção musical de personagens consagrados, como Sigismund Neukomm (ainda
no século XIX), Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth (na transição entre os séculos XIX e
XX). Num segundo momento, entre as décadas de 30 e 50, esses projetos se estruturaram em
um plano ideológico, especialmente o nacionalismo musical articulado por Mário de Andrade;
a partir desse ideário, alguns elementos da música popular/folclórica foram inseridos nos
currículos dos conservatórios, como relata Contier (1992): “Introduzia-se, assim, nos
conservatórios, um procedimento pedagógico capaz de ensinar o artista erudito e urbano (São
Paulo, Rio de Janeiro) a sentir, com emoção, a brasilidade musical internalizada nos cantos
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oriundos do mundo rural” (CONTIER, 1992, p.278). Nesse mesmo período, os adventos da
gravação elétrica, do rádio, do cinema e, posteriormente, da televisão contribuíram para a
emergência da profissionalização do músico popular, gerando novas formas de produção e
consumo de música popular. Então, a partir da década de 60, com a intensificação do processo
de consolidação da indústria cultural brasileira, e com a legitimidade intelectual que lhe vinha
sendo atribuída, a música popular passa a ocupar espaço nas instâncias formais de ensino.
Surgem as primeiras escolas livres especializadas em música popular no início dos anos 70, e,
no final da década de 80, esse processo é coroado com a criação do primeiro curso em nível
superior de música popular no Brasil.
É possível, então, apontar para dois fatores fundamentais no processo de
formalização do ensino de piano popular: a atribuição de legitimidade pela chamada música
erudita; e a emergência da profissionalização especializada na área para suprir novas
demandas de mercado. Ambos os fatores são constituídos por cadeias de relações sócioculturais complexas. Ao primeiro estão imbricados valores da sedimentada escola de música
européia, além dos valores da sociedade de classes, como o poder ideológico e a
“catequização” cultural que, parcial e arbitrariamente, exercem juízo de valor. Ao segundo
são inerentes as políticas econômicas nacionais e internacionais, como a “política da boa
vizinhança” dos Estados Unidos; e também as diversas implicações da indústria cultural.
Dessa maneira, nas discussões acerca do complexo piano popular enquanto curso
e objeto de estudo acadêmico, faz-se necessário levantar algumas questões, como: Qual é a
música popular é ensinada/estudada na Universidade? E, o que caracteriza essencialmente um
pianista popular?

3. Hilton Jorge “Gogô” Valente: dos bares à academia 1
Neste vasto universo denominado piano popular brasileiro em que se entrelaçam
produção artística, aprendizado informal e currículo universitário, encontra-se o pianista e
professor Hilton Jorge “Gogô” Valente. O músico iniciou sua carreira profissional em 1957,
atuando por vinte e cinco anos nas noites cariocas e paulistanas, as quais considera suas
“grandes escolas” e aonde pode se relacionar com consagrados representantes da música
popular Brasileira, como Johnny Alf, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. De importância não

1

Os dados biográficos foram extraídos em entrevistas realizadas pela autora com o próprio professor Valente,
entre 2010 e 2012.
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menos significativa, foi sua atuação como pianista acompanhador de cantores como Dick
Farney, Lúcio Alves, Maysa, Nana Caymmi e Dóris Monteiro.
Em 1989, após trinta e dois anos de carreira, graduou-se bacharel em Música –
nas modalidades de Composição e Regência – pela Universidade Estadual Paulista. De 1990 a
2009, atuou como professor do departamento de Música do Instituto de Artes da Universidade
Estadual de Campinas – UNICAMP, em que desenvolveu as disciplinas de Piano Popular,
Harmonia e História da Música Popular Brasileira.
Em um tempo de difícil acesso a materiais didáticos e partituras de música
popular, Gogô, assim como toda sua geração de músicos, desenvolveu um apurado ouvido
harmônico na busca por descobrir acordes e progressões harmônicas que lhes chamavam
atenção, principalmente das canções norte-americanas. Assim, desenvolveu uma crescente
apreciação ao aspecto harmônico, o que o levou a estudos aprofundados do assunto. Neste
período, as principais influências do pianista se deram pelo trabalho de Bill Evans, Chick
Corea e Herbie Hancock; assim como as aulas cursadas com Wilson Curia e com Radamés
Gnattali, o qual o iniciou ao estudo harmônico do repertório de música erudita. Logo, as obras
de Johann Sebastian Bach, Olivier Messian e Claude Debussy também passaram a ser objetos
de fundamental importância para pesquisa, estudo, análise, aplicação e aulas ministradas por
Gogô.
As décadas de 50 e 60 foram marcadas pela influência musical norte-americana na
formação dos músicos brasileiros, principalmente pela criação da primeira escola de jazz em
nível superior nos Estados Unidos já em 1945, a Berklee College of Music. Por outro lado, foi
um período de efervescência política no país, que se intensificou ainda mais com o golpe
militar em 1964. Dessa maneira, a geração de Gogô vivenciou um período interessante na
história da música popular Brasileira: a herança de um nacionalismo musical à flor da pele e
militância política de Esquerda; concomitantemente à maior abertura nacional às influências
norte-americanas, e, consequentemente, maior acesso a materiais didáticos, discos e partituras
estadunidenses. Sendo assim, Gogô, enquanto músico e intelectual engajado politicamente foi
participante e testemunha de uma história social da Música Popular Brasileira marcada por
contradições internas.
Essa formação de múltiplas vivências e influências contribuiu significativamente
para que Gogô desenvolvesse uma metodologia de ensino peculiar, permeada por
características inerentes ao aprendizado informal em sua trajetória. Além disso, por estar
presente na consolidação do primeiro curso universitário de música popular no país, sua
metodologia influenciou direta e indiretamente a formação de muitos músicos-educadores
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brasileiros da atualidade, e tem sido tomada como referência para a formatação de currículos
de ensino de piano popular. E, nos últimos anos, com o crescente desenvolvimento de escolas
especializadas em música popular, tanto em nível técnico quanto em nível superior, essa
influência tem se perpetuado por diferentes lugares em todo território nacional.
4. Análise ds procedimentos didáticos na Universidade
Podem ser identificadas características básicas que destacam essa metodologia de
Gogô, e viabilizaram sua perpetuação enquanto referencial de ensino de piano popular. Essas
características se dão em três instâncias distintas: dos conteúdos abordados; da relação
professor-aluno; e da organização das aulas.
Não há inovações do professor quanto ao conteúdo abordado em suas aulas, uma
vez que todos os itens de seu programa estão presentes em métodos norte-americanos. Por
exemplo, no quadro abaixo é possível observar que os quatro assuntos abordados durante um
semestre letivo encontram-se em livros de Hal Crook, como How to improvise (1991) e How
to comp (1995), bem como no livro Jazz Keyboard Harmony (1994) do professor Phil de
Greg, dentre outros. No entanto, todos esses autores norte-americanos são referenciados pelo
professor e suas obras estão identificadas na bibliografia de cada programa semestral
estruturado por ele.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1 – As harmonias de apoio.
2 – Estudo das dominantes alteradas.
3 – Escalas de improvisação: modos e escalas alteradas.
4 – Superposição de tríades aos acordes básicos da Harmonia de Apoio (upper
structures).
Quadro 1 – Conteúdo programático da disciplina Instrumento II
Fonte: Gogô – programas de aula.

Apesar de não ser uma atitude inovadora, o fato de Gogô utilizar esse tipo de
conteúdo, sem deixar de apresentar suas fontes, faz-se notório pela organização implícita
nesses métodos e pela indiscutível influência do jazz e da canção norte-americana na
formação dos músicos brasileiros e, consequentemente, da produção artística desse complexo,
denominado música popular brasileira.
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No que se diz respeito à relação professor-aluno, a atuação de Gogô é
extremamente interessante. A relação de informalidade é instituída já no primeiro contato,
conforme relatam alguns de seus ex-alunos 2:
[A relação se dava] de maneira bastante amigável, tranquila e agradável. O professor
costumava inclusive utilizar uma frase que, a meu ver, demonstra muita maturidade
e simplicidade: “a única diferença entre eu e você, é que eu toco há mais tempo que
você”. O professor sempre deixou o aluno muito à vontade para demonstrar suas
inquietudes, anseios, dúvidas, etc.
[a relação era] aberta e amigável. Desde o início o Gogô quer romper com o modelo
de relação professor-aluno, substituindo-o pelo profissional mais experienteprofissional menos experiente.
Sempre manteve uma relação de igualdade e respeito com seus alunos, sempre foi
cordial e encorajador, severo sem ser nunca desrespeitoso, conduzia suas aulas num
clima sempre ameno, tranquilo.

Esse posicionamento é enfatizado pelo próprio professor quando afirma 3:
Não gosto disso, da relação professor-aluno na nossa área da música. Aqueles que
me conhecem sabem, eu não concordo nada, nada com isso. Porque quando o aluno
vai fazer uma faculdade de música, ele já sabe tocar! A diferença é que eu, como os
outros professores, nasci antes! Eu tava lá por causa disso!

Uma vez instituída essa informalidade em sua relação com os alunos, todos os
seus procedimentos passam a ser subordinados por essa relação, o que o coloca na posição de
professor-facilitador – conceito utilizado por vários teóricos contemporâneos de Educação
Musical. Sendo assim, apesar de o professor possuir um programa de ensino previamente
organizado, esse programa não era aplicado integral e rigorosamente a todos os alunos, antes
era subjugado às demandas particulares e imediatas de cada aluno.
Por outro lado, a organização e intencionalidade do professor revelam traços do
ensino formal. Ao elaborar um programa de conteúdos dimensionado em oito semestres, o
professor não apenas atendeu a uma exigência da Universidade, mas sistematizou um
conteúdo que julgava essencial na formação de um pianista popular. E da mesma maneira
sistemática, ele ainda realizava um diagnóstico de cada aluno em sua primeira aula,
registrando um breve histórico musical do aluno; suas preferências estilísticas; seus objetivos
musicais; e sua disponibilidade semanal de tempo para o estudo do instrumento. E a partir de
2

Os excertos apresentados fazem parte de uma série de entrevistas realizadas pela autora no ano de 2012,
contemplando alunos de diferentes períodos (entre 1992 e 2008) da carreira docente de Gogô na UNICAMP.

3

Relato do próprio professor, em entrevista realizada pela autora no dia 15 de maio de 2010, na cidade de São
Paulo.
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então, mantinha registros pessoais do desenvolvimento de cada aula, ministrada a cada aluno
durante todo o seu período de aula de piano na Universidade.
É interessante notar que, embora o professor Gogô não tenha conhecimento dos
referenciais teóricos contemporâneos na área de Educação Musical, seus procedimentos
didáticos demonstram um estreito diálogo com os materiais e discussões produzidas nesse
campo. Por isso, faz-se necessário apresentar alguns desses referenciais nos quais se apoia
este trabalho, especialmente pela aplicação dos conceitos de aprendizado formal e
aprendizado informal. As principais aqui utilizadas se encontram nos trabalhos de Göran
Folkestad (2006) e Lucy Green (2002, 2006, 2008). Dentro da abordagem desses autores, a
definição dos conceitos formal e informal não se restringe a um único aspecto do
aprendizado, mas abrange diferentes aspectos do processo de aprendizagem, como: a situação
em que ele se desenvolve; as características inerentes; a autonomia e a intencionalidade dos
envolvidos. Folkestad sintetiza os conceitos da seguinte maneira:
Na situação de aprendizado formal, a atividade é sequenciada previamente. Isto é,
organizada e ordenada por um ‘professor’, o qual dirige e também realiza a
atividade. Contudo, o indivíduo não precisa ser necessariamente um professor, no
sentido profissional da palavra, mas alguém que assuma a tarefa de organização e
liderança da atividade, como por exemplo, um dos músicos de determinado grupo
musical. Além disso, esta posição não precisa ser estática, embora geralmente seja.
(FOLKESTAD, 2006, p.141) 4

E, referindo-se ao aprendizado informal, o autor afirma:
A situação de aprendizado informal não é sequenciada previamente; a atividade é
que conduz a maneira de trabalhar/tocar/compor, e o processo caminha pela
interação entre os participantes da atividade. É também descrita como ‘auto-escolha
e aprendizado voluntário’. No entanto, como o aprendizado em si jamais pode ser
‘voluntário’ – ele ocorre quando é ou não intencional ou desejado, como foi visto na
perspectiva apresentada na introdução desse artigo [...]. (FOLKESTAD, Ibdem.) 5

Em conclusão ao seu trabalho, Folkestad sugere que os conceitos de formalinformal “não deveriam ser considerados como uma dicotomia, mas sim como dois pólos de
um contínuo, e que na maioria das situações de aprendizado ambos os aspectos do
aprendizado estão, em vários níveis, presentes e interagindo no processo de aprendizagem”
(FOLKESTAD, 2006, p.143). Dessa maneira, o autor propõe que a interação entre os
conceitos aconteça de maneira dialética. Nota-se, pois, nos procedimentos didáticos de Gogô
descritos anteriormente, a existência dessa interação dialética proposta por Folkestad, de
maneira em que o aprendizado formal e o informal se entrelaçam constantemente no
desenvolvimento de suas aulas.
4

Tradução da autora.
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Por sua vez, Green propõe a aplicação de cinco princípios inerentes ao
aprendizado informal na música popular: 1) a liberdade de escolha de repertório a ser
escutado e executado pelo aluno (por afinidade, prazer ou identificação do mesmo); 2) a
prática de ‘tirar de ouvido’, copiando a execução de gravações; 3) a ênfase na essencialidade
do aprendizado coletivo, sem excluir as práticas individuais; 4) a casualidade do processo de
aprendizagem, em que o ponto de partida é a necessidade imediata do aluno em sua
performance (dessa maneira, muitas vezes se parte do geral para o específico, não seguinte
estritamente uma progressão do mais simples ao mais complexo); e 5) a integração entre as
atividades de audição, performance, improvisação e composição – com grande ênfase na
criatividade (GREEN, 2006, p106) 6.
É possível perceber a evidência desses princípios na formação musical de Gogô
desde suas primeiras experiências musicais na infância. Aos 8 anos de idade, ao tomar uma
vacina tríplice, o menino Gogô é acometido por uma reação adversa. O repouso imposto à
criança levou o pai a dar-lhe algo que o distraísse durante este período: uma gaita. Este
primeiro contato com um instrumento musical permitiu com que Gogô tentasse reproduzir
melodias que lhe eram familiares. Assim, fascinado pelo sucesso de Luiz Gonzaga, o menino
tira a introdução de “Asa Branca” na gaita, incomodando-se com o resultado imperfeito
devido às limitações do instrumento diatônico. Essa sensibilidade auditiva chamou a atenção
de sua mãe, que decidiu estimulá-lo propondo-lhe aulas de piano. A experiência desse
primeiro contato com um instrumento musical, de escolha autônoma de repertório e execução
por imitação, se perpetuou ao longo de sua carreira.
Outra fase importante de sua formação em que se evidenciam esses princípios foi
o início de sua carreira profissional, nas décadas de 50 e 60. Neste período, o próprio Gogô
denomina de “grandes escolas” a noite e o disco – referindo-se a ‘prática de tirar de ouvindo’
e a aplicação quase que imediata do conhecimento adquirido em performances coletivas e
individuas em bares no Rio de Janeiro e em São Paulo. Muitas conversas casuais com os
maestros da Rádio Nacional e outros músicos mais experientes também fizeram parte de seu
processo de aprendizagem dessa época, acrescentando-lhe simultaneamente uma experiência
formal.
No entanto, a aplicação desses princípios em sua experiência docente apresenta
um resultado complexo, e muitas vezes ambíguo. Os relatos de seus ex-alunos demonstram

5
6

Idem.
Idem.
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que um dos momentos mais apreciados de suas aulas era quando o próprio professor se
colocava ao piano para tocar. As palavras de um aluno exemplificam muito bem esse fato:
O Gogô sempre tocava muito em aula, fazia arranjos ‘de prima’ (improvisando) e
esse era a melhor parte da aula. O meu jeito de aprender era observando ele tocar e
toda vez que aparecia algum acorde diferente, uma frase surpreendente, algo que me
interessasse, eu gritava ‘Pára, repita, por favor, devagar esse último acorde’, e com o
caderno em mãos, transcrevia todos os macetes e ‘segredinhos harmônicos’ do
Gogô. 7

Tal procedimento do professor demonstrou-se muito eficaz a vários alunos, no
entanto, aos que possuíam conhecimento musical mais restrito, ou certas limitações de
percepção auditiva, fazia-se ineficaz e até, de certa forma, frustrante como relatam alguns
alunos.
Outro fator importante reside na consciência plena do professor acerca seu campo
de atuação, o que faz do tratamento harmônico seu enfoque principal. Este fato é evidente no
discurso do próprio professor quando diz:
[...] o meu trabalho sempre foi dirigido mais pra harmonia que pra outras coisas. Por
exemplo, a minha parte rítmica, não é que ela seja fraca, mas não é o meu forte.
Então se eu tiver que fazer um trabalho tipo César Mariano, aí... se eu for fazer isso,
insistir, não vai ficar bom! Então eu apoio bem nas harmonias e deixo que pro duo –
baixo e bateria... de vez em quando eu entro também, mas eu percebo que a hora que
eu cismo em fazer alguma coisa muito rítmica, fica meio enrolado... portanto, não
sou um bom salseiro! Sei fazer mas não é bem a minha praia! 8

Se por um lado essa intencionalidade potencializa o “melhor” que o professor tem
a oferecer, por outro, acaba restringindo as possibilidades de escolha do aluno. Obviamente,
não se trata de uma particularidade, mas de uma normalidade. O ponto central dessa questão
está no procedimento de Gogô: consciente, transparente com os alunos e por vezes apontando
caminhos alternativos.
Por fim, destaca-se a criação de um relacionamento pessoal de Gogô com seus
alunos, o que gera posturas altamente parciais em sala de aula. As contribuições desse
posicionamento são claras na receptividade e desenvolvimento dos alunos com os quais havia
maior empatia. As desvantagens se davam no campo das diferenças estilísticas e de
personalidade, o que muitas vezes prejudicava o processo de aprendizagem de alguns alunos.
Se na organização prévia das aulas, na intencionalidade e apresentação dos
7

Depoimento de aluno em entrevista realizada pela autora em abril de 2012.
Relato do próprio professor, em entrevista realizada pela autora no dia 15 de maio de 2010, na cidade de São
Paulo.

8
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conteúdos Gogô se demonstra extremamente formal, nas formas de transmissão e nas
ferramentas por ele utilizadas na interação com os alunos se destacam os aspectos da
informalidade. Dessa maneira, é possível afirmar que os procedimentos didáticos de Gogô, à
sua maneira, apresentam uma dialética entre o formal e o informal no âmbito de ensinoaprendizagem da música popular Brasileira.
5. Considerações Finais
Consideradas as análises dos procedimentos didáticos do professor Gogô, a luz da
construção histórico-social da formalização do ensino de música popular no Brasil e da
particularidade da inserção do piano nesse campo, faz-se necessárias levantar algumas
questões: atualmente, de que maneira o aprendizado informal interfere no ensino de música
popular no Brasil? Que música popular é essa que vem sendo inserida nas instâncias
acadêmicas de ensino? De que maneira essa realidade é tratada pela Educação Musical no
país? E, a partir dessa realidade, como prosseguir para um desenvolvimento significativo no
campo do ensino-aprendizagem da música popular Brasileira?
Levantadas essas questões, dentre muitas outras, é preciso pensar em um avanço
nos modelos educacionais de música popular no Brasil, de forma que se consiga atrelar a
intencionalidade com a inserção de elementos da informalidade. É preciso rever criticamente
a aplicação das metodologias referenciais utilizadas até então, para se revelar e clarificar o
caso do piano popular Brasileiro: até que ponto popular, até que ponto Brasileiro.
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Edições práticas e edições Urtext: funções e usos no estudo de repertório
Rodrigo Warken

Instituto Federal do Rio de Janeiro – rodrigowarken@gmail.com
Resumo: Neste trabalho foram pesquisadas edições musicais destinadas aos executantes, suas
particularidades e pressupostos editoriais. No desenvolvimento da pesquisa realizou-se uma
entrevista semiestruturada com pianistas profissionais e/ou professores de piano, cujo objetivo foi
o de levantar opiniões sobre interpretação musical em edições práticas e edições Urtext. Como
contribuição principal, com esta pesquisa buscou-se avaliar as funções e usos de edições práticas e
edições Urtext no estudo do repertório.
Palavras-chave: Edição Prática, Edição Urtext, Interpretação.
Practical and Urtext editions: functions and uses in the study of repertoire
Abstract: This study investigated musical editions for performers, its characteristics and editorial
premise. In developing the survey was conducted a semi-structured interview with professional
pianists and/or piano teachers, whose objective was to raise opinions on musical interpretation in
practical and Urtext editions. The main contribution of the present study is the assessment of the
functions and uses of practical and Urtext editions in the study of repertoire.
Keywords: Practical Edition,Urtext Edition, Interpretation.

Com a introdução da litografia no final do século XVIII, as edições musicais
impressas passaram a circular com mais frequência nos meios musicais substituindo os
manuscritos como principal fonte de disseminação de música. O aumento da produção e o
barateamento dos custos em meados do século XIX levaram muitos editores a publicar séries
ou coleções de partituras com obras populares de compositores de diferentes períodos.
Algumas destas coleções foram criadas por conveniência, variavam muito quanto à qualidade
e aos objetivos aos quais se propunham e serviam mais como referência da interpretação de
instrumentistas famosos do que como fonte fidedigna de um texto musical. No entanto,
muitas edições conseguiam conciliar a concepção interpretativa do editor 1 com um texto
acurado. Para Figueiredo (2004: p. 50) a edição prática “é destinada exclusivamente a
executantes, sendo baseada em uma única fonte, na verdade qualquer fonte, com utilização de
critérios ecléticos para atingir seu texto”. Este tipo de edição modifica ou suplementa a
notação original indicada pelo compositor com marcações que podem incluir alterações,
adições e omissões de sinais de dinâmica, articulação e fraseado, além de dedilhado,
andamento e indicações metronômicas. Segundo aquele autor, a ênfase principal das edições
práticas está no aspecto da realização sonora. Em casos extremos, editores modificam
deliberadamente as notas escritas pelo compositor ou ainda retiram passagens completas.
Carl Czerny (1791-1857) foi um pioneiro ao incluir dedilhados e outras ajudas
interpretativas em suas edições. Em data posterior, virtuosos do piano como Liszt, Bülow e

909

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Busoni faziam, frequentemente, mudanças editoriais de modo a adaptar as peças às suas
próprias ideias e ao gosto contemporâneo. O texto musical era usado pelos intérpretes de
acordo com seus propósitos pessoais e resultaria em criações sempre novas e diversas, uma
livre tradução do texto original.
“Na segunda metade do século XIX, quando a maioria das edições populares
alemãs standard dos clássicos foram primeiramente produzidas, era usual convidar um
virtuose ou professor famoso para atuar como editor” 2, comenta Ferguson (1979: p. 175,
tradução nossa). Um dos principais editores alemães da segunda metade do século XIX,
Sigmund Lebert, (citado por LEESON, 2002, tradução nossa) declarou em 1871, que:
... sinais de fraseado e articulação, tão necessários para indicar corretamente a
estrutura de uma composição, são cuidadosamente ampliados na [edição que fiz]. A
total inadequação de tal notação nos manuscritos da época de [W.A.] Mozart era
uma prática deplorável daquele período. Isto era, indubitavelmente, consequência de
limitações instrumentais. 3

Em reação às sucessivas mudanças editorias contidas nas edições práticas, novas
edições começaram a ser produzidas de modo a aproxima-las ao máximo de uma versão tal
qual o compositor a concebeu. Estas edições, chamadas de Urtext 4,eram produzidas a partir da
avaliação das fontes primárias disponíveis como autógrafos, cópias manuscritas, e primeiras
edições de uma obra. A ideia era apresentar um texto não adulterado, embora esse objetivo
nem sempre fosse alcançado (FERGUSON, 1979). No caso de passagens de obras que
sobreviveram em versões incompletas ou contraditórias, o editor de um texto Urtext, por meio
do exame das fontes disponíveis propõe uma solução prática que é chamada de edição crítica.
No prefácio destas edições o editor justifica seu procedimento em uma seção com
comentários críticos. Para satisfazer as condições editoriais de hoje, e para que haja uma clara
distinção entre o material revisado e o original, as adições são mostradas por meio de figuras
musicais em tamanho pequeno ou notadas entre colchetes.
O termo Urtext foi encontrado nos escritos de Herder e Goethe descrevendo a
versão original de um texto, como por exemplo, uma novela antes de ser traduzida para outras
línguas. No contexto musical, o termo é usado pela primeira vez em 1895, numa série de
publicações da editora Breitkopf & Härtel (Urtext Classischer Musikwerke) das obras de
Mozart, Beethoven, Chopin e Bach, financiada pela Königliche Akademie der Künste de
Berlim.
Atualmente, muitos instrumentistas têm necessidade de aprofundar seus
conhecimentos a respeito das práticas de execução de época, de modo a se aproximarem o
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máximo possível das intenções musicais dos compositores (BADURA-SKODA, 2003). Para
Bilson (1995: p. 24), as edições Urtext passaram a ser indispensáveis:
Não só artistas famosos, mas virtualmente todos os estudantes sérios, seja em Nova
Yorque, Tóquio ou Jerusalém usam uma ou outra destas excelentes edições
acreditando que elas sejam as fontes mais próximas possíveis do que Mozart ou
Beethoven escreveram, não enlameados por adições ou mudanças de um editor
intrometido. 5

Não há dúvida de que uma obra nasce em um determinado contexto, em uma
determinada data e carrega consigo traços marcantes da personalidade do seu autor. Existe,
por certo, uma congruência entre a obra e o instrumento para o qual ela foi concebida, ou
ainda, entre a obra e o local para o qual ela foi pensada acusticamente. A concepção da
técnica instrumental depende, muitas vezes, da tecnologia empregada na construção dos
instrumentos musicais.
A “fidelidade” às intenções do compositor, no entanto, nem sempre é possível.
Não é raro encontrar compositores cuja notação musical é pouco clara, incompleta ou ainda
incorreta. Em uma partitura qualquer, que esteja em estado original/bruto, podem existir
muitos problemas de imprecisão nas informações. No caso de autógrafos antigos, por
exemplo, muitas passagens encontram-se ilegíveis ou contém adições causadas por borrões de
tinta. Além do mais, as próprias intenções do compositor, em alguns casos, não são
completamente definidas. As primeiras versões de uma obra podem incluir, ainda, leituras que
foram rejeitadas e invalidadas pelo próprio compositor. Desta forma, são poucos os casos em
que o autógrafo de uma obra musical não necessite correções ou mudanças.
Uma edição fac-similar de um autógrafo de uma obra, que reproduzisse uma fonte
fielmente por meios fotográficos ou digitais, poderia ser chamada de Urtext. Neste caso
qualquer consideração a respeito da intenção escrita do compositor seria dispensável, não
havendo, assim, a intervenção do editor. “Em todos os outros casos, no entanto, uma edição
impressa é inevitavelmente uma transcrição e representa uma leitura interpretativa de um
editor...”, 6 conclui BADURA-SKODA (2003: p. 34, tradução nossa).
As edições práticas e as edições Urtext - destinadas aos executantes - são reflexos
da diversidade nas opções editorias e apontam para diferentes concepções interpretativas.
Sendo a escolha de edições musicais inerentes à prática instrumental e levando-se em conta os
pressupostos editoriais de cada tipo de edição, levantamos a seguinte questão: Qual a postura
interpretativa do executante frente à notação de um texto Urtext e de um texto de edição
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prática? O objetivo desta pesquisa é avaliar como intérpretes e professores de piano utilizam
edições práticas e edições Urtext no estudo do repertório.
No desenvolvimento da pesquisa realizou-se uma entrevista semiestruturada com
pianistas profissionais e/ou professores de piano, cujo objetivo foi o de levantar opiniões
sobre interpretação musical em edições práticas e edições Urtext. Os pianistas e professores
de piano foram escolhidos intencionalmente a partir dos seguintes critérios: atuação
profissional como professor de piano em instituição de ensino superior no Brasil e/ou como
recitalista/camerista com carreira consolidada e reconhecida publicamente. A entrevista foi
realizada no mês de fevereiro de 2009, por meio eletrônico (e-mail). Nas Tabelas 1, 2, 3, 4 e
5, encontra-se o detalhamento da amostragem quanto à naturalidade, ao sexo, à idade, à
formação profissional e à atuação preponderante.

Tabela 1: Distribuição da amostra quanto à naturalidade
Legenda: SC (Santa Catarina), PR (Paraná), SP (São Paulo), RJ (Rio de Janeiro), ES (Espírito
Santo)

Tabela 2: Distribuição da amostra quanto ao sexo

Tabela 3: Distribuição da amostra quanto à idade

Tabela 4: Distribuição da amostra quanto à formação profissional

Tabela 5: Distribuição da amostra quanto à atuação preponderante
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As respostas descritivas dos entrevistados foram organizadas em um quadro e,
posteriormente, comparadas e analisadas. Para facilitar a análise, foram extraídas médias de
percentagem das respostas. Algumas das questões aplicadas encontram-se transcritas a seguir:
Questão 1: Você considera que a opção por determinado tipo de edição pode
interferir na interpretação de uma obra?
Nesta questão, 100 % dos entrevistados concordam que “a opção por determinado
tipo de edição pode interferir na interpretação de uma obra”.
Questão 2: Ao usar uma edição prática você executa ipsi literis o que está
notado?
Em resposta à Questão 2, 100% dos respondentes disse não executar ipsi literis o
que está notado em uma edição prática.
Questão 3: Ao usar uma edição Urtext você executa ipsi literis o que está notado?
Como resposta, 100% dos entrevistados afirmam não executar ipsi literis o que
está notado em uma edição Urtext.
Questão 4: No estudo de uma obra musical, você embasa sua interpretação:nos
conhecimentos que aprendeu com seu/s professor/es de instrumento; em pesquisas históricas e
musicológicas; na sua intuição musical.
Nesta questão, 100% dos entrevistados responderam que no estudo de uma obra
musical embasam sua interpretação nos conhecimentos que aprenderam com seu/s
professor/es de instrumento, em pesquisas históricas e musicológicas e na sua intuição
musical.
Questão 5: Em sua opinião, o conhecimento da notação da época em que a obra
musical foi composta e as particularidades de escrita de cada compositor sãoindispensáveis ao
intérprete?
100% dos sujeitos responderam que o conhecimento da notação da época em que
a obra musical foi composta e as particularidades de escrita de cada compositor são
indispensáveis ao intérprete.
Questão 6: Em sua opinião, deve haver diferenças na postura interpretativa, por
parte do executante, quando da abordagem de uma edição prática e de uma edição Urtext?
83,3% dos entrevistados responderam que os dois tipos de edição exigem uma
abordagem crítica por parte do intérprete e, por este motivo, não deve haver diferenças na
postura interpretativa por parte do executante. 16,6% dos entrevistados responderam que deve
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haver diferenças na postura interpretativa quando da abordagem de uma edição prática e de
uma edição Urtext.
A partir da análise das entrevistas constatou-se que a totalidade dos músicos
utiliza a partitura de forma criteriosa. Os diferentes tipos de edições podem servir para
diferentes finalidades e devem ser abordadas sempre de forma crítica. Ficou evidente que
edição musical é considerada uma “interpretação” da obra e, desta forma, induz o executante
a determinadas escolhas. Os entrevistados mostraram-se mais preocupados com as
interferências na interpretação relacionadas à escolha de edições práticas. Dentre os motivos
apresentados, foram mencionados os problemas de adição de sinais e indicações pelo revisor
da edição e a dificuldade que o músico pode ter em discernir o que é partitura original e o que
é “contribuição do revisor”. No entanto, a opção por uma edição prática cuja revisão tenha
sido feita com bom senso, poderia interferir positivamente na interpretação por fornecer
sugestões técnico-interpretativas.
De modo unânime, os entrevistados afirmam que nenhuma edição, seja ela prática
ou Urtext, fará sentido se lida de forma ipsi literis. Em ambos os tipos de edição é necessário
a intervenção crítica do intérprete. Nas edições práticas, os diversos aspectos notacionais que
muitas vezes são adicionados pelo revisor nem sempre são levados em conta pelo intérprete.
Os respondentes afirmaram que aspectos como articulação, ornamentação, pedalização e
fraseado são passíveis de serem modificados no estudo de uma obra cujo suporte seja uma
edição prática. Estas modificações realizadas pelo intérprete têm como objetivo corrigir
informações desnecessárias ou mesmo equivocadas apresentadas por muitas edições práticas.
Estas modificações também são realizadas quando há discordância na concepção
interpretativa entre editor e executante.
Já na abordagem de uma edição Urtext, os entrevistados reconhecem que muitos
aspectos estilísticos da interpretação de obras do período Barroco e Clássico são parcialmente
escritos ou não são escritos e, por este motivo, este tipo de edição não pode ser executada ipsi
literis. Assim, uma execução “fiel” do texto Urtext poderia produzir uma interpretação
limitada ou mesmo equivocada da obra. Os aspectos comumente modificados, neste caso, são:
articulação, ornamentação, fraseado, dinâmica e pedalização. Para os entrevistados, a
execução de uma obra a partir de um texto Urtext requer do músico conhecimentos históricos
e musicológicos que embasem suas escolhas interpretativas.
Segundo os entrevistados, as informações contidas numa partitura musical devem
ser relativizadas, pois não há sentido absoluto nas indicações gráficas e estas não são

914

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

dissociadas dos “aspectos estilísticos do compositor, da época e do contexto no qual a obra foi
composta”. O conhecimento das peculiaridades da notação de época e da escrita do
compositor é considerado fundamental para os entrevistados. Esta perspectiva, no entanto, é
válida para o intérprete cujo propósito seja buscar uma aproximação com as ideias ou com o
estilo do compositor.
Mais de 80% dos entrevistados afirmaram não existir diferenças na postura
interpretativa quando abordam uma edição prática ou uma edição Urtext. As justificativas
sugerem que a abordagem seja feita, invariavelmente, de forma crítica, seja numa edição
prática, seja numa edição Urtext. Os diferentes tipos de edições representam pontos de vista
diferentes sobre uma mesma obra e o intérprete deve estar sempre calçado com informações
musicais suficientes que o permitam concordar ou discordar da edição, modificando-a quando
necessário.
Considerações Finais
As opiniões sobre interpretação musical em edições práticas e edições Urtext
levantadas nas entrevistas foram importantes na avaliação de como intérpretes e professores
de piano utilizam edições práticas e edições Urtext no estudo do repertório. A opção por um
determinado tipo de edição é de fundamental importância, pois ela balizará as suas escolhas
interpretativas. Para isso, é aconselhável conhecer qual é a concepção ou preceito
interpretativo do editor e a época em que a edição foi feita. Estes dados podem ajudar o
intérprete a entender os motivos das escolhas feitas pelo editor e, consequentemente, ajudá-lo
a decidir se a concepção do editor é compatível com a sua.
O uso combinado de edições práticas e edições Urtext é altamente recomendado já
que possibilita que os conhecimentos musicais do intérprete sobre os vários aspectos da obra
em questão sejam comparados com a visão de outros intérpretes/editores. Esta comparação
entre as diversas fontes é valiosa não só em se tratando de edições práticas, mas também entre
edições Urtext, que trazem comumente divergências entre si. Este processo de utilização
combinada das edições musicais de uma obra pode contribuir significativamente no
aprofundamento da compreensão e enriquecimento dos diversos aspectos técnicointerpretativos de uma obra musical.
O fato da leitura e execução da notação em edições práticas e em edições Urtext
não ser literal na maioria das vezes demonstra que o conhecimento musical do intérprete deve
estar além do que está impresso na partitura. Sem esta base ampla de conhecimentos não é
possível avaliar e decidir qual a melhor maneira de realizar determinada música. Desta forma,
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a formação musical do executante deve ir além dos conhecimentos adquiridos oralmente com
seus professores e do domínio instrumental, contemplando a pesquisa histórico-musicológica,
aspectos teóricos, técnico-analíticos e interpretativos. Neste sentido, o presente trabalho
pretende constituir uma pequena contribuição para a área, servindo como fonte de consulta e
abordando questões fundamentais ligadas às práticas interpretativas.

Referências:
BILSON, Malcom. Do We Really Know How to Read Urtext Editions? Or, the Case of the
Missing Dot.Piano & Keyboard, San Ancelmo, p. 24-30, Jul/ago, 1995.
BADURA-SKODA, Eva. Aspects of Performance Practice. In: MARSHALL, Robert (Ed.)
Eighteenth-century keyboard music. 2. ed. New York: Routledge, 2003. p. 33-67.
FERGUSON, Howard. Keyboard Interpretation: an introduction. London: Oxford University
Press, 1979.
FIGUEIREDO, Carlos A. Tipos de edição. Debates, Rio de Janeiro, n. 7, p. 39, jul. 2004.
LEESON, Daniel. KlarinetArchive. Disponível em <http://test.woodwind.org/Databases/Kla
rinet/2002/10/000227.txt> . Acesso em: 6 Oct. 2002, 11:49:21.
1

Pessoa responsável pela revisão e preparação do texto para a publicação. O termo editar também é usado, nesta
pesquisa, como sinônimo de publicar.

2

No original: In the second half of the 19th century, when most of the standard German popular editions of the
classics were first produced, it was usual to invite a famous virtuoso or teacher to act as editor.

3

… signs of phrasing and articulation, so necessary to correctly indicate the structure of a composition, are
carefully amplified in [the edition which I have made]. The utter inadequacy of such notation in the manuscripts
of Mozart’s time was a deplorable practice of that period. Thiswasundoubtedlydueto instrumental limitations.

4

A palavra Urtext é de origem alemã e significa “texto original”.

5

No original: Not only famous artists, but virtually all serious students, whether in New York, Tokyo or
Jerusalem use one or another of these excellent editions, believing that they have the closest possible source to
what Mozart or Beethoven wrote down, not muddied up by additions or changes of a meddling editor.

6

No original: In all other cases, however, a printed edition is inevitably a transcription and represents the
interpretative reading of an editor…
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Resumo: A música é considerada uma atividade que pode beneficiar a criança com Transtorno do
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no seu desenvolvimento. O objetivo deste estudo foi
identificar mudanças comportamentais em alunos com características de risco para TDAH
submetidos à intervenção a partir da educação musical em turmas de violoncelo em grupo.
Avaliados a partir do Protocolo de observação do comportamento no contexto de aula de música
(Nascimento, 2010). Os resultados indicam que o ambiente estruturado da aula de música pode ter
influenciado para o aumento do repertório de comportamentos adequados e redução do repertório
de comportamentos inadequados.
Palavras-chave: TDAH, mudanças comportamentais, educação musical, música.
Music education as a tool for changes behavior characteristic of ADHD
Abstract: Music is considered an activity that can benefit children with Attention Deficit Disorder
and Hyperactivity Disorder (ADHD) in its development. The aim of this study was to identify
students with behavioral changes in risk characteristics undergoing intervention for ADHD from
the musical education in cello’s classes in group. Evaluated from the protocol behavior
observations in the context of music class (Nascimento, 2010). The results indicate that the
structured environment of a music class can be influenced to increase the repertoire of appropriate
behaviors and reducing the repertoire of behaviors.
Keywords: ADHD, changes behavior, musical education, music.

1. Introdução
O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno
neurobiológico de origem multideterminada com alta incidência na população infantil.
Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o TDAH se caracteriza
pela redução na capacidade de manter a atenção, hiperatividade motora e impulsividade
(DSM IV-TR, 2000). Nas últimas décadas pesquisadores têm voltado suas atenções para o
TDAH, Biederman, Faraone, Keenan e Tsuang (1991) afirmam que pesquisas com o objetivo
principal de desenvolver estratégias que melhorem a qualidade de vida do indivíduo com o
transtorno e seus familiares têm sido motivadas pelo grande impacto social do transtorno,
caracterizado por elevado custo financeiro, conflitos familiares, prejuízos acadêmicos, baixa
autoestima e risco de desenvolvimento de comorbidades psiquiátricas (Nascimento, 2010).
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suas relações sociais. O atraso acadêmico em indivíduos com TDAH não são indicativos de
atraso cognitivo, mas pode ser atribuído a presença de desordens comportamentais (McIntyre,
2007; Sze & Yu, 2004). O quadro de TDAH é caracterizado por uma tríade principal de
sintomas que são a hiperatividade, impulsividade e o déficit de atenção (Araújo & Silva,
2003; Alencar, Carneiro & Alencar, 2009). É baseado nestes sintomas principais que o
diagnóstico do transtorno é realizado. Por ser uma condição crônica o tratamento para o
TDAH não tem o objetivo de remissão total dos sintomas, mas sim dos prejuízos que o
transtorno pode ocasionar no desenvolvimento do indivíduo (Barkley & Murphy, 2008).
Devido a esse quadro complexo que constitui o TDAH, pesquisadores e
educadores têm voltado suas atenções para alunos com este transtorno, com o objetivo
principal de desenvolver estratégias de intervenção mais eficazes para o manejo adequado
com estes alunos. Uma destas alternativas que tem se mostrado bastante útil é a música (Sze
& Yu, 2004; Reitz, 2006; Campos, 2006; Mcintyre, 2007).
Em estudos realizados por Pratt, Abel, e Skidmore (1995) e Rickson (2006),
identificou-se a supressão de comportamentos sociais inadequados, como dificuldade no
estabelecimento de relações sociais, uso abusivo de substâncias, como álcool e drogas e
comportamento anti-social, em portadores de TDAH a partir da utilização da música em
intervenções. Dessa forma, a música parece ser uma ferramenta com possibilidades reais de
modificar comportamentos inadequados e ampliar o repertório de comportamentos adequados
em crianças/adolescentes com TDAH. Partindo desse pressuposto, educadores musicais
voltaram sua atenção para esta relação, bem como para a utilização da música com fins
terapêuticos (Ben, 2003; Campos, 2006). Bertoncel (2010) afirma que o ambiente estruturado
característico do ensino musical pode favorecer o desempenho de alunos com TDAH, visto
que exige que o aluno adote uma série de condutas específicas ao contexto.
Com base nestas pesquisas, a coordenação do Programa Cordas da Amazônia (PCA),
desde 2006 busca promover a inclusão de crianças e adolescentes com transtornos do
desenvolvimento e problemas de aprendizagem em turmas regulares de música. Para receber
estes alunos, o método de ensino foi sistematizado a fim de priorizar o ensino a partir das
habilidades já presentes no repertório dos alunos (Rodrigues, 2008; Farias, 2009).
Assim este estudo tem por objetivo identificar mudanças em comportamentos
característicos de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade em alunos com
características de risco para TDAH submetidas à intervenção a partir da educação musical em
turmas de violoncelo em grupo.

918

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

2. Método
Caracterização da pesquisa
Estudo do tipo ABA, realizando-se uma medida do comportamento, a intervenção
com educação musical, e nova medida após a intervenção.
Aspectos éticos: O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos da UFPA (084/09 CEP_ICS/UFPA). Além disso, os responsáveis que
concordaram com a pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Participante: Uma criança do sexo masculino, com 10 anos de idade, estudante de escola
pública, com histórico de repetência escolar, indicado pela coordenação pedagógica por
apresentar características compatíveis com o quadro de TDAH, ingênuo musicalmente (não
ter histórico de aprendizado musical) e nunca ter sido submetido a qualquer forma de terapia
(psicoterápica ou farmacológica).
Ambiente: A coleta de dados foi realizada em dois locais diferentes: (a) no Programa Cordas
da Amazônia; (b) na instituição de ensino regular que a criança freqüenta.
Materiais, Equipamentos, e Instrumentos:
a) Escala de avaliação de TDAH: versão para professores - Benczik (2000).
b) Bateria de Instrumentos de Barkley: conjunto de formulários de abordagem clínica
elaborados por Barkley e Murphy (2008), reunidos neste estudo e intitulados como
“Bateria de Instrumentos de Barkley” a fim de auxiliar na avaliação comportamental
sugestiva de TDAH, que são: b.1 Anamnese-Barkley;b.2 Checklist de Avaliação de
Barkley para TDAH;b.3 Escala de avaliação do comportamento disruptivo –
Formulário para pais.
c) Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WISC-III)
d) Protocolo de observação do comportamento no contexto de aula de música:
desenvolvido por Nascimento (2010), obteve validação das categorias de análise por
meio do teste de fidedignidade, com 83% de concordância entre observadores. O
protocolo é dividido em dois grupos principais:
(a) Comportamentos adequados para o contexto de educação musical: ET1 – Executar
tarefa após a primeira solicitação do professor/monitor; ET2 – executar tarefa após duas ou
mais solicitações do professor/monitor; ETO – Executar tarefa após observação de
comportamentos obtidos por professor/monitor ou por colega; ETAF – Executar tarefa após
auxílio físico do professor/monitor ou colega; AO – Olhar Atentamente; PE – Fazer perguntas
de esclarecimento; CSC – Emitir comportamento socialmente compatível com o contexto; RP
– Responder em seguida à pergunta.
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(b) Comportamentos inadequados ao contexto de educação musical: CD – Emitir
comportamentos discrepantes; OD – Olhar de modo disperso; PD – Fazer perguntas
descontextualizadas; CSI – Emitir comportamento socialmente incompatível com o contexto;
IP – Responder interrompendo a formulação da pergunta; CNCT – Emitir comportamentos
repetitivos não concorrentes relacionados à tarefa; CNCR – Emitir comportamentos
repetitivos não concorrentes relacionados á rotina; CC – Emitir comportamentos repetitivos
concorrentes; IT – Interromper a tarefa.
Procedimento de coleta de dados: a coleta foi dividida em três etapas principais: (1) cuidados
éticos; (2) avaliação comportamental, com aplicação da Escala de TDAH versão para
professores; bateria Barkley com os pais do participante; WISC III com os alunos e (3) aulas
de música em grupo, com o ensino prático do instrumento violoncelo, sendo que as aulas
foram gravadas em áudio e vídeo ao longo dos seis de intervenção.
3. Resultados e Discussão
Identificação de características de risco para TDAH
A identificação de características de risco para TDAH utilizando a Escala de
avaliação do TDAH: versão para professores, a bateria Barkley para TDAH e o WISC III
permitiu traçar um perfil comportamental do aluno, identificando pontos de extrema
importância no direcionamento de uma avaliação comportamental. O participante apresentou:
histórico de repetência, o aluno já havia sido reprovado duas vezes na segunda série do ensino
fundamental menor; hiperatividade (descrita pelos professores como “é muito agitado. Nunca
consegue ficar parado durante as aulas”); dificuldade de aprendizagem e freqüente distração
(descrita pelos professores como “vive voando durante as aulas”).
Os dados gerados com a aplicação da Escala de avaliação do TDAH: versão para
professores observa-se que o participante apresentou escore máximo, 95, alta probabilidade
para manifestação do problema.
Com a análise da bateria Barkley os resultados obtidos para o Checklist de
avaliação de Barkley para TDAH foi diagnóstico extremamente provável de TDAH. Na
escala de avaliação do comportamento disruptivo: Formulário para pais, resultado de
diagnóstico extremamente provável de TDAH.
No resultado do WISC-III, este aluno apresentou índice de resistência à distração
de 78, limítrofe e velocidade de processamento, com índice de 87, média inferior.
Com base nos resultados dos três instrumentos identificou-se que o participante
apresenta características de risco para TDAH. Identificou-se atraso escolar, com marcada
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dificuldade de manter e controlar a atividade comportamental exacerbada. Este quadro
corrobora com a literatura que evidencia que indivíduos com TDAH apresentam prejuízos em
várias áreas da vida, sendo comum o prejuízo acadêmico (McIntyre, 2007; Reitz & Chiodo,
2006; Sze & Yu, 2004). Além do prejuízo acadêmico, a análise dos instrumentos possibilitou
a identificação de acentuada hiperatividade e déficit de atenção.
Mudanças comportamentais a partir da educação musical
Os resultados obtidos com o Protocolo de observação do comportamento no
contexto de aula de música foram organizados da seguinte forma: (a) Linha de base, onde
consta a média dos comportamentos apresentados no primeiro mês de aula de música; (b)
Intervenção, que considera a média dos comportamentos apresentados do segundo ao quinto
mês de aula de música e (c) Pós-intervenção, que compreende a média dos comportamentos
apresentados no sexto e último mês de aula de música.
Ao realizar a comparação entre as três etapas da pesquisa observou-se que na fase
de linha de base o participante apresentou freqüências reduzidas de comportamentos
considerados adequados e freqüência elevada de comportamentos considerados inadequados
ao contexto de educação musical. Isto já era esperado na fase de linha de base, visto na
avaliação comportamental os três instrumentos utilizados indicaram um quadro acentuado de
hiperatividade e impulsividade. Além disso, ele já apresentava histórico de atraso escolar,
tendo sido reprovado dois anos na mesma série.
Dessa forma, precisam-se considerar dois fatores: o contexto escolar configuravase como um espaço aversivo, o que propicia a adoção do estigma de incapacidade e baixa
autoestima pelo aluno, mas também por seus familiares. Isto vai ao encontro das afirmações
de McIntyre (2007); Reitz e Chiodo (2006) e Sze e Yu (2004) que afirmam os prejuízos em
várias áreas da vida do indivíduo podem ocasionar o sentimento de inferioridade no indivíduo
com TDAH.
O outro fator a se considerar é o estranhamento do aluno ao contexto novo no qual
foi inserido, em que haviam regras estabelecidas e um conjunto de atividades das quais ele
nunca havia tido contato, visto que era musicalmente ingênuo. Com isso houve tanto a
necessidade de explorar o novo contexto, quanto à dificuldade no seguimento de regras recém
estabelecidas. Segundo Rohde, Barbosa, Tramontina e Polanczyk (2000) “não seguir
instruções”, “não terminar tarefas escolares, domésticas ou deveres profissionais” e
“dificuldades no engajamento em atividades que exijam atenção sustentada” são
características que compõe o quadro de TDAH, o que pode explicar os comportamentos
observados no participante durante a fase de linha de base.
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O aumento nos comportamentos adequados passou a ser observados já na terceira
semana de aulas de música, mas para atender ao método estabelecido, passou-se a considerar
fase de intervenção a partir do segundo mês de aulas de música. Já em relação aos
comportamentos inadequados, só foram observadas mudanças a partir da sexta semana de
aula, considerou-se diferença significativa valor igual ou maior que um. Segundo Nascimento
(2010) a interpretação teórica estatística assume que diferenças entre médias for menor que 1,
não se considera significativa, mas quando esta diferença for igual ou maior que 1, esta
diferença provavelmente é significativa.
Na fase de intervenção, que durou do segundo ao quinto mês de aulas de música
observou-se claramente a ampliação do repertório de comportamentos adequados e redução
nos inadequados, gradativamente. A redução foi observada ainda na fase pós-intervenção, em
que as regras já não foram expostas de forma intensiva como na fase de intervenção. A
configuração do espaço em que ocorriam as aulas, a exposição e re-exposição das regras, a
conseqüenciação dos comportamentos de seguimento ou não seguimento de regras
imediatamente após a apresentação da resposta podem ter favorecido as mudanças descritas.
Segundo Bertoncel (2010), o estabelecimento de regras e a técnica necessária para a execução
das tarefas solicitadas na educação musical pode auxiliar na manutenção de comportamentos
adequados.
Um outro ponto a ser considerado é o método utilizado nas aulas de música, em
que o professor era assistido por dois monitores, que auxiliavam os alunos tanto na
compreensão teórica, quanto no seguimento das regras, consequenciando o seguimento ou
não seguimento de regras imediatamente após o comportamento ser apresentado.
Dessa forma, a educação musical oferecida nesta pesquisa pode favorecer a
redução de comportamentos inadequados e ampliação de comportamentos adequados no
repertório de indivíduos com TDAH, ao passo que se pautou no estabelecimento de regras,
oferecendo um espaço estruturado, com professor e monitores instruídos quanto as
dificuldades dos alunos com características de risco para TDAH. Assim, o aluno não foi
exposto a estimulação aversiva durante as aulas de música e encontrou um ambiente que
favoreceu seu engajamento, estimulando a participação durante as aulas e promovendo a
avaliação continuada, em que se observava o ganho que os alunos tinham a cada aula.
Os resultados observados neste estudo são favoráveis quanto a utilização da
educação musical como forma de intervenção em alunos com características de risco para
TDAH. Os resultados parecem estar diretamente ligados ao fato do contexto de aula de
música oferecido aos estudantes ter sido estruturado, respeitando-se as habilidades e
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dificuldades do aluno. Com isso, não houve estimulação aversiva, sendo então demonstrado
ao aluno que o ambiente educacional não é aversivo por natureza, mas está relacionado ao
método utilizado.
Neste estudo, em que se optou por estudo de caso único, a comparação entre as
fases permitiu observar mudanças ocorridas no repertório do participante, no entanto, não se
pode afirmar que as mudanças comportamentais são devidas a exposição à música ou ao
método, isto porque seria necessário um estudo de comparação com controle, em que se
estruturasse um contexto de música com outro método para submeter outro aluno. Dessa
forma, a comparação de resultados obtidos entre um ambiente com regras bem estabelecidas e
um sem a exposição e acompanhamento do seguimento ou não das regras poderia responder a
esta questão. Assim, sugere-se que estudos com amostras maiores e com a formação de grupo
controle sejam realizados, a fim de contribuir com esta discussão.
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Resumo: O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é uma desordem
comportamental crônica, com incidência elevada na população infantil. Este estudo objetiva
comparar o aprendizado musical no violoncelo de crianças com características de risco para
TDAH e outro grupo sem o transtorno. Após a triagem das crianças e a estruturação do espaço
musical, a aplicação da Escala de Avaliação do Aprendizado Musical revelou que não houve
diferença significativa de aprendizado entre os dois grupos, diferentemente de dados da literatura
que indicam rendimento inferior em TDAHs.
Palavras-chave: Educação musical, inclusão social, TDAH, aprendizado musical
Music education and ADHD: a case study in the program Strings from Amazon
Abstract: attention deficit disorder and hyperactivity (ADHD) is a behavioral disorder, from many
sources with high incidence in children. This study aims to compare the musical learning in cello
of children with ADHD risk characteristics and another group without the disorder. After the
sorting of children and musical structuring, implementation of the rating scale of Musical Learning
showed that there was no significant difference between the two groups learn, unlike literature data
indicate that income below in TDAHs.
Keywords: Music education, social inclusion, ADHD, musical learning

1. Introdução e pressupostos teóricos
O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma desordem
comportamental de origem multideterminada, com elevada incidência na população infantil.
Segundo Barkley e Murphy (2008) a taxa de prevalência do transtorno no mundo varia entre 3
a 5%, sendo mais comum em meninos, que em meninas. Ainda não há um consenso acerca da
etiologia do TDAH, mas há um forte indicador da influência biológica e do fator hereditário,
já que em 80% dos casos há histórico na família (ROHDE, BUSNELLO, PINZON &
KETZER, 1998; BARLEY & MURPHY, 2008).
As características deste transtorno baseiam-se na tríade hiperatividade,
impulsividade e déficit de atenção. Encontram-se ainda referências de comportamentos que
podem ser considerados subprodutos das três principais: deficiência no controle das emoções,
falta de destreza motora, dificuldades de adaptação social e dificuldades no uso da
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criatividade (CONDEMARIN, MILIC & GOROSTEGUI, 2006; BARKLEY & MURPHY,
2008). Verifica-se pela leitura destas características que a presença do TDAH na vida do
indivíduo acarreta prejuízos em várias áreas, principalmente na educacional.
De um modo geral, crianças com TDAH apresentam: troca frequente de
atividades, dificuldades em manter amizades, acúmulo de atividades distintas, e não
raramente fracasso escolar (ROSA NETO, 2006). É importante salientar que o
desenvolvimento cognitivo do indivíduo com TDAH é preservado, sendo as dificuldades
acadêmicas decorrente dos comportamentos inadequados (CONDEMARIN, MILIC &
GOROSTEGUI, 2006).
Pesquisadores da área de educação musical e de musicoterapia têm se interessado
na investigação sobre de que forma a educação musical pode beneficiar crianças e
adolescentes com TDAH. Pratt, Abel e Skidmore (1995) pesquisaram os efeitos do
neurofeedback em um grupo de crianças portadoras de TDAH utilizando “musica de fundo”
durante a realização de três tarefas, sendo que os participantes foram divididos em um grupo
controle (com música) e grupo experimental (sem música). A análise dos dados aponta para
um aumento da atenção em atividades que exigiam foco de atenção, aumento na frequência do
comportamento social adequado e controle de emoções para o grupo controle, sugerindo que a
música pode ser utilizada para o incremento educacional de TDAH.
Pratt, Abel e Skidmore (1995); Fletcher, Lyons, Fuchs & Barnes (2009) vêm
salientando que a exposição continuada à música pode auxiliar na redução de
comportamentos impulsivos, redução de comportamentos hiperativos (inquietação motora),
ampliação

da

atenção,

melhora

no

desenvolvimento

psicossocial,

estímulo

no

desenvolvimento cognitivo e motor e melhora na qualidade de vida. Assim, foi formado um
grupo

de

pesquisa

multiprofissional

(educação

musical,

psicologia,

pedagogia,

psicopedagogia e letras) na Escola de Música da Universidade Federal do Pará (EMUFPa)
com o objetivo de desenvolver estratégias de ensino eficazes para este público, através de
aulas práticas de violoncelo, bem como oferecer suporte aos familiares no manejo com essas
crianças e adolescentes (DEFREITAS, NOBRE & CASSEB, 2008).
Dessa forma a música parece ser uma ferramenta com possibilidades reais de
influenciar positivamente comportamentos inadequados e ampliar o repertório de
comportamentos adequados em crianças e adolescentes com TDAH, o que é fundamental para
que as implicações do transtorno, no desenvolvimento cognitivo de quem o possui, sejam
minimizadas.
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2. Objetivos da pesquisa
Tendo em vista a contribuição da música no desenvolvimento de pessoas com
TDAH, o presente estudo tem por objetivo geral identificar os efeitos que a exposição à
educação musical geram nas crianças sendo que os objetivos específicos são: a) identificar as
mudanças no padrão de comportamento apresentado pelos alunos no contexto das aulas de
música e b) analisar o aprendizado musical de crianças e adolescentes com e sem TDAH
matriculadas em uma intervenção musical.
3. Procedimentos metodológicos
A pesquisa caracteriza-se por ser experimental, utilizando-se um grupo de
crianças com características de risco para TDAH e um grupo de crianças sem o transtorno. O
cuidado nos aspectos éticos foram tomados com a devida aprovação da pesquisa pelo Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFPA (084/09 CEP_ICS/UFPA) e a assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos responsáveis dos alunos.
Foram selecionados 22 participantes: 17 meninos e 5 meninas, com idades entre 9
e 11 anos. Do total, 7 foram diagnosticados com características de risco para TDAH e 15 sem
nenhum transtorno. Formaram-se 2 turmas heterogêneas sendo que em cada turma havia em
média 10 a 12 estudantes de violoncelo. Para integrar a pesquisa, os estudantes atenderam aos
seguintes requisitos: a) ter entre 9 e 11 anos de idade; b) ser alfabetizado e frequentar aulas
em instituição de ensino regular, pública ou privada; c) ter autorização dos pais, mediante
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O enquadramento das crianças na
categoria “características de risco para TDAH” foi feito através de avaliação comportamental,
realizado por profissional habilitado, que utilizou a bateria de testes Barkley e Murphy (2008)
e a Escala de Avaliação de TDAH: versão para professores e Escala de Inteligência de
Weschler (WISC III). Foram excluídos da pesquisa participantes que se enquadravam nos
seguintes critérios: a) possuir comorbidades debilitantes (física ou cognitiva); b) fazer uso de
psicofármacos; c) estar em terapia (psicoterapia ou terapia ocupacional); d) ter histórico de
musicalização; e) frequentar instituição de ensino especial; e f) crianças cujos responsáveis
não autorizaram participação voluntária na pesquisa.
O ambiente de ensino do violoncelo foi especialmente adaptado para receber tais
alunos. As aulas foram ministradas dentro do espaço onde funciona o Projeto Cordas da
Amazônia, inserido na Escola de Música da UFPA, configurando-se como a única instituição
de ensino musical com um programa para o ingresso de alunos com transtornos do
desenvolvimento. Tais adaptações consistiram em: a) criação de um grupo de pesquisa
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formado por profissionais e estudantes da área da psicologia, educação musical, pedagogia,
letras e fonoaudiologia; b) qualificação de professores para o manejo com alunos portadores
de necessidades educacionais especiais; c) organização espacial da sala, com a redução de
estímulos visuais, e d) formação de grupo de orientação aos responsáveis das crianças.
As aulas de música em grupo aliavam o ensino teórico-prático do violoncelo,
ocorrendo 2 vezes por semana, com duração de 45 minutos cada aula. As aulas foram
ministradas por um professor doutor em educação musical, auxiliado por 2 monitores. Antes
do início das aulas, o professor instruía os alunos com referência ao conteúdo programático e
de que modo deveriam se comportar em sala de aula, sendo que a dinâmica das aulas consistia
nas instruções que o professor dava enquanto os monitores circulavam pela sala, interagindo
com os alunos, reforçando os comandos, auxiliando nas posições das mãos, do arco, em total
assistência aos alunos de modo que todas as instruções ficassem bem claras e fossem
assimiladas por todos.
As aulas foram gravadas em vídeo para a posterior avaliação das mudanças
comportamentais. Para isto foi utilizado o Protocolo de Observação do Comportamento
desenvolvido por Nascimento (2010) que obteve validação das categorias de análise por meio
do teste de fidedignidade, com 83% de concordância entre observadores. O protocolo é
dividido em dois grupos: a) comportamentos adequados ao contexto de educação musical e b)
comportamentos inadequados ao contexto de educação musical, e a análise das dinâmicas nas
aulas permite a verificação das alterações comportamentais dos alunos que foram expostos à
aula de música. Foram realizadas 6 avaliações.
Quanto ao aprendizado musical foi utilizado a Escala de Avaliação do
Aprendizado Musical (DEFREITAS, 2007) com a verificação dos seguintes itens: a) posição
do instrumento e postura do músico; b) posição da mão esquerda; c) posição da mão direita;
d) qualidade do som; e) afinação e f) entendimento teórico. Ao final de cada temporada de
mais ou menos 45 dias realizou-se uma avaliação levando em conta todos estes itens. Foram
realizadas ao todo 4 avaliações.
4. Discussão dos resultados
Após 6 meses de aulas de música através do violoncelo, com o devido
acompanhamento dos profissionais envolvidos, e com a aplicação dos instrumentos de
avaliação observou-se que, quanto ao padrão comportamental adequado, tantos alunos com
características de risco para TDAH, quanto alunos com desenvolvimento típico apresentaram
média inicial elevada, significando que todos estavam entusiasmados com o início das aulas,
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visto que todos eram ingênuos musicalmente. Além desta expectativa natural, o resultado é
coerente com a afirmação de Barkley & Murphy (2008) que aponta para a variação no
comportamento do indivíduo TDAH de acordo com o ambiente no qual está inserido, e, no
caso das aulas de música, todo o ambiente foi preparado de modo que evitasse distrações:
ambiente restrito, com espaço delimitado para cada aluno, estabelecimento de regras de
funcionamento do espaço. As aulas de música em si, com regras explícitas e bem organizadas,
são também um fator que favorece a instalação e manutenção de respostas coerentes com o
contexto (BERTONCEL, 2010) o que pode explicar uma média elevada de comportamentos
adequados neste primeiro momento. A avaliação seguinte mostrou uma queda na média dos
dois grupos e em seguida, uma lenta recuperação. Da primeira avaliação até a quarta, o grupo
de alunos com características de risco para TDAH manteve-se com frequência média de
comportamentos adequados abaixo do grupo com desenvolvimento típico. Já na quinta e sexta
avaliação este resultado se inverteu. Ainda assim, os dois grupos apresentaram progressão
semelhantes ao longo dos meses avaliados.

Figura 1: Comparação da progressão dos comportamentos adequados entre os grupo de alunos
com desenvolvimento típico e o grupo de alunos com característica de risco para TDAH.

Quando avalia-se o padrão comportamental inadequado, percebe-se que a média
do grupo de crianças com TDAH foi acentuadamente superior nos três primeiros meses, o que
já era esperado devido às características de desatenção, hiperatividade e impulsividade, típicas
do transtorno. A partir da quarta avaliação a frequência entre os dois grupos vai se
aproximando. Já nas quinta e sexta avaliação, os dois grupos apresentaram a mesma
frequência média de comportamentos inadequados. Ou seja, a média dos comportamentos
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inadequados dos alunos com TDAH vai se equiparando à média dos comportamentos
inadequados dos alunos sem o transtorno. O declínio de comportamento inadequado deste
grupo de alunos corrobora o pensamento de Bertoncel (2010) e Sutoo & Akiyama (2004), que
afirmam que a educação musical pode promover a redução de comportamentos inadequados.
De um modo geral, os resultados das mudanças comportamentais dos alunos ocorridas ao
longo dos seis meses de intervenções musicais se mostraram de acordo com a literatura
(MCINTYRE, 2207; REITZ & CHIODO, 2006; SZE & YU, 2004).

Figura 2: Comparação da progressão dos comportamentos inadequados entre os grupo de alunos
com desenvolvimento típico e o grupo de alunos com característica de risco para TDAH.

Quanto ao aprendizado musical, foram selecionados os 7 alunos com
características de risco para TDAH e 7 alunos sem nenhum transtorno, mas que guardavam
semelhanças com os alunos do outro grupo quanto à sexo, idade e escolaridade. Os dois
grupos apresentaram progressos no aprendizado musical, e em cada avaliação as médias de
ambos os grupos eram crescentes, demonstrando que crianças com e sem transtornos do
desenvolvimento apresentam rendimentos positivos no aprendizado musical. Interessante
observar que na primeira avaliação, o grupo de alunos sem transtorno apresentou média geral
ligeiramente mais elevada que o grupo com TDAH, fato que foi invertido da segunda à quarta
avaliação, onde o grupo de alunos sem transtorno apresentou média geral menor.
De fato, apenas na primeira avaliação a média dos alunos sem transtorno superou
a média dos alunos com característica de risco para TDAH. Este dado pode estar relacionado
ao fato deste grupo ter apresentado menor frequência de comportamentos inadequados, sendo
que a presença de um repertório de comportamentos adequados maior interfere diretamente na

930

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

apreensão do conteúdo oferecido (CRUVINEL & LEÃO, 2003; CHIARELLI & BARRETO,
2005).

Figura 3: Comparação do aprendizado musical entre o grupo de alunos com desenvolvimento
típico e o grupo de alunos com característica de risco para TDAH

Ambos os grupos eram ingênuos musicalmente, sendo que ambos apresentaram
progressos semelhantes. Segundo DeFreitas, Nobre e Casseb (2008), o progresso musical do
aluno está diretamente ligado ao controle de variáveis ambientais que implicam em
dificuldades de aprendizagem, por exemplo, atrasos, falta de material de ensino, baixa
frequência nas aulas. Prevendo a possibilidade de tais ocorrências, o grupo de profissionais
reuniu esforços e desenvolveu estratégias no sentido de fazer com que todos os alunos
participassem assiduamente das aulas de forma a não comprometer os resultados da pesquisa,
independentemente do grupo no qual estavam inseridos.
Com esta experiência educacional em música constatou-se que o aluno com
características de risco para TDAH apresentou desempenho satisfatório na execução de
tarefas, assim como o que não possui transtorno. Pode-se observar que, como aponta a
literatura, a educação musical mostra-se como ferramenta favorável na diminuição de
comportamentos inadequados já que a presença constante de regras existentes na própria
educação musical juntamente com a intervenção constante de professor/monitor frente a
comportamentos adequados/inadequados, possibilitou o alcance deste resultado. Ao reforçar
positivamente comportamentos adequados e expor regras de forma clara, o professor pode ter
contribuído para a manutenção destes comportamentos, bem como para a redução da
frequência dos comportamentos inadequados, o que possibilita a integração e o alcance de
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uma melhor compreensão teórica e prática do instrumento, contribuindo, inclusive, para o
desenvolvimento de habilidades de aprendizado para além do mundo da música.
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Resumen: Este artículo propone un acercamiento a las músicas tradicionales del Pacífico Sur
Colombiano, específicamente del género patrón musical conocido como “Currulao”, partiendo de
su contextualización histórica, descripción etnográfica y organológica. Estos criterios hacen parte
de una propuesta macro de análisis, planteada por los etnomusicólogos Gerhard Kubik y Tiago de
Oliveira Pinto, para el análisis de músicas de matrices africanas y afro-brasileras respectivamente,
pretendiendo así, llegar a la comprensión de las estructuras sonoras y de movimiento de los
procesos musicales, cognitivos y de performance, según lo propuesto por Kubik, para este género.
Palabras claves: Currulao, Pacífico Sur Colombiano, Marimba de Chonta. Análisis organológico.
Colombian South Pacific: Approach for the musical genre “Currulao”.
Abstract: This article proposes an approach for the Colombian south pacific traditional music,
specifically for the genre called “Currulao”, based on the historical context, ethnographic and
organology description. This propose is based on the macro analysis concepts of the
ethnomusicologists Gerhard Kubik and Tiago de Oliveira Pinto theoretically made for analysis
of music patterns from Africa and afro-Brazilian. The purpose of this work is to understand the
audible and movement structures for the musical, cognitive and performances process, according
with the analysis proposal of Kubik, applied in the 'Currulao' genre.
Key words: Currulao, South pacific Colombian, Marimba de Chonta, Organological analysis.

1.

Introducción

Este artículo propone abordar algunas de las temáticas que hacen parte de una
propuesta macro de análisis etnomusicológico para el género musical del Currulao; tomando
como base, los criterios desarrollados por los etnomusicólogos Gerhard Kubik y Tiago Pinto
de Oliveira para las músicas africanas y afro-brasileras respectivamente. Los criterios de
análisis trabajados por los etnomusicólogos recién mencionados, abordan temáticas como:
time-line-pattern o líneas rítmicas guías, cruzamientos rítmicos, danza, oralidades del ritmo,
pulsación mínima, marcación, colores del sonido y sonoridades entre otras. Este artículo parte
de una contextualización geográfica e histórica y desarrolla específicamente el criterio
titulado “colores del sonido y sonoridades” 1, criterio que se basa en un análisis organológico
para los instrumentos que conforman el conjunto musical tradicional del Pacífico Sur
Colombiano, conocido como conjunto de “Marimba de Chonta”.
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2.

Breve contextualización geográfica, histórica y
social.

En el intento de comprender y descifrar las músicas del Pacífico Sur Colombiano,
en este caso específico, el género musical característico de la región: el Currulao; es inevitable
no hacer una mirada al entorno geográfico, histórico y social. La selva, los ríos, el mar, la
lluvia, los manglares, el calor, la humedad, la herencia ancestral, las diversas situaciones
sociales y la fauna que han rodeado a sus gentes, son elementos constitutivos en el desarrollo
de sus tradiciones, sus costumbres, su cultura y por supuesto su música.
“La música de los pueblos, sin embargo, no puede ser entendida sino en relación con
la cotidianidad en un sentido histórico concreto. Esto, porque forma parte de la vida
misma y por eso se expresa en la religión y en la magia, en el amor y en el deseo, en
el machismo y en las problemáticas del diario vivir (…) Por eso la música folclórica
no puede ser concebible sin situarla espacial y temporalmente, vale decir,
históricamente”. (PORTES DE ROUX, 2009: 17).

Retomando las características geográficas de la región, esta propuesta de análisis
musical, se centra en el género del Currulao, el cual se manifiesta específicamente en las
regiones costeras de los departamentos del Valle del Cauca, capital Cali; Cauca, capital
Popayán y Nariño, capital Pasto; departamentos que conforman la totalidad del territorio
pacífico sur colombiano.
Son la selva y el mar los componentes que generan vida en el Pacífico, pues de
estos depende, directamente, el sustento y el mantenimiento de las familias que pertenecen a
este lugar. La selva, que se presenta hostil y agreste ante los ojos del foráneo, es la fuente que
proporciona materiales de construcción, resguardo y alimento; y el mar, con la profundidad y
oscuridad de sus aguas, representa la pesca, el trabajo, el alimento y el medio de
comunicación e interacción con otras culturas.
“La región de las tierras bajas del Pacífico se encuentra al oeste de la cordillera
Occidental de los Andes y se extiende por cerca de 1.300 kilómetros, desde Ecuador,
en el sur, hasta Panamá, en el norte. Cubre un área de casi diez millones de hectáreas
de selva húmeda tropical y se estima que alberga uno de los mayores niveles de
biodiversidad del planeta. Está habitada por alrededor de 1.3 millones de personas,
en su gran mayoría afrocolombianos (más del 90%). Separada topográficamente del
interior de Colombia por la cordillera occidental, ha sido descrita como el litoral
recóndito (Yacup, 1934) o como la periferia de la periferia (Granada, 1977) debido
a su marginalidad física y económica en relación con el resto del país”.
(OSLENDER, 2011: 27)

En el año 1500 inicia la conquista española en el territorio que hoy constituye
Colombia, con ello, se inicia el período de 300 años de esclavitud y dominación hacia los
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indígenas que habitaban la región y hacia los africanos que llegaron para ser esclavizados.
Fueron aproximadamente ciento veinte mil africanos, provenientes de diferentes lugares de
África, los que entraron al territorio colombiano por el puerto de Cartagena y fueron
distribuidos hacia diferentes regiones del país, donde debían trabajar en las minas y en las
grandes haciendas. Este es el inicio del proceso de sincretismo cultural, que marcaría las
características que hoy constituyen la cultura afrocolombiana, sus tradiciones, sus creencias,
religión, costumbres, danza y su música.
3. ¿Qué es el Currulao?
Son varias hipótesis las que se han planteado sobre el origen de la palabra
Currulao, el antropólogo colombiano Germán Patiño, expone:
“Currulao es también voz polisémica. Aparte de significar reunión festiva y género
musical, también se la utiliza para designar uno de los tambores que integran los
grupos de tambora en la costa Atlántica colombiana. Aunque requiere mayor
discusión, parece voz hispánica, procedente de corraleo, derivación a su vez de
corral (reunión de gente alrededor de músicos, cómicos y saltimbanquis en la Edad
Media), con raíz latina en la expresión currus”. (PATIÑO, 2004)

Por otro lado, encontramos las conjeturas planteadas por el musicólogo y
folclorólogo colombiano Guillermo Abadía Morales:
“El Currulao recibió ese nombre de dudosa etimología. Posiblemente por el del
tambor que Aquiles Escalante menciona bajo tal nombre: currulao. Sin embargo,
sabemos que existe en la actualidad todavía el tradicional tambor de un solo parche,
llamado Cununo y no faltan quienes deriven el nombre de la tonada a partir de
cununo por proceso de corruptela idiomática: de la voz cununo (nombre del tambor
usado en este aire) se derivó el adjetivo cununado o cununao para darlo a todos los
toques y danzas en el que el cununo intervenía”. (ABADIA MORALES, 1983:213)

Partiendo desde una concepción dancística, Abadía Morales ha planteado que la
palabra Currulao podría provenir de las palabras “acorralamiento” o “encorralado”. En la
danza tradicional, se realizan secuencias de pasos, donde los hombres, en su afán de
conquista, acosan a las mujeres acorralándolas, para demostrarles su interés en ellas y su
poder de hombría. Concluyendo así, que la palabra Currulao podría provenir de la palabra
“acorralado”.
En palabras del músico guapireño 2 Hugo Candelario Gonzales, al referirse a uno
de los significados existentes para la palabra, plantea: “Para nosotros el currulao es también el
evento, vamos al Currulao, vamos a la Curruliada”. (CANDELARIO, 2012).
Al analizar algunas de las conjeturas, se vislumbra la falta de claridad para
referirse al origen de la palabra Currulao. Sea el nombre de un instrumento, la característica
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coreográfica de su danza, la derivación de la palabra Cununao, el evento festivo de las
personas del pacífico… delimitamos en esta investigación la palabra Currulao como género
musical patrón representativo del Pacífico Sur Colombiano, que se manifiesta en municipios
como: Guapi, Timbiquí, Tumaco, Barbacoas y Buenaventura entre otros. En cada uno de estos
municipios recibe un nombre en particular, como por ejemplo Juga, Patacoré, Marabajeño,
Pango, Abozao, Berejú…no obstante, cada uno de estos cumple con las características
musicales propias del género patrón. Entre sus rasgos musicales, se destaca la presencia del
ensamble tradicional que lleva el nombre de Marimba de Chonta así como la métrica
acompasada en 6/8.

4. Colores del sonido y sonoridades: Ensamble tradicional de Marimba de
Chonta
Uno de los elementos fundamentales en las músicas tradicionales del Pacífico sur
colombiano, es la conformación del ensamble tradicional denominado como Marimba de
Chonta. El ensamble de Marimba de Chonta es propio de esta región y constituye una de las
principales diferencias con los ensambles musicales tradicionales del Pacífico norte que
obedecen al nombre de Chirimía. 3
El ensamble del Pacífico sur, ultrapasa las fronteras geográficas colomboecuatorianas, extendiéndose desde el departamento del Valle del Cauca en Colombia, hasta la
costa del pacífico norte de Esmeraldas Ecuador, constituyéndose como un complejo cultural
que hasta hace relativamente poco tiempo permanecía aislado y en cierta medida desconocido
por el resto del territorio colombiano, pues la selva se ha encargado de construir una barrera
natural, creando un santuario que ha permanecido oculto por cientos de años el cual alberga
mitos, leyendas, historias, cantos, danzas, ritos, costumbres, tristezas, pasiones y una
invaluable riqueza musical.
´´Originado en el sur de la región, en las provincias de Esmeraldas, San Lorenzo,
Tumaco y Barbacoas, se conformó en un largo proceso de interacciones que
culminaron, a finales del período colonial, como una música esencialmente rítmica,
acompasada en 6/8 con acento en la quinta corchea, sincopada, polirrítmica y
sustentada en el canto responsorial(…) se integró con otras expresiones culturales,
especialmente durante el período de la Independencia hasta convertirse en la primera
de nuestras músicas tradicionales´´. (PATIÑO, 2004: Disponible en
http://dintev.univalle.edu.co/cvisaacs/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&
id=250).

936

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Tradicionalmente, el ensamble está conformado por los instrumentos de Marimba
de Chonta, dos cununos, hembra y macho, dos bombos o tamboras, guasas y cantaoras o
cantoras.
Los Cununos y los Bombos, especie de tambores, son instrumentos de percusión,
de forma cónica y tubular respectivamente, están elaborados con maderas, pieles de animales
y demás materiales que proporciona la selva. Anteriormente eran ensamblados y amarrados
con bejucos, que son plantas trepadoras, propias de las regiones tropicales, pero en la
actualidad y por facilidad se amarran con lazos o cuerdas sintéticas que se consiguen en el
comercio. Estos instrumentos cumplen función rítmica dentro del ensamble.
Los guasas, son instrumentos idiófonos, de forma tubular, elaborados de
4

´´guadua´´ o bambú y en su interior tienen semillas que al agitarse producen un sonido agudo
y áspero. Tradicionalmente son interpretados por las mujeres, cumpliendo básicamente una
función de acompañamiento. La cantidad de guasas dentro del ensamble puede variar, pues
depende de la cantidad de mujeres presentes en el evento musical. Son estas mujeres también,
las que se encargan de entonar los cantos, recibiendo el nombre de cantoras o cantaoras.
Finalmente la Marimba de Chonta. De este instrumento se encuentran diferentes
hipótesis sobre su origen, hay quienes afirman que proviene del continente Africano, mientras
otros, defienden que es un instrumento originario de los indígenas que habitaban el continente
Americano.
´´Musicalmente es un xilófono (maderas sonantes) que existe en todos los cinco
continentes. En Europa, el xilófono griego perdura en Francia con el nombre de
clacque-bois o échéllettes; en África, como balafón o ´´búfalo´´ de los mandingas
pero que lleva calabazos en vez de guaduas. En Oceanía se llama gamelán y hoy es
un metalófono. En américa existió entre el pueblo Maya de Yucatán con el nombre
de nimae k’ojon tepunawas o de ´´malimba´´; de Guatemala, país de los mejores
marimberos del mundo, pasó a México con el nombre de ´´cauche´´ y lo hay de
tablillas o de calabazos (tecomates). Este es el que llegó a Colombia y se aclimató en
el Choco. Aquí tiene el nombre de ´´marimba´´. (ABADÍA MORALES, 1997:84).

Por otro lado, existen hipótesis como las del músico José Ignacio Perdomo
Escobar, quien defiende que la marimba procede del continente africano al afirmar: ´´la
marimba fue traída a nuestra patria por los esclavos negros del Congo’’ (PERDOMO, 1980:
227).
Sin embargo, encontramos conjeturas como la del antropólogo Germán Patiño,
quien defiende la idea que la marimba proviene de los indígenas americanos. Después de
revisar las cifras de africanos que entraron al continente americano, afirma en una entrevista:
… “no vamos a encontrar la marimba en ninguna parte negra de América distinta a esta
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pequeña porción de territorio y de población negra que es el Pacífico sur colombiano. De
entrada es muy extraño’’… (VANIN, 2003:34).
Partiendo de las hipótesis planteadas, aún es incierto el origen de la Marimba de
Chonta. Sin importar la procedencia de este ancestral instrumento, algo que se puede afirmar
con total seguridad, es que la Marimba llegó a las tierras bajas del Pacífico colombiano y se
arraigó en la cultura de sus pobladores, convirtiéndose en un instrumento que genera
identidad y pertenencia 5.
Haciendo una breve descripción organológica, encontramos que la Marimba de
Chonta, está fabricada casi que en su totalidad por diferentes tipos de maderas. La parte
superior está conformada por aproximadamente entre 24 y 28 placas o teclas que se percuten,
hechas principalmente de la madera de la Palma de Chonta, palma originaria de las regiones
tropicales y sub tropicales de América. Estas placas son percutidas con una especie de
golpeadores, elaborados también en madera, y recubiertos, en uno de sus extremos, por
caucho natural que extraen de los árboles. La madera es trabajada artesanalmente, hasta
obtener como resultado aquel instrumento musical llamado por sus fabricantes e intérpretes
como “el piano de la selva”.
Los resonadores son tubos hechos de la madera de la “guadua” o bambú, están
localizados en la parte inferior de las placas y cumplen con la función de amplificar el sonido.
Las marimbas tradicionales no presentan características exactas entre ellas, pues cada
constructor o luthier construye su marimba a partir de su gusto personal, sus capacidades y de
sus necesidades, de esta forma se pueden encontrar marimbas de diferentes tamaños, maderas
e incluso afinaciones.
Tradicionalmente, las marimbas eran amarradas con lazos y colgadas de los
soportes de los techos de las casas, de esta manera quedaban fijas para ser tocadas. Pero en la
actualidad, para facilitar su movilidad y manipulación dentro de las ciudades, se crearon
mesas o soportes, construidos igualmente con maderas, e inclusive se redujo el número de
placas a 19 aproximadamente.
La afinación de este instrumento no corresponde con la afinación occidental,
profundos trabajos organológicos, realizados por el licenciado en música y Doctor en
antropología, Carlos Miñana, arrojan valiosas conclusiones como:
“El análisis de la afinación de las marimbas colombianas evidencia una marcada
tendencia hacia una afinación coincidente con una escala iso-heptatónica, es decir, la
que divide la escala en siete sonidos separados por intervalos iguales, de 171 cents”.
(MIÑANA, 1990: 32).

Más adelante afirma:
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“La memoria interválica se ha conservado gracias a la memoria melódica, es decir,
al recuerdo de las melodías que servían como ´´test´´ evaluador para probar la
afinación de los instrumentos. Una vez validada la interválica del instrumento ésta
permitió recordar otras melodías y transformarlas sin perder las tradiciones
escalísticas africanas” (IDEM).

Hoy en día se construyen marimbas cromáticas para poderlas adaptar a los nuevos
ensambles que introducen instrumentos electrónicos como teclados, bajos eléctricos, guitarras
entre otros.
La Marimba es el instrumento protagónico dentro del ensamble, pues desarrolla la
parte armónica, melódica y rítmica.
5. Consideraciones finales
En la actualidad, estas músicas tradicionales están sufriendo un proceso de
transformación dentro del territorio colombiano, pues han logrado salir de su entorno natural
y presentarse en diferentes escenarios, mostrando nuevas propuestas musicales, con nuevos
ensambles y fusionando ritmos tradicionales con ritmos urbanos como la salsa, el rap y el jazz
entre otros.
Haciendo una visión desde su panorama geográfico, histórico y social, se
comprueba la estrecha relación y la importancia que adquiere el contexto, sobre las
manifestaciones artísticas tradicionales de la región. Analizando cada uno de sus elementos
musicales, se permite la transmisión y comprensión de este género musical, aportando así, a
su preservación dentro del repertorio que constituyen las músicas tradicionales colombianas y
abriéndole pasó para nuevos escenarios en diferentes lugares.
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Colores Del sonido y sonoridades – Cor do Som e sonoridades - Este criterio propuesto por Tiago Pinto de
Oliveira se refiere a las características, materiales, construcción de los instrumentos musicales y las diferentes
sonoridades producidos por estos.
2

Gentilicio para las personas nacidas en Guapi, Cauca.

3

La “Chirimía” es el nombre que se le da al ensamble musical tradicional de la región del Pacífico norte, en el
departamento del Choco. Conformado por los siguientes instrumentos: tambora, caja o redoblante, platillos,
clarinete en Si bemol, fliscorno (tenor o barítono) y flauta de carrizo (flauta traversa de caña). (PARDO, Andrés,
PINZÓN,
Jesús.
Rítmica
y
Melódica
del
Folclor
Chocoano.
Disponible
en
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/ritmica/capiti.htm. 05-04-20120.

4

Nombre científico: Guadua Angustifolia

5

La información adquirida sobre las características de los instrumentos, es una breve síntesis del material que
fue obtenido en las entrevistas con los músicos, quienes en muchos casos son los constructores de sus propios
instrumentos y realizaron las descripciones.

940

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Electronic Music Review de 1967: o pioneirismo na produção eletroacústica
no Brasil e sua relação com a identidade musical latino-americana
Anselmo Guerra
UFG – guerra.anselmo@gmail.com
Resumo: No âmbito de nossa pesquisa sobre a produção da música eletroacústica na América
Latina, focalizamos aqui um recorte dedicado à análise da documentação publicada em 1967 pelo
MIT intitulada Electronic Music Review. Tal publicação teve sua escolha fundamentada no fato de
apresentar um dos primeiros registros internacionais que inclui países latino-americanos, incluindo
o Brasil, revelando nossos compositores pioneiros. Trata-se então de nossa fonte bibliográfica
primária, à qual complementamos com outras fontes que nos auxiliam no objetivo de esclarecer
conflitos históricos.
Palavras-chave: sonologia, música eletroacústica, catalogação musical, música na américa latina.
Electronic Music Review of 1967: the pioneering electroacoustic production in Brazil and its relationship
with the musical Latin American identity
Abstract: In the context of our research on the production of electroacoustic music in Latin
America, we focus on here an excerpt devoted to the analysis of the documentation published in
1967 by MIT entitled Electronic Music Review. This publication was choose based on the fact that
it presents one of the first international records that includes Latin American countries, including
Brazil, revealing our pioneering composers. It is then our primary source literature, which
complement other sources that assist us in order to clarify historical conflicts.
Keywords: Sonology, electroacoustic music, cataloging music, music in Latin America.

1. Introdução
Acompanhando as publicações que se remetem a dados históricos da produção
eletroacústica no Brasil, verificamos alguns conflitos, partindo pela falta de consenso sobre o
que pode ser considerada ou não como música eletroacústica. Para fugir dessa armadilha em
transformar a pesquisa em uma disputa pelos louros do pioneirismo, recorremos à uma visão
externa, aparentemente isenta de julgamento estético, pois apresenta um interessante método
inclusivo de disponibilização de dados.
2. Fundamentação história e problematização: os pioneiros latino-americanos
e os primeiros registros da produção eletroacústica no Brasil
De acordo com Conrado SILVA (1985) o provável início da música eletroacústica
na América Latina foi em 1958, com os compositores e engenheiros Juan Amenábar e José
Vicente Assuar,

na Universidade Católica de Santiago do Chile. Assuar passou pela

Universidade Técnica de Karlsruhe, na Alemanha (1960), por Caracas (1966), voltando
posteriormente à Universidade do Chile (1972). Na Argentina, os primeiros registros surgem
em 1969, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional de Buenos Aires, com o
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compositor Kröpfl. Com a criação em 1962 do Centro Latino Americano de Altos Estudos
Musicais do Instituto Torquato Di Tella, sob a direção de Alberto Ginastera, foi confiado a
Kröpfl um estúdio de música eletroacústica que tornou-se referência na América Latina,
atuando como centro de pesquisa, criação, inclusive fornecendo bolsas de estudos a jovens
compositores latino-americanos. Dessa geração, dois compositores do Uruguai, Conrado Silva
e Coriúm Aharoniãn desenvolveram posteriormente um trabalho em forma de cooperativa –
Núcleo Música Nova (1965) e ELAC (1974). No Brasil, a música eletroacústica iniciou no
Instituto Villa Lobos, com Reginaldo Carvalho, e mais tarde com Jorge Antunes, em meados
da década de 1960. Em 1970, Conrado Silva se radicou no Brasil para criar um estúdio na
UnB, e em 1978 no Instituto de Artes da Unesp. No mesmo ano, no Rio de Janeiro, foi
construído o primeiro sintetizador brasileiro por Aluízio Arcela (PUCRJ), que mais tarde
criou na UnB o primeiro curso de pós-graduação em Computação e Música (1989). Dados
históricos mais detalhados sobre a música eletroacústica brasileira (1956 a 1981) podem ser
encontrados na dissertação de mestrado do compositor Igor Lintz MAUES (1989).
Entretanto, defende GARCIA (2006) que as obras do compositor Gilberto Mendes
que utilizam gravador e toca-discos devem ser classificadas como eletroacústicas. Assim, as
composições Nascemorre (1963) e Cidade (1964) seriam obras pioneiras do gênero no Brasil.
Conta o próprio autor (MENDES 1994) que vários materiais composicionais seus se perderam
por conta da deterioração das fitas magnéticas editadas de forma inadequada com fita adesiva
comum. Foi também por meio de Gilberto Mendes que surgiu em 1962 o Festival Música
Nova, onde a produção eletroacústica encontrou espaço para difusão e interação. Outro
espaço importante para a música eletroacústica foram os Cursos Latino-americanos de Música
Contemporânea (criados por Conrado Silva e Coriúm Aharoniãn), que ocorreram entre 1971 e
1989 inicialmente no Uruguai e depois, por conta do regime ditatorial, em outros países,
inclusive no Brasil (AHARONIÁN 1992 e 2007). Autores como Teresinha Rodrigues Prada
Soares (2006 e 2006a) e

João Marcos Coelho (2008a) identificam nos Cursos Latino-

americanos uma postura politizada, inspirada no movimento estudantil de 1968, pregando
ideologia de resistência às ditaduras então vigentes na América Latina. Festival Música Nova
e os Cursos Latino-americanos contribuíram na formação de uma identidade latino-americana
e serviram de modelo para várias iniciativas posteriores na formação de grupos e estúdios de
música eletroacústica.
Entretanto, a questão apontada por GARCIA (2006 e 2007) não ficou plenamente
elucidada, pois existem conflitos na definição de música eletroacústica. Recorremos então ao
Electronic Music Review (DAVIES 1967), com o intuito de encontrar dados documentais.
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3. Origens do catálogo Electronic Music Review
Focalizamos aqui uma publicação cooperativa do Groupe de Recherches
Musicales (GRM-Paris) e The Independent Electronic Music Center (USA), distribuído pelo
Massachusetts Institute of Technology (MIT-USA). Em 1962 o GRM publicou uma pesquisa
intitulada Répertoire Intenational des Musiques Expérimentales (RIME), com o objetivo de
fornecer um catálogo de composições realizadas em cada estúdio, listando os equipamentos
utilizados, a bibliografia, a discografia, juntamente com os dados de endereço. Essa primeira
versão do RIME incluía estúdios convidados a participar e os dados eram apresentados com
um mínimo de alterações. De 1962 a 1967 houve uma grande expansão na área, tornando
impraticável o método antigo e obrigando a se criar uma normatização, de modo que as
informações pudessem ser facilmente centralizadas pelo editor. Esses ajustes no escopo do
catálogo obrigou o abandono do termo “musique expérimentale” por descrever um
compromisso estético à Música Concreta, para adotar Musique életroacoustique em francês e
Eletronic music em sua versão em inglês, de modo a adotar uma abordagem genérica,
deixando aos compositores definirem individualmente suas obras como concreta, tape music,
eletrônica, e assim por diante.
Portanto, o catálogo em sua nova formatação passou a se denominar Repertoire
Intenational des Musiques Eletroacoustiques/International Eletronic Music Catalog, sendo
compilado por Hugh Davies. Suas atualizações foram publicadas sob o nome de Electronic
Music Review, sendo objeto de estudo o número2/3, da edição de Julho de 1967.
4. A estrutura do Catálogo
No periódico Electronic Music Review (DAVIES 1967), os países são listados em
ordem alfabética, grafados em suas línguas oficiais, assim como os estúdios, separados pelas
cidades-sede. As composições são associadas ao estúdio usado em sua produção, os quais são
classificados em quatro categorias:
PO = permanente official (institucional);
PP = permanent private (particular);
io = improvisate official (institucional eventual) e
ip = improvisate private (eventual privado).
As categorias improvisate referem-se aos estúdios usados eventualmente pelos
compositores, cujos equipamentos são utilizados regularmente para outras atividades, como
estúdios de gravação e estúdio de rádios.
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Assim, arranjados em colunas, são catalogados: nome do compositor (pelo
sobrenome); título das composições listadas cronologicamente; função; data; duração e
número de canais. Função consiste em três seções: no lado esquerdo estão agrupadas as obras
concebidas como música de concerto; as outras duas indicam diferentes tipos de música
funcional – ao centro, música para eventos “ao vivo”, e à direita, eventos gravados, como
mostra o quadro abaixo:
C = concerto (tape)

O = ópera

F = filme

C+ = concerto (tape +

B = ballet

R = rádio

Th = teatro

TV = televisão

MT = teatro musical

D = disco

Sn = sonorização

In = interval signal

instrumentos e/ou vozes)
C* = concerto (live
eletronics)

St = estudo
Quadro 1: formatação do catálogo em colunas

A maioria destas classificações nos é familiar, outras, precisam de especificação.
Para eles, sonorização (Sn) compreende toda a música eletroacústica composta como
background de uma exibição (exposição de quadros, esculturas, poética, ou mesmo
comercial). Interval Signal (In) compreende os sons de assinatura que identificam estações de
rádio e Tv, ou pequenos interlúdios e comerciais.
Com a estruturação descrita, podemos não só acessar dados quantitativos, mas
também várias informações qualitativas, fornecendo os dados específicos de cada
composição, de forma inclusiva. Assim, encontramos a produção eletroacústica latinoamericana na edição de1967:
− Argentina: Francisco Kröpfl, Nelly Moretto, Mauricio Kagel, Armando Krieger, Oscar
Bazán, Bolaños, Rondano, Villalpando, Jorge Arandia Navarro, Horacio Vaggione,
Echarte, Virgilio Tosco, Graciela Castillo, Cesar Franchisena, Ferpazzi;
− Brasil: Reginaldo Carvalho, Willy Corrêa de Oliveira, Gilberto Mendes;
− Chile e Venezuela: Jose Vicente Asuar;
− Colômbia: Luis Antonio Escobar, Leon Simar.
5. Produção eletroacústica brasileira
Reproduzimos, a seguir, os dados catalogados referente à produção brasileira.
BRASIL:
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Compositeur Titre de l´ouvre
Fonction Date
Durée
Pistes
Composer
Title of the work
Function Date
Duration
Tracks
BRASILIA DF Departamento de Música e departamento de Eletrônica, Centro de Estudios Musicais
Villa Lobos + Radio Educadora de Brasília
PP + io 1969-1965 depois 1965, cf. Rio de Janeiro
Carvalho
Alegria de Natal, coro mixto e fita
C+
1963-64
4´00
2
Carvalho
Estudo III: água
St 1963-64
1´26
1
Carvalho
Os inimigos não mandam flores
Th
1964
7´00
1
Carvalho
Fumaça: ressonâncias
St 1964
2´00
1
Carvalho
Estudo IV: plástico
St 1964
2´18
2
Carvalho
A Menina e o Vento
B
1964
20’00
4
Carvalho
Piano Surpresa No. 1
St 1965
3’00
1
Carvalho
Estudo Incoerente (Piano Spr No. 2)
St 1965
2’00
1
Carvalho
A Menina e o Vento
Th
1965
30’00
1
Carvalho
Vozes das Nuvens
C/B
1965
3’15
2
RIO DE JANEIRO Estúdio de Experiências Musicais
Io 1956-1959 aprés 1959 cf, Brasília DF
Carvalho
Si Bemol
St 1956
1’13
1
Carvalho
Traço I (com plano)
St 1956
0’57
1
Carvalho
Temática (com plano)
St 1956
1’03
1
Carvalho
Traço II
In 1957
1’12
1
Carvalho
Estudo I: vidro
St 1958
1’00
1
Carvalho
Estudo II: madeira
St 1959
1’12
1
Carvalho
Negocio
B - St 1959
2’42
2
RIO DE JANEIRO Estúdio de Música Experimental (EME)
PP 1965 suite de Brasília DF
Carvalho
Caleidoscópio I (A Cidade)
F 1966
10’00
4
Carvalho
As Interfeências
Th
1966
15’00
1
Carvalho
A Pulseirinha
St 1966
1’38
2
Carvalho
O Apêlo da Montanha
C/B
1966
4’00
3x2
Carvalho
Caleidoscópio II
B - F 1966
44’00
3x2
Carvalho
A Tesourinha
St 1966
2’20
2
Carvalho
Tensão
B
1966
1’15
1
Carvalho
In memoriam (A Morte do Homem
B
1966
2’00
1
que queria ser livre)
Carvalho
Androcles e o Leão
Th
1966
15’46
1
Carvalho
Papai, pobre papaizinho, mamãe te
Th
1966
28’50
1
pendurou
Carvalho
Primeiro acho, depois procuro
Sn
1966
40’00
2
partes
Carvalho
Cleta
C
1966
2’15
2
Carvalho
Caleidoscópio III
B
1967
10’00
2
Carvalho
O Camaleão na Lua
Th
1967
20’00
2
SANTOS (Grupo Música Nova: Gilberto Mendes+ Willy Corrêa de Oliveira
Ip + io
Private equipment, with radio and commercial studios em São Paulo
Oliveira
Experidence I: cavaquinho
St 1959
2’00
1
Oliveira
Experidence II: percussãoo
St 1959
3’35
1
Oliveira
Experidence III: gaita (harmônica)
St 1959
0’58
1
Oliveira
Experidence IV: vozes
St 1959
1’25
1
Mendes
Escurial
Th
1960
3’30
1
Oliveira
A Filha de Rapaccini
Th
1960
10’
1
Mendes
Nascemorre, para vozes, percussão C+
1963
0’45
1
e tape music (poem by Haroldo de
Campos)
Oliveira
Sorocaba, Senhor!
Th
1963
25’
2
Oliveira
Gessy tooth paste (jingle)
F 1964
1’
1
Mendes
Cidade, para três vozes,
C+
1964
2’20
2x1
contrabaixo, piano, tape music
(poem by Augusto de Campos)
Oliveira
“Bronzinas” Metaleve
F 1964
1’
1
Quadro 2: Dados do Electronic Music Review (DAVIES 1967, pp 15-16) – compositores brasileiros.
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4. Observações e Desdobramentos
À primeira vista, esta edição do Electronic Music Review parece promissora em
revelar dados importantes sobre as origens da música eletroacústica brasileira e sua relação no
contexto da América Latina, sobretudo, por adotar uma metodologia que abria ao máximo o
leque de funções de produções sonoras com meios eletrônicos, devidamente discriminadas.
De fato, essa metodologia dá luz a alguns conflitos entre correntes de pensamento que
elencam este ou outro compositor como pioneiro da música eletroacústica brasileira.
Por outro lado, esta documentação apresenta inconsistências ao compararmos com
os registros históricos, como os de José Maria NEVES (2008) e Igor MAUES (1989). Nesse
sentido, salta aos olhos a ausência do compositor Jorge Antunes. E o motivo dessa ausência é
elucidado pelo próprio:
"Em 1967 um franco-brasileiro chamado David Rissin, que colaborava para a edição
desse catálogo, enviou cartas ao Reginaldo Carvalho no Rio e ao Willy em São
Paulo, para que eles informassem sobre a produção brasileira de música eletrônica.
Eu trabalhava com o Reginaldo no Instituto Villa-Lobos no Rio. Reginaldo passoume a informação do pedido de Rissin. Relacionei minhas obras eletroacústicas que
fiz entre 1961 e 1966. Dei a a lista ao Reginaldo. Alguns anos depois descobri que
Reginaldo nunca enviou a lista de minhas obras para Paris. " 1

Deixando de lado os argumentos à favor ou contra a inclusão de Gilberto Mendes
e Willy Correa na lista de pioneiros da música eletroacústica brasileira, seus nomes são
fundamentais na difusão e na integração latino-americana, com a atuação do Grupo Música
Nova, sobretudo com o intercâmbio promovido pelos Festivais Música Nova. Do mesmo
modo, foi fundamental a liderança de Jorge Antunes na criação da Sociedade Brasileira de
Música Eletroacústica – SBME 2, que agregou compositores de todo o território nacional e
fomentou encontros internacionais, divulgando a produção nacional e trazendo grandes nomes
da área. O mesmo não se pode falar de Reginaldo Carvalho pois, apesar de grande destaque
no catálogo, sua obra ficou restrita a um curto período de tempo e isolou-se do contexto
provavelmente por mudança de foco e incompatibilidades políticas.
Foi então pela via do Grupo Música Nova e o Festival Música Nova que a música
eletroacústica no Brasil deu seus primeiros passos em direção a uma identidade latinoamericana, sobretudo a partir da aproximação com o Núcleo Música Nueva, criado por
Conrado Silva e Coriúm Aharoniãn. Os Cursos Latino-americanos tiveram origem no
Uruguai e se espalharam por vários países da América do Sul: Argentina, República
Dominicana, Venezuela e Brasil e eram divididos em oficinas, palestras, mesas redondas,
audições de gravações e concertos. Tal relação é confirmada por Teresinha Prada:
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“Foi ao entrar em contato com os uruguaios e ao passar a frequentar os Cursos que
Gilberto Mendes teve interesse em convidar e trazer vários músicos do Curso
Latino-americano de Música Contemporánea para o Festival Música Nova – há
pelo menos 40 nomes em comum que transitaram pelos dois eventos. Assim, uma
ligação forte entre as duas mostras se estabeleceu ao longo da década de 70 e início
dos anos 80” (SOARES 2006, p.3)

De acordo com Terezinha Prada “Os cursos nasceram do Núcleo de Música Nueva de Montevideo,
fundado em 1966 por Coriún Aharonián e Conrado Silva, ambos alunos
de Héctor Tosar na ocasião. Os compositores do Núcleo resolveram
criar em 1971 o I Curso Latino americano de Música Contemporánea que
se deu em Cerro del Toro, Uruguai, e logo nesse primeiro evento
compareceu o compositor italiano Luigi Nono, famoso por sua obra de
vanguarda tanto quanto por seu comprometimento político de esquerda,
apoiando e confirmando o ideal dos compositores uruguaios em buscar
uma via própria na linguagem composicional, que não ficasse mais sob
a tutela histórica da Europa” (SOARES 2006, p.3)

Assim, foram realizadas quinze edições dos cursos, conforme documentado por
Coriún AHARONIÁN (2007): Cerro del Toro, Uruguai (1971, 1972, 1974 e1975); Buenos
Aires, Argentina (1976 e 1977); São João del-Rei, Brasil (1978 e 1979); Itapira, Brasil
(1989); Santiago de los Caballeros, República Dominicana (1981); Uberlândia, Brasil (1982);
Tatuí, Brasil (1984); San Cristóbal, Venezuela (1985); Cerro del Toro, Uruguai (1986);
Mendes, Brasil (1989). E, conforme observado por Prada, a identidade se pautava pelo
posicionamento político de esquerda:
“O “ponto de honra” dos Cursos Latino americanos era só aceitar musicistas de
reconhecido caráter e postura política de esquerda. Havia mesmo uma escolha
“estética e ética” para o convite ser feito a um determinado músico: estética pela
exigência em se opor ao “colonialismo cultural”, isto é, a tendência de composição
nacionalista que ainda era forte na região, e ética porque o músico não poderia
concordar com a política de ditadura vigente em quase toda a América Latina”
(SOARES 2006, p.2).

Então, a identidade musical contemporânea latino-americana foi construída a
partir

da orientação predominante esquerdista. Paradoxalmente, nos países de origem

hispânica se adotava a estética nacionalista e os compositores brasileiros com quem
compartilhavam ideologia política eram de orientação estética universalista, uma vez que os
compositores brasileiros nacionalistas adotavam claramente uma postura alinhada ao
posicionamento político de direita e, consequentemente, simpáticos à ditadura militar que
vigorou no país. Um grande acervo atualizado de compositores eletroacústicos latinoamericanos pode ser encontrado em DAL FARRA (2003, 2004a e 2004b), embora criticado
por João Marcos COELHO (2008).
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Ensaio de uma etnografia na Tribo Indígena Carnavalesca Tupinambá e
considerações sobre a sua metodologia
Marta Sanchis Clemente

UFPB- martasancle@gmail.com
Resumo: As Tribos de Índio que cada ano desfilam no carnaval de João Pessoa representam uma
das tradições menos pesquisadas no Brasil, fato que já foi denunciado por Mário Andrade nos anos
trinta. O trabalho que nutre esta comunicação estuda o processo de ensino e aprendizagem da
música dentro da Tribo de Índio carnavalesca desde a perspectiva etnomusicológica, isto é, uma
perspectiva holística que contempla a música como cultura ou parte dela. Em primeiro lugar é
revisada a literatura geral sobre Tribo de Índio para numa segunda parte ensaiar uma etnografia
sobre o trabalho realizado até agora, em diálogo com as referencias etnográficas que iluminam a
metodologia adotada.
Palavras chave: etnomusicologia, tribo de índio carnavalesca, transmissão musical, etnografia.
An etnography on Carnivaller Indian Tribe Tupinambá essay and considerations about its methodology.
Abstract: The Indian Tribes that every year parade at Joao Pessoa Carnival represents one of the
less researched tradition on Brazil, a fact that was denounced by Mario Andrade in the thirties. The
work that constructs this paper studies the process of teaching and learning music in the Indian
Tribe of carnival from the ethnomusicological perspective, that is, a holistic perspective that
considers music as a culture part of it. First, we reviewed the general literature on Indian Tribe for
a second part to rehearse an ethnography on the work done so far, in dialogue with the references
that illuminate the ethnographic methodology adopted.
Keywords: ethnomusicology, Indian tribe carnival, musical transmission, ethnography.

1. Introdução
A tribo Tupinambá é um dos onze grupos que, respondendo à denominação de
Tribo indígena, hoje desfilam no Carnaval da cidade de João Pessoa. A inspiração ameríndia é
manifestada em todos os elementos que constroem o "ritual". "Não somos índios originais,
somos tribo de índio carnavalesca", explicou o gaitero da Tribo Tupinambá no meu primeiro
contato com eles.
No ritual, um grupo de índios vestidos com roupas de penas, palha ou outros
materiais naturais que evocam as vestimentas dos indígenas, dança sob as indicações do líder
da Tribo. “Todas as coreografias e movimentos são comandados pelo apito do mestre”,
registrou Dalvanira Gadelha Fontes no início dos anos 80. (FONTES, 1982: p.172)
Mário de Andrade os chamou de cabocolinhos por ser esse “O nome genérico,
usado no Nordeste para designar toda e qualquer dança - dramática inspirada nos usos e
costumes dos ameríndios.” (ANDRADE, 1982: p.185)
Nesse trabalho vou me referir a eles pelo nome que os integrantes dos grupos
usam que é "Tribo de Índio" ou apenas "Índio", seguindo a tendência generalizada na área
(ARROYO, 1999; PRASS, 2004; QUEIROZ, 2005). Só quando me refira aos textos de Mário
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de Andrade os denominarei cabocolinhos, nome que eu usarei também quando fizer referência
aos grupos de fora da Paraíba.
Quando, nas expedições realizadas entre os anos de 1928 e 1929, passa pelos
bairros do Roger e Cruz das Armas e assiste as apresentações dos grupos Africanos e
Ubirajara, Mário de Andrade fez o que até hoje é o mais importante registro e descrição da
música da Tribo de Índio Carnavalesca.
Daquele primeiro contato com as Tribos de Índio da capital paraibana, anota:
"Depois fomos ao bairro de Cruz de Alma, de operários, ver um ensaio de Cabocolinhos.
Formidável coreografia bruta. Mistura de instintos primitivos estonteante, com a monotonia
formidável de gaita, bombo e ganzá” (ANDRADE, 1982: p. 180). Numa das crônicas d’ O
turista aprendiz, que seria criada a partir das impressões que levou naqueles ensaios, denuncia
a pouca informação que se tem registrado dos Cabocolinhos, classificados como dança
dramática e da qual faz uma excelente descrição, insistindo na forte impressão que lhe causou.
Mário de Andrade registrou uma descrição pormenorizada da gaita, dos demais
instrumentos e das melodias que acompanhavam cada uma das partes do brinquedo.
2. A Tribo de Índio Carnavalesca hoje. Ensaio duma etnografia em
elaboração.
O elemento específico dessa tradição e que a distingue dos cabocolinhos de outros
estados é o ritual da morte (LEAL, 2000: p. 131). Ao ritmo da música, os índios não deixam
de dançar enquanto alguns deles, armados com arco e flecha ou facão, percorrem a tribo à
procura das suas vítimas. Sempre com os passos ao ritmo da orquestra, cada vez mais
virtuosos segundo a música vai se acelerando numa tensão crescente, o índio armado chega à
vítima numa dança que ora sobe, ora desce e vira rapidamente para dar a facada quando
menos é esperada. Pouco a pouco, o cenário vai sendo ocupado pelos corpos dos índios
deitados no chão. No final, o enfrentamento entre o líder e o inimigo acaba com a inesperada
e aparente derrota do líder da tribo, que cai ferido.
Então o Feiticeiro entra e com mandingas (queima de pólvora) ressuscita todos os
índios, que vão se levantando, um por um, à proporção que o feiticeiro passa por
cima deles. Formam todos uma grande roda em volta do índio Inimigo, avançando e
recuando várias vezes, com gritos, ao ritmo do toque da macumba. (FONTES, 1982:
p.173 )

Esse é o único momento da encenação em que a música muda: é o momento da

chamada macumba. A pancada do tambor já não é mais aquele ritmo que caracteriza o toque
de Índio.
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Exemplo 1: Ritmo de índio realizado no tambor de cordas. Os graves são realizados com a
chamada marreta ou baqueta grossa e os agudos com uma vara mais fina chamada de bacalhau. As
pancadas soltas são indicadas com (O) e as abafadas com (A), onde a marreta descansa na pele.

A orquestra acompanha a ação como um componente a mais. Aliás, num
depoimento do músico Jurandi dos Tupinambás ele relata "que a música, a dança, o caboclo,...
tudo é um só". Os instrumentos que compõe a orquestra são os tambores de cordas, ganzás,
triângulo e gaita. O número de instrumentos varia, entre dois ou três de cada, a exceção da
gaita que é uma única. O som da gaita é a característica principal do timbre do índio. Jurandi,
o gaitero de Tupinambá diz "que a gaita é o coração do índio, é o que leva a dançar". "A
pancada de índio não muda de uma tribo para outra, mas cada gaitero sim tem seu próprio
estilo". (JURANDI, comunicação pessoal em 7/02/2012).
Um assunto esquivo quando se trata de Tribo de Índio é sobre a religiosidade. Um
forte sincretismo religioso é manifestado com freqüência nas ações dos integrantes. Tomo o
dia da procissão de Nossa Senhora da Penha como exemplo desse sincretismo: esse dia não
teve ensaio porque a maioria dos integrantes estava no terreiro; tinha Macumba. Gran Pola,
filha menor do mestre Carboreto de catorze anos de idade, foi um colaboradora valiosa,
respondendo, com paciência e disposição, todas as perguntas que eu fazia a medida que
assistíamos o ritual. Surpreendeu-me como reconhecia cada parte do ritual desde a rua, só
pela música. "A gente reconhece pelos toques". Gran Pola me explicou que ela conhece todos
os toques de jurema no elû, instrumento de percussão usado nos terreiros e que o toque para
Caboclo é aquele que a gente toca no índio. "Mas é igual?" "É! Tudo é índio. E a gente dança
para Caboclo." (GRAN POLA, comunicação pessoal em 26/11/2011). Quando acabou o
ritual, a maioria falou que ia para a Procissão de Nossa Senhora da Penha.
Muitas crianças fazem parte da brincadeira. As mães jovens continuam assistindo
os ensaios na recente maternidade e continuamente vêem-se crianças começando a caminhar,
com chupete na boca, dançando entre as filas dos dançarinos, que os esquivam com
naturalidade. Essas crianças vão aprendendo a darem seus primeiros passos ao ritmo de índio.
Nas inúmeras ocasiões que perguntei como aprendeu as danças ou a música do índio, a
resposta foi: nem lembro! Alguns informantes se esforçaram por lembrar e falaram de uns
passos tortos, dançando “à doida”, seguindo a música até ir dando os passos certos. Essa é
uma constante na aprendizagem que até agora observei e me foi explicada: não se deve ter
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medo de errar. Tentando, devagar, vai saindo, tanto quando se fala da aprendizagem da dança
como dos instrumentos. (SANTOS, 2008: p. 117)
Chamo a atenção também sobre o fato de todos os músicos que configuram a
orquestra terem passado antes pelo cordão de dançarinos. Prévio aos ensaios, a orquestra se
reúne e começa tocar, numa espécie de aquecimento. Nesses momentos, algumas crianças
pegam com interesse os instrumentos e brincam com eles.
Por último, queria ressaltar a idéia de brincadeira que esse ritual tem para os
integrantes. “Brincar” é o verbo que usam no lugar de “assistir”, “praticar” ou até no lugar de
“dançar” e “tocar” porque engloba tudo isso e mais. É bastante comum ouvir dizer aos mais
velhos, quando são interrogados sobre quando começaram na tribo e porque continuam nela,
que para eles a tribo é o gosto pela brincadeira, o que os leva a não deixar a tradição. "É lindo
de mais", falam. Depoimentos sobre a permanência da tradição, a defesa da sua cultura,
também são freqüentes.
Da leitura das descrições que Pellegrini e outros folcloristas fizeram sobre as
Tribos de Índio que permanecem na atualidade, podemos encontrar exemplos de aquilo que
alguns teóricos chamam da “mudança da tradição” o que demonstra que a tradição não é
imutável, porém, está viva e se desenvolve com o povo que a pratica. "Tais mudança fazem
parte da dinâmica sócio cultural em que o folclore está inserido" (PELLEGRINI, 1982: p.9)
Anthony Seeger sugere que a base da etnografia se encontra precisamente no
espaço entre tradição e transformações (change) culturais:
Aquilo que costuma se repetir na próxima vez tende ao que poderíamos chamar de
tradição. Aquilo que costuma a não ser o mesmo que a vez anterior produz o que
poderíamos chamar de mudança. A descrição desses eventos forma a base da
etnografia da música. (Seeger apud PINTO, 2001)

Na segunda parte dessa comunicação quero realizar uma revisão sobre alguns dos
autores nos quais baseio a minha metodologia. Centrar-me-ei no método etnográfico, que
ocupa um grosso importante deste trabalho.
3. Referências metodológicas
Hoje é o trabalho de campo e não a transcrição o que constitui a etnomusicologia. O
trabalho de campo já não é mais visto principalmente como a observação e coleta de
dados (embora com certeza envolva também isso), mas como vivenciar e
compreender música. (TITON in BARZ and COOLEY, 2008:p. 25)

Por definição, a etnomusicologia leva-nos ao estudo da música como cultura e é
com esse fim que a etnografia tem se consolidado, através das experiências dos que aportaram
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com os seus trabalhos um grande esclarecimento na área da música, como a grande aliada
metodológica.
Luciana Prass, no trabalho que realizou sobre a aprendizagem de música na
bateria de samba, explica: "Procurei, através do convívio intenso com os Bambistas,
compreender o ensino e aprendizagem da música na bateria” (PRASS, 2004: p. 28) o que
define como experiência transformadora. O trabalho desta autora, como muitos outros vêm
fazendo desde os anos 80 e a “crise” da autoridade etnográfica, inclui as falas dos chamados
“nativos” e a do próprio pesquisador no que seria uma representação polifônica da realidade.
Nesse modelo de etnografia todas as vozes que forem possíveis, tanto individuais quanto
coletivas, estão incluídas.
James Clifford é feliz ao usar o termo musical polifonia para sugerir que a
correlação duma sociedade com a sua cultura deve ser descrita como uma variedade
de vozes, a refletir as visões diferenciais de observadores e participantes, e a
questionar a validade duma única autoridade, e de qualquer sistema coerente que
qualquer um possa impor sobre as inúmeras coisas que constituem a cultura
(NETTL, 1995: 5)

Diante da questão ansiosa de como é o processo de ensino/ aprendizagem de
música na Tribo, vêm respostas improvisadas por parte dos integrantes, que estranham a
racionalização de algo que acontece de maneira natural no cotidiano.

É aqui onde a

observação participante vai abrir muitos mais canais de informação. A observação participante
requer tempo, paciência e concentração. Durante quatro meses, tenho assistido a dois ensaios
semanais de Tribo de Índio no bairro Mandacaru: os de Tupinambá e os de Tupy-Guarany. A
minha incorporação nos ensaios do segundo grupo foi devida à necessidade de compensar de
alguma maneira o pouco tempo de conhecimento da tradição. O carnaval 2012 foi meu
primeiro carnaval brasileiro e foi desde uma posição peculiar: a de pesquisadora de campo no
campo de trabalho. Desde o primeiro ensaio que assisti da Tribo Tupinambá, grupo central da
minha pesquisa, fui convidada a brincar nela, e pouco tempo depois descobriria que estavam
também fazendo a fantasia para eu desfilar no Carnaval. Quando uma semana depois assisti
um ensaio da próxima Tribo Tupy-Guarany, inimiga por tradição e ao mesmo tempo unida por
laços amistosos e consangüíneos com Tupinambá, achei que a experiência de assistir os
ensaios desse outro grupo poderia resultar muito enriquecedora para o trabalho. A tribo
Tupinambá naquela época estava atrasada em relação ao período de ensaios dos outros anos e
eu estava ansiosa por começar "a verdadeira observação participante", pois até então tinha
freqüentado algumas das aulas de gaita que a FUNJOPE 1 encomendou a Jurandi e estas
faziam parte dum processo de ensino/aprendizagem mais novo para eles ao mesmo tempo que
mais similar às aulas particulares que, de alguma maneira, eu conhecia. Os ensaios de Tupy-
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Guarany e os de Tupinambá são surpreendentemente diferentes, o qual podia ser também
positivo para eu tirar conclusões mais abrangentes porque embora meu projeto centre-se na
tribo Tupinambá, como já disse anteriormente, muitos dos membros de Tupy-Guarany
aprenderam com os de Tupinambá e vice-versa e, sobretudo, porque Jurandi, hoje gaitero de
Tupinambá e informante principal na minha pesquisa, começou dançando em Tupy-Guarany e
foi o gaitero dessa tribo durante muito tempo.
Assim, tenho aprendido as danças nos ensaios de ambos os grupos, participado
dos momentos musicais prévios aos ensaios que descrevi na primeira parte, conversado com
os integrantes até me sentir num entorno familiar, participado de rituais em terreiros de
Candomblé e Jurema acompanhada pelas filhas de Carboreto, assistido apresentações do
grupo fora de Mandacaru, etc. Estes são apenas alguns dos momentos que posso classificar no
convívio com as Tribos, onde sempre que posso estou com uma caderneta na mão para tomar
anotações já que a informação é enorme e valiosa, e com freqüência é durante essa
participação que os grandes entendimentos acontecem.
Muitos etnomusicólogos consideram importante introduzir nos seus trabalhos a
explicação a essas escolhas, que Feld chama de "construtos pessoais" já que essas decisões
influenciam a abordagem da nossa pesquisa. "Somente desta forma, estando claras as reais
perspectivas do autor do discurso, será possível opor este discurso a outros, e assim inseri-lo
de forma efetiva dentro do dialogo acadêmico" (RUBIAO, 2011: p. 459)
Mas que acontece com toda essa informação captada no campo? Como fazemos
para transformar a experiência em texto etnográfico? "A observação participante obriga seus
praticantes a experimentar, tanto em termos físicos quanto intelectuais, as vicissitudes da
tradução.” (CLIFFORD, 1998: p. 20)
Quando Clifford fala de tradução refere-se ao processo que, no mínimo, deve ser
feito para que a experiência seja convertida em texto. "O processo é complicado pela ação de
múltiplas subjetividades e constrangimentos políticos que estão acima do controle do escritor.
Em resposta a estas forças, a escrita etnográfica encena uma estratégia de autoridade."
(CLIFFORD, 1998: p. 21)
No trabalho que a etnomusicóloga Michelle Kisliuk fez com a música das
mulheres Baaka, o relato pessoal permeia a narrativa da etnografia o que vêm sendo uma
tendência entre as etnografias realizadas a partir dos anos 1980. Ao mesmo tempo em que
escreve a experiência, a autora faz uma análise sobre o próprio exercício etnográfico e um
constante trabalho de reflexão sobre a sua identidade. À respeito do processo transformador
da experiência para o texto, o caminho que a autora sugere é perguntarmos se a experiência
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nos mudou dum modo que afetasse de forma significante a como vimos, como reagimos ou
interpretamos o material etnográfico (e escrever com essas conexões em mente). "Em
etnomusicologia nós devemos imaginar também se a nossa experiência é pertinente para um
entendimento da “música”." (KISLIUK, in BARZ and COOLEY, 2008: p.200)
Para Clifford, o texto etnográfico é uma alegoria; é uma representação que
"interpreta" a si mesma. A importância de entender os relatos etnográficos como alegorias está
em "enfatizar o fato de que retratos realistas, na medida em que são "convincentes" ou "ricos",
são metáforas extensas, padrões de associações que apontam para significados adicionais
coerentes." (CLIFFORD, 1998: p. 66)
A alegoria nos incita a dizer, a respeito de qualquer descrição cultural, não “isto
representa, ou simboliza aquilo”, mas sim “essa é uma história (que carrega uma moral) sobre
aquilo". "Um reconhecimento da alegoria irremediavelmente revela as dimensões políticas e
éticas da escrita etnográfica” (CLIFFORD, 1998: p. 94)
4. Considerações finais.
Como já falei anteriormente, este trabalho está em processo de elaboração e as
conclusões aqui aventuradas não são definitivas nem fechadas, porém, interessadas em manter
uma dialética reflexiva constante. Eis aqui apenas um esboço das linhas que estou trabalhando
na minha etnografia, expostas sem maior compromisso que aquele de iluminar as respostas ao
problema principal da pesquisa.
A experiência desse artigo é um exercício para a minha construção de dissertação.
A absorção de informação em referências bibliográficas juntamente com a observação no
campo tem constituído a primeira parte desse trabalho. A segunda, um exercício de construção
duma narrativa coerente e consubstancial, que refletisse de maneira clara esse diálogo entre
experiências, imaginário e teoria que entram na "brincadeira" da criação do texto.
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marciapuerari@gmail.com
Resumo: Esta comunicação apresenta resultados de pesquisa 1 que buscou investigar as dimensões
envolvidas no processo de escolarização da música na educação básica a partir da perspectiva de
uma professora. O método escolhido foi o estudo de caso qualitativo. Os dados, coletados por
meio de observações, entrevistas e análise de documentos, foram agrupados em três grandes
categorias: a professora; a escola; e o processo de ensinar música na escola. Os resultados
sinalizam que é na interação de todas as dimensões que intervêm na prática educativo-musical da
professora que a escolarização da música ocorre, o que aponta para múltiplas maneiras de ensinar
música na escola.
Palavras-chave: Ensino de música na educação básica, escolarização da música, cultura escolar.
Teaching music at schools: a case study on the schooling process from the perspective of a music teacher
Abstract: This paper presents results from a research that aimed at investigating the dimensions
involved in the process of schooling music from the perspective of a music teacher. The qualitative
case study was adopted as the strategy of research. Data were collected through observations,
interviews and analysis of documents, and classified into three broad categories: the teacher, the
school, and the process of teaching music at the school. The results show that it is in the
interaction of all the dimensions that intervene in the teacher´s practice that the schooling of music
takes place, which suggests multiple ways of teaching music at school.
Keywords: Music teaching at schools of basic education, schooling of music, school culture.

1. Pressupostos, objetivos e metodologia
O ensino de música na educação básica vem sendo investigado pela área de
educação musical, no Brasil, a partir de diferentes perspectivas, entre as quais destaco: a
perspectiva que focaliza aspectos legais e políticas públicas (PENNA, 2008); a que trata da
formação dos profissionais que trabalham com o ensino de música na escola (ABREU, 2011;
BELLOCHIO, 2002); e a que procura compreender o que acontece nas escolas, por meio da
investigação das funções que os membros da comunidade escolar atribuem à música e ao seu
ensino (SOUZA et al., 2002) e do exame das concepções, planejamento e práticas de
professores (DEL-BEN, HENTSCHKE, 2002; MATEIRO, 2003). Trabalhos desenvolvidos
nessa última perspectiva têm sido relevantes no sentido de identificar aspectos envolvidos no
processo de planejamento e desenvolvimento do ensino de música, como finalidades,
conteúdos, estratégias, bem como princípios orientadores das práticas de ensino e fatores
envolvidos nas decisões dos professores.
Esses aspectos, se pensados especificamente para os contextos escolares,
representam escolhas feitas sobre como ensinar música na escola e sinalizam que podem ser
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diversas as formas de pensar e realizar o ensino de música nas escolas. Essas formas resultam,
entre outros aspectos, de determinadas intencionalidades e aspirações, de concepções de
educação, de um conjunto de metas e propósitos, de processos de seleção e organização
daquilo que se considera válido para ser ensinado, em contextos específicos e para grupos
também específicos. Como salienta Del-Ben (2009), “escolarizar a música, ou submetê-la ao
processo de escolarização na educação básica, [...] é pensá-la de uma forma específica, para
um contexto também específico” (p. 130).
Para Faria Filho (2007, p. 195 – grifo do autor), a escolarização pode ser
entendida como o “ato ou efeito de tornar escolar, ou seja, o processo de submetimento de
pessoas, conhecimentos, sensibilidades e valores aos imperativos escolares”. Esse sentido da
escolarização “permite articular a escolarização com a configuração de um tipo específico de
formação/organização cultural a que estamos denominando de cultura escolar”. A cultura
escolar, como categoria de análise, “permite articular, descrever e analisar, de uma forma
muito rica e complexa, os elementos chave que compõem o fenômeno educativo” (FARIA
FILHO, 2003 apud 2004, p.153). Essa categoria vem sendo utilizada, desde 1980, por vários
autores para compreender a escola através de suas práticas e normas e de seu funcionamento.
Para Viñao Frago (2006),
A cultura escolar, assim entendida, estaria constituída por um conjunto de teorias,
idéias, princípios, normas, pautas, rituais, inércias, hábitos e práticas (formas de
fazer e pensar, mentalidades e comportamentos) sedimentadas ao longo do tempo
em forma de tradições, regularidades e regras de jogo não postas em
questionamento, e compartilhadas por seus atores, no seio das instituições
educativas. (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 73 – tradução minha).

A categoria cultura escolar, além de orientar trabalhos de cunho histórico, também
tem mostrado seu potencial para tratar do currículo. Segundo Pessanha e Silva (2007),
A cultura escolar configura o processo no qual o currículo se desenvolve,
estabelecendo critérios de regulação que ocorrem por meio de categorias que
constroem um certo tipo de escola e de ações no interior dela. Se o currículo é uma
seleção da cultura, trata-se, portanto, de uma versão particular e tal particularidade
se estabelece na relação currículo e cultura, no processo de escolarização, na
consideração de que a cultura diz respeito a conteúdos, práticas ou tendências
exteriores à escola e, o currículo, a conteúdos e processos internos (p. 36).

Nessa perspectiva, Silva (2006) reconhece “a escola como uma instituição ímpar, que se
estrutura sobre processos, normas, valores, significados, rituais, formas de pensamento,
constituidores da própria cultura, que não é monolítica, nem estática, nem repetível” (p. 205).
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Com base nesses pressupostos, desenvolvi uma pesquisa que teve como objetivo
geral investigar as dimensões envolvidas no processo de escolarização da música na educação
básica a partir da perspectiva de uma professora. Como objetivos específicos, busquei:
identificar conteúdos e estratégias, objetivos e finalidades do ensino de música na escola;
identificar as bases que sustentam o processo de seleção e organização dos conteúdos do
ensino de música na escola; e, analisar as estratégias utilizadas pela professora para realizar
suas práticas de ensino de música na escola.
Como estratégia de pesquisa, desenvolvi um estudo de caso qualitativo, com
Marta, uma professora de música da Rede Municipal de Ensino (RME) de Porto Alegre/RS.
Os dados foram coletados por meio de quatro entrevistas semiestruturadas, uma entrevista
semiestruturada de estimulação de recordação, observações de uma sequência de onze aulas
de música numa turma de terceiro ano do segundo ciclo e análise de documentos produzidos
pela professora. A coleta ocorreu de março a setembro de 2010.
Os dados foram codificados e, posteriormente, agrupados em três grandes
categorias, que representam macrodimensões do processo de escolarização da música: sobre
a professora; sobre a escola; e sobre ensinar música na escola. Nesta comunicação, focalizo a
última categoria, mas, antes, apresento uma breve síntese das duas primeiras categorias.
2. Resultados
Marta iniciou sua formação musical aos sete anos numa escola específica de
música, onde estudou por dez anos. Em 2003, licenciou-se em Educação Artística com
Habilitação em Música. Na época da coleta de dados, realizava um curso de especialização
em música. Com cerca de 10 anos de experiência profissional, Marta teve uma breve
experiência numa escola da rede privada antes de concluir a licenciatura. Depois, atuou
somente com aulas de instrumento, particulares e em escola específica. Em 2006, foi nomeada
para atuar na RME. Na escola onde ocorreu a coleta de dados, Marta atuava há três anos,
primeiramente, ministrando oficinas de violino e flauta doce, como atividade extracurricular,
e, a partir de 2010, também como professora do componente curricular. A escola onde
ocorreu a coleta de dados está organizada em ciclos e funciona em turno integral: pela manhã,
são oferecidos os componentes curriculares e, à tarde, 16 oficinas.
A tarefa diária da professora, de ensinar música na escola, é um processo bastante
complexo, porque multidimensional. Ensinar envolve, inicialmente, tomar decisões em
relação a quais conhecimentos deverão ser contemplados nas aulas. Marta prioriza os
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elementos que estruturam a disciplina, visando ao domínio da leitura musical. Disse ela: “A
princípio, vai ficar mais voltado pras questões do canto, da leitura de notas, ritmos,
sensibilização musical, registros, na parte de conceitos - grave, médio e agudo, timbres,
instrumentos”.
Também é preciso pensar em formas de organizar o ensino de música na escola, o
que, para Marta, parecia constituir-se como um desafio. Inicialmente, ela se fundamenta na
própria experiência como professora em outras escolas da RME onde trabalhou e na ideia de
separação entre “teoria” e “prática”: “No início, [...] eu vim com uma proposta um pouco mais
teórica, de ensinar a ler mesmo, sabe? [...] mas eu senti que não funcionou”. Quando
perguntei à professora onde ela aprendeu a organizar o ensino de música, ela respondeu: “eu
aprendi lá na escola de música [...]. Não foi no ensino formal, não foi na faculdade”.
Essa forma de organizar o ensino, segundo a professora, “não funcionou”, entre
outros motivos, por sua falta de experiência com a faixa etária dos alunos e porque eles têm
“outra realidade”. Marta passa, então, a experimentar novas formas de organizar o ensino, a
partir de práticas musicais, de experiências diretas com música, e não mais a partir de
conteúdos conceituais. Essa mudança, segundo a professora, também foi influenciada pelo
curso de especialização que realizava.
A mudança também instigou Marta a refletir sobre sua forma de avaliar os alunos.
Ela comenta que, nas outras escolas da RME em que trabalhava, já tinha estruturado uma
forma de avaliar, mas sentia que precisava repensar a avaliação. A professora também passa a
perceber os alunos de outra forma. Inicialmente, ela comentou: “é uma turma boa, que não
tem problemas de disciplina, [...] e o meu planejamento, a princípio, tudo aquilo que eu penso
pra trabalhar na aula funciona”. Mas, quando muda sua forma de conceber as aulas, ela
percebe que a turma é muito “apática”.
Marta ainda está construindo um modo de desenvolver suas práticas de ensino e,
para isso, quer sistematizar seu próprio material para trabalhar em cada ano escolar, já que diz
não encontrar referências já construídas sobre o que ensinar na educação básica. Nessa busca,
ela parece querer dar ao ensino de música uma organização semelhante à de outros
componentes curriculares, como português e matemática: “a gente não começa com equações.
Tu começa lá pelas funções básicas, da adição [e] subtração”. A sistematização do ensino,
para Marta, parece se construir a partir da experiência. Disse ela: “eu ainda tô construindo o
que eu acredito que seja importante enquanto currículo na escola. [...] Talvez, ao fim desse
ano, eu já tenha uma ideia”.
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Outro fator que ajuda a definir o modo de ensinar da professora é a finalidade
principal que ela atribui ao ensino da música na escola: proporcionar aos alunos uma futura
profissão. Marta salienta, entretanto, que a escola não dá conta de profissionalizar, já que, nas
aulas de música do currículo, não há aprofundamento dos conhecimentos musicais e os alunos
não vão aprender a tocar um instrumento; mas oferece uma “base” para que possam
prosseguir nos estudos.
As finalidades do ensino de música parecem ser construídas em função do que
Marta identifica como demanda do grupo. Segundo ela, o ensino de música serve “pra ele
[aluno] ter uma oportunidade de vida, uma opção profissional. Que eu vejo que eles têm
muito pouco isso dentro da família, porque muitos deles têm a questão profissional como o
tráfico de drogas, principalmente, como uma saída da pobreza”.
Durante as aulas observadas, a professora enfatizava a aprendizagem dos
conhecimentos musicais previamente selecionados por ela. Por isso, a relação com outros
conteúdos e com aspectos não sonoros da música, como os significados da música na vida dos
alunos, não foram tomados como conteúdos das aulas. O vínculo da professora com os alunos
parece se estabelecer por meio dos conhecimentos musicais por ela considerados importantes.
Na escola, a professora também precisa trabalhar com uma estrutura que já está
dada, e lidar com os chamados “imperativos institucionais” (FORQUIN, 1992), como a
disposição dos períodos por turma, o tempo das aulas, o número de alunos, o espaço físico e o
mobiliário da sala de aula. Esses são aspectos que, segundo Marta, interferem no
desenvolvimento das aulas e no aproveitamento dos alunos.
As dimensões aqui apresentadas não esgotam todos os aspectos que podem estar
envolvidos nas práticas de ensinar música na escola, mas contribuem para entender o processo
de transformar a música em objeto de ensino na escola. A formação da professora parece ser
uma dimensão decisiva nesse processo. Se as experiências formativas antes e durante a
licenciatura ajudam a professora a construir um modo de pensar e fazer o ensino de música na
escola, é na formação continuada que ela é levada a questionar e refletir sobre suas ideias e
práticas, buscando ampliá-las ou modificá-las.
É, também, no próprio contexto escolar que a professora passa a conhecer e
aprender a lidar com as dimensões espaço-temporais da escola e com uma estrutura que já
está dada, o que inclui a cultura material da escola, nem sempre adequada às aulas de música.
O desafio parece ser buscar possibilidades de realizar mudanças e conquistar melhores
condições para a efetivação do ensino no espaço escolar.
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Os conhecimentos que Marta acredita ser importante trabalhar nas aulas de música
na escola focalizam os elementos que estruturam a disciplina. Parece que este ainda é um dos
desafios de muitos professores de música da educação básica: conciliar os conteúdos que
estruturam a disciplina sem abrir mão dos “conteúdos significativos, que levem em conta
interesses e necessidades do aluno” (MOREIRA, 2007, p. 287) e sua formação global. A
ênfase nesses conteúdos faz sentido quando se considera a principal finalidade que Marta
atribui ao ensino de música na escola: oportunizar uma profissão. Talvez, por isso, ela
considere insuficiente o tempo destinado às aulas de música. Ela parece conceber a educação
básica como preparação do aluno para um tempo futuro. Moreira, (2007, p. 272), entretanto,
defende ser preciso abandonar “a visão da escola como ‘preparo para outro momento’ [...] em
favor da escola como um tempo presente, como um tempo de vivência, cuja finalidade
encontra-se em si mesmo, não no futuro”. É possível que os alunos não encontrem sentido
nesse ensino de caráter propedêutico, o que justificaria a “apatia” observada pela professora.
A ideia de contribuir para a profissionalização dos alunos também justificaria a
preocupação da professora com a sistematização dos conhecimentos, definindo uma sequência
de complexidade crescente a ser desenvolvida ao longo da escolarização, de modo semelhante
ao que ela observa em outras disciplinas. Parece ser esse modo de ensinar, construído e
sedimentado pela cultura escolar, que nos leva a ainda querer encontrar “uma ordenação ideal,
uma espacialização dos saberes em períodos rigorosamente definidos, uma ênfase prescritiva,
mecanismos de organização, uniformização e controle” (SANTOS, 2010, p. 50).
A professora recorre a parâmetros curriculares, livros e manuais didáticos, mas
ainda não encontrou uma referência que possa orientá-la nesse processo. Talvez porque,
qualquer que seja, a sistematização a ser construída precisa ocorrer dentro de cada instituição
escolar, pois tem que fazer sentido para a comunidade que dela faz parte, atendendo a seus
objetivos, interesses, condições e necessidades (DEL-BEN, 2009, p. 116).
3. Considerações finais
Os resultados indicam que o processo de escolarização da música é
multidimensional e, por isso, complexo, pois se constrói a partir da inter-relação entre
múltiplos fatores, como as experiências formativas da professora e seus modos de pensar e
agir, os aspectos organizacionais e institucionais da escola e do sistema de ensino, as tradições
pedagógicas construídas e sedimentadas dentro e fora da escola, os limites e possibilidades da
cultura material da escola, as características e necessidades dos alunos.
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Transformar a música em objeto de ensino na escola é um processo que está
ligado às particularidades da professora e dos demais sujeitos escolares e a circunstâncias do
contexto em que tem lugar (ver BLANCO GARCÍA, 2005, p. 379), já que cada escola é
única, por suas características e necessidades próprias. É na escola, junto aos demais sujeitos
escolares, que as ideias e práticas da professora se concretizam e ganham sentidos. É na
interação de todas as dimensões que intervêm na prática educativo-musical da professora que
a escolarização da música ocorre.
Sendo cada escola uma instituição singular, não se pode afirmar que exista uma
única forma de ensinar música na educação básica. A escolarização da música só pode
acontecer dentro da própria escola, porque é nela que se articulam “possibilidades reais dos
professores” (ZABALA, 1998, p. 16) e dos alunos, ideias e práticas sobre o que, como e para
que ensinar e aprender, tradições e rotinas, interesses e necessidades, condições institucionais
e organizacionais.
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Resumo: Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre a pesquisa em musicologia e
performance, a partir da questão das fontes documentais que podem ser utilizadas para a
construção de uma história da interpretação na música de concerto. Mediante um estudo de caso
centrado no acervo pessoal do barítono Andino Abreu, discutimos a metodologia e as
possibilidades de análise que se abrem com o estudo dos programas de concerto, as fotografias de
intérpretes, as notícias e críticas de periódicos como fontes documentais importantes para a escrita
de uma história da performance.
Palavras-chave: História da performance, Acervos Pessoais, Programas de concerto, Iconografia
musical.
Between Musicology and Performance: reflections about documents and sources to a history of music
interpretation
Abstract This essay presents some reflections about research in musicology and performance,
from the question of the documental sources that can be utilized to construct a history of the
interpretations of concert music. By a study of case, centered at the personal collection of Andino
Abreu, we discuss the methodology and the possibilities of analysis that emerge from the study of
concert programs, photos of performers, news and critics of periodicals as important documental
sources to the writing of a performance history.
Keywords: performance history, personal collections, concert programs, musical iconography.

1. Introduçao
Um pianista levanta devagar a mão, a partir do antebraço, e lentamente repousa os
dedos sobre o teclado. Um cantor chega ao centro do palco e respira enquanto coloca o corpo
todo em preparação para cantar. Anos de estudo antecederam o momento da performance, o
convívio com métodos, partituras, livros, as aulas com diferentes professores foram
responsáveis pela formação do músico e o prepararam para este momento da interpretação.
Ao evento da performance antecede o silêncio do público, demonstrando a expectativa aos
primeiros sons. A aura de concentração que envolve o músico é tão presente quanto as notas
que virão a seguir.
No entanto, o concerto, pensado como evento mais amplo do que um conjunto de
músicas criadas por um compositor e interpretadas por um ou mais músicos, envolve relações
muito mais complexas do que aquelas que podem estar descritas num programa.
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A partir dessas observações, e compreendendo a performance musical como um
evento que envolve decisões e representações sobre música e interpretação, traçando relações
de sociabilidade de forma ampla, este trabalho pretende apresentar reflexões e métodos para o
estudo das fontes documentais para a construção de uma história da performance. Para tanto,
apresentaremos uma discussão sobre a utilização de programas de concerto, fotografias de
intérpretes, notícias e críticas musicais para a pesquisa em performance e musicologia, a partir
do estudo de caso do acervo pessoal do barítono Andino Abreu.
2. Antecedentes e contexto
Com o objetivo de historicizar os processos de pesquisa que originaram as
reflexões deste trabalho , referimos os projetos que vem sendo desenvolvidos desde 2001 pelo
Grupo de Pesquisa em Musicologia da UFPel a partir da organização e reflexão sobre a
história da música no Rio Grande do Sul, principalmente a partir do acervo histórico do
Conservatório de Música da UFPel. Considerando a trajetória desta instituição no cenário do
sul do Brasil, as características da documentação pertencente ao acervo histórico retratam as
atividades de ensino musical associado à promoção de concertos, atividades basilares dos
objetivos do projeto de interiorização da cultura artística do qual a fundação da escola fez
parte. Desde sua criação, em 1918, os documentos relativos a estas atividades vêm sendo
conservados, resultando em um acervo importante e singular dentro da recorrente perspectiva
do esquecimento das memórias institucionais de escolas de música no país. Observando as
características do acervo, notamos que as categorias documentais são descontínuas de acordo
com a época, apontando para um critério variável segundo o responsável pelo trabalho de
guarda em cada momento. Se de alguns períodos específicos se conservaram livros de
matrículas e de outra época livros de assinaturas de artistas, cumpre notar que os livros de
programas de concerto e as fotografias de intérpretes apresentam-se como documentação
contínua em todos os períodos que abrange o acervo histórico. Destaca-se ao nosso olhar,
então, a importância que a instituição conferia aos concertos promovidos pelo Conservatório
de Música de Pelotas, conforme corroborado pelas galerias de fotografias de intérpretes que
permanecem nas paredes da escola.
A partir do estudo dos documentos do acervo, associados às notícias e críticas de
jornal identificadas nas bibliotecas públicas, transcritas e catalogadas por meio dos
procedimentos de pesquisa, foram evidenciando-se características inerentes ao processo de
produção dos concertos na primeira metade do século XX. Ainda que identificadas a partir
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dos documentos e notícias referentes à cidade de Pelotas, estes mecanismos podem ser
associados a diversas cidades do Brasil, caracterizando formas de viabilizar os concertos,
tanto de músicos brasileiros como de músicos europeus que estiveram em tournée pelo país.
Algumas etapas características do processo de promoção de concertos, até
aproximadamente a década de 1950, são: o contato do artista ou de seu produtor com a
instituição que irá promover o concerto, publicação nos jornais da cidade do curriculum do
artista, sua fotografia e excertos de críticas – elementos que muitas vezes serão reproduzidos
também no programa do concerto. Além da data específica do concerto, o artista permanecia
na cidade durante alguns dias mais, onde se processava um convívio com alunos e professores
do Conservatório de Música, jantares, saraus e recepções organizadas pelas famílias de
destaque econômico, político ou intelectual da cidade. Ainda identifica-se, ao término do
evento, a publicação nos jornais da cidade da crítica referente ao concerto, o que, junto ao
programa, transforma-se no documento que o espectador poderá conservar como
prolongamento do evento em sua memória.
Os documentos testemunham então a importância destes palcos, tanto públicos
quanto privados, onde se desenvolve a performance entendida como evento expandido. Mas,
como nem sempre as lembranças podem ter um seguimento material, mostram-se de grande
importância os testemunhos orais, nos quais são recorrentes os relatos sobre o convívio destes
artistas em sociedade, a troca de experiências e a permanência de alguns deles, atuando como
professores particulares de música nas cidades.
Desta forma, é possível identificar processos de sociabilidade construídos ao redor
do artista e de sua performance, nos quais, além da música, transmitem-se elementos
identitários, formas de representação e concepções sobre o fazer musical.
Ao mesmo tempo, esses processos de sociabilidade e sua consequente importância
para o ambiente musical concebido de forma ampla têm estado ainda ausentes dos estudos em
história da música, em que o foco se apresenta centrado no compositor sem que a atuação do
intérprete seja suficientemente discutida e problematizada.
Desse

modo,

evidencia-se

a

necessidade

de

um

olhar

musicológico

especificamente voltado para a performance da música de concerto e seu desenvolvimento
histórico, e tem sido este o foco dos trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa ao qual
estamos vinculados. Os projetos de pesquisa desenvolvidos vêm, desde 2001, chamando a
atenção para a possibilidade de utilização de fotografias, programas de concerto, notícias e
críticas de periódicos, compreendendo-os como documentos importantes e válidos para a
reflexão sobre uma musicologia da performance.
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É sabido que a possibilidade de utilização dessas categorias de documentos
somente se fez possível a partir da ampliação do conceito de documento histórico e insere-se
em uma discussão mais ampla sobre a dilatação do campo documental (Bloch, 1976;
Cerqueira, 2005)
Para discutir o uso desses documentos, problematizando seus métodos de
abordagem, apresentaremos um estudo de caso sobre o barítono Andino Abreu, primeiro
professor de canto do Conservatório de Música de Pelotas, cujo acervo pessoal foi doado ao
Centro de Documentação Musical da UFPel em 2007. Dentre os documentos do acervo,
organizados por Andino Abreu e por sua filha, Helena Abreu Pacheco, encontramos
programas e críticas de concerto, fotografias, cartas e partituras, e utilizaremos alguns destes
documentos para exemplificar seu uso como fonte para o aprofundamento das relações entre
musicologia e performance.
Compreendemos que, reconhecida a diversidade do acervo pessoal de Andino e
adotando os procedimentos adequados de tratamento dos dados, elementos significativos para
a compreensão da performance musical no Brasil podem emergir dali. Toni (2007) ressalta a
importância do estudo dos acervos pessoais para a musicologia histórica no Brasil.
A trajetória artística de Andino Abreu é intensa e destaca-se por seu trabalho de
colaboração com importantes compositores brasileiros, como Villa-Lobos, Camargo
Guarnieri e Armando Albuquerque, e sua intenção de valorização da canção de câmara e de
compositores jovens e ainda desconhecidos do público. Tendo em vista que em trabalhos de
pesquisa anteriores já nos debruçamos detidamente sobre a trajetória do cantor, não nos
dedicaremos a descrevê-la aqui, apenas faremos referencia a alguns aspectos essenciais para a
compreensão da documentação.
Andino Abreu (1884-1961) foi cantor gaúcho de formação autodidata, que
desempenhou atividades como professor de canto no Conservatório de Musica de Pelotas no
período 1918-1923, mesmo período em que Antônio Leal de Sá Pereira foi professor de piano
na mesma instituição. Depois desta temporada em Pelotas, o cantor transfere-se para a cidade
de São Paulo, onde começa um trabalho colaborativo com Camargo Guarnieri, de cujas
canções foi o primeiro intérprete, em 1925. Ainda em 1925, o cantor viaja com a família para
a Europa, realizando recitais primeiramente em Lisboa e logo se translada, em 1926, para
Paris, integrando-se ao ambiente musical e cultural da cidade. Andino retorna para São Paulo
em 1929, realizando concertos, tendo Camargo Guarnieri como pianista acompanhador. Em
1931, o cantor empreende uma ultima tournée internacional, realizando concertos no Teatro
Sodre, em Montevidéu, Uruguai.
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Em 1932, Andino fixa residência em Porto Alegre, realizando, até 1934, concertos
pelo interior dos estados do sul do Brasil. Em 1957, realizou seu último recital, no salão da
Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. Andrade Muricy, crítico do Jornal do
Comércio, escreve sobre a importância de Andino, considerado por Villa-Lobos como o seu
“melhor intérprete da produção vocal” (ABREU, M., s/d: 6-7). Depois de 1934, Andino
abandona a profissão de concertista e assume um cargo no arquivo da Secretaria de Estado de
Agricultura, Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul, com a atribuição de organizá-lo. No
entanto, além deste cargo, Andino Abreu deu continuidade à suas atividades musicais,
organizando o coral da Associação dos Professores Católicos, em colaboração com o
professor de filosofia e importante intelectual da cena porto-alegrense, Armando Câmara. Em
1940, conheceu o compositor Armando Albuquerque, com quem manteve sólida amizade e de
cujas canções se tornou intérprete.
Chaves e Nunes observam que, em setembro de 1940, a partir da composição da
canção Clic-clic (Comadre rã), “a canção para voz e piano, gênero nunca antes explorado por
Albuquerque, assume posição central e quase exclusiva em seu repertório, reorientando seu
percurso composicional” (CHAVES; NUNES, 2003: 67). Andino foi responsável pela estréia
e gravação de diversas canções de Armando Albuquerque, algumas delas com o compositor
ao piano, e podemos inferir que a voz de Andino tenha sido importante para as escolhas de
desenho melódico e da tessitura das canções de Armando. Andino Abreu falece em 1961 na
cidade de Porto Alegre, tendo realizado um trabalho importante como intérprete da canção de
câmara brasileira e como colaborador dos compositores Heitor Villa Lobos, Camargo
Guarnieri, Ruy Coelho e Armando Albuquerque. No entanto, como vários outros intérpretes,
sua trajetória não figura com a devida referência nos trabalhos sobre música no Brasil, e
desejamos que estes estudos que agora vem sendo feitos possam contribuir para preencher
esta lacuna e igualmente chamar a atenção para a importância da interface entre musicologia e
performance na construção de uma história da interpretação no Brasil.
3. Programas, notícias, fotografias: a performance como representação
Ao começar, em 2006, os projetos de pesquisa com programas de concerto,
primeiramente com aqueles pertencentes ao acervo histórico do Conservatório de Música da
UFPel, verifica-se que esta é uma fonte ainda grandemente ausente dos trabalhos de
investigação em nosso país. Se observamos que os acervos de instituições de ensino de
música e promoção de concertos em nosso país são raros e apresentam problemas diversos,
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tais como documentação descontínua ou carente de organização, podemos compreender de
que forma estas dificuldades podem desmotivar as pesquisas. No entanto, no caso dos
programas de concerto, a questão provavelmente vá mais além disto. Uma vez que essa
categoria de documentação é produzida para uso imediato, com uma função bem determinada
no sentido de oferecer informação relevante para o público dos concertos, pode ser
considerada como documentação efêmera. Efêmera, talvez, mas não menos importante, a
nosso ver; uma vez que retrata uma escolha sobre formas de apresentar ao público o artista, as
obras interpretadas, o local do concerto e quem o promoveu. Ao mesmo tempo, uma leitura
cuidadosa e cotejada com outras fontes pode revelar concepções de repertório de uma época
ou de um intérprete, formas de representação do músico, do repertório e da instituição.
Analisando, como exemplo, o programa de Andino Abreu de seu recital realizado na Sala
Chopin da Casa Pleyel, em Paris, em 30 de maio de 1928, podemos observar a referência ao
embaixador do Brasil em Paris na época, Souza Dantas, como promotor do concerto –
possivelmente valorizando sua atuação por meio da inclusão no programa. O programa deste
concerto apresenta obras de cinco compositores diferentes (Favara, Ruy Coelho, Emiliana de
Zubeldia, Carlos Pedrell e Heitor Villa-Lobos), dos quais dois deles atuaram ali como
pianistas acompanhando o cantor. A participação dos compositores também como intérpretes
neste concerto pode apontar para a existência de um trabalho de cooperação entre estes e
Andino, além do interesse do cantor pela estréia de obras novas, confirmado pelas críticas de
periódicos e pelo relato oral de sua filha Helena. Observamos também neste programa a
presença da pianista Lucília Villa Lobos, com quem Andino gravou, em 20 de junho do
mesmo ano, as obras Canção do Carreiro, Xangô e Nozani-na, de Heitor Villa-Lobos, para a
Victor Gramophone francesa. Além do registro do concerto, este programa em especial nos
traz elementos importantes sobre o repertório interpretado por Andino Abreu, atestando seu
interesse pela estréia de obras contemporâneas e pelo trabalho colaborativo com os
compositores. Além do aspecto visual e informativo dos programas de concerto, um estudo
sistemático do repertório apresentado pode trazer aportes significativos sobre o perfil de um
artista ou dos concertos promovidos por uma instituição, mediante a organização dos dados
segundo, por exemplo, autor, obra, gênero da composição, local e intérprete.
Ao mesmo tempo, o estudo das notícias e críticas sobre os recitais de Andino
Abreu se fazem sumamente importantes para compreender o impacto de seus concertos para a
intelectualidade da época. Ao debruçar-nos sobre fontes periodísticas, cabe sempre observar
atentamente aspectos como nome e vinculação política ou estética dos editores, periodicidade
e circulação, abrangência, temas abordados pela publicação, público ao qual estaria
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direcionada, objetivos da publicação. Em se tratando de publicações musicais ou não
especificamente musicais, um estudo sistemático das notícias e sua organização em
categorias, identificando palavras chave e temas transversais recorrentes se mostra ferramenta
extremamente valiosa. No caso de um acervo pessoal, existiu um critério de seleção prévio,
adotado por quem organizou o material. As notícias e críticas identificadas no acervo Andino
Abreu foram recortadas dos periódicos, organizadas em álbuns, nos quais, por vezes, foram
desprezadas informações fundamentais, como o nome do periódico e quem assina a notícia.
Ainda assim, algumas notícias atestam o reconhecimento do cantor por importantes
intelectuais da época, como Mário de Andrade:
Em se tratando de fotografias, observamos que o estudo da imagem é uma área
que apresentou grande reforço nos estudos humanísticos: na história, na arqueologia, na
antropologia ou na história da arte, entre outras disciplinas. Conforme o tema de pesquisa,
trabalhar com as imagens impõe diferentes entrelaçamentos interdisciplinares, segundo o
suporte material, o contexto de produção e circulação da imagem, o conteúdo imagético e os
domínios sociais e culturais abrangidos pela semântica da cena ou ícones representados. A
compreensão da fotografia de músicos e artistas compartilha com as demais formas de
representação imagética uma série de elementos conceituais. A imagem é representação
referencial, e não mimética. Não imita a realidade, mas estabelece uma relação de referência
com um aspecto percebido da realidade, na qual se coloca também uma opinião sobre esta, o
que pode dar-se por caminhos conscientes ou inconscientes – os filtros da cultura.
Para o estudo das imagens, deve-se passar necessariamente por uma abordagem
sistemática, identificando categorias, para entender o conjunto documental no seu todo. Para
isto, é necessária a decodificação dos vários elementos que compõem a imagem, permitindo
uma descrição de seus elementos (Botti, 2003: 111). A análise sistemática do repertório
imagético visto como conjunto permite enxergar as regularidades, os padrões, mas também as
rupturas, particularidades, desvios, em que ambos colocam questões relevantes para a
interpretação.
As imagens do acervo Andino Abreu são especialmente retratos, produzidos em
estúdio, possivelmente para divulgação dos concertos. Neste tipo de fotografia, o retratado
estabelecia a premissa do desejo de como queria ser visto e o estúdio aplicava os padrões
oriundos de uma herança visual adaptada às possibilidades técnicas. Figurino, acessórios,
cenário, iluminação e pose são os elementos utilizados nessa representação para criar uma
personagem, que, em se tratando de músicos, possui recorrências significativas. Olhar fixado
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ao longe, três quartos de perfil, ocasional presença do instrumento na imagem. As imagens
de Andino apresentam um olhar diretamente voltado para quem olha a fotografia, uma
descontinuidade nas recorrências de imagens de músicos e que pode apontar para sua
postura de cantor-intelectual de formação autodidata e sua identificação com o repertório
contemporânea à sua época.
4. Considerações finais
Por meio de uma breve análise de alguns dos documentos constantes do acervo
pessoal do barítono Andino Abreu pretendemos apresentar possibilidades de uso de fontes
que possam promover um diálogo entre musicologia e performance. Tendo em vista que este
trabalho é uma continuidade dos projetos que já vêm sendo desenvolvidos desde 2001, muitos
dados aparecem descritos de forma breve, porquanto o foco do estudo trata de apresentar
formas e métodos para o estudo de programas de concerto, notícias e críticas de periódicos e
fotografias de intérpretes. Esperamos, com esta breve exposição, contribuir com a reflexão
sobre a necessidade de construção de uma história da performance no Brasil.
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Resumo: Este artigo comunica os resultados finais da pesquisa de mestrado que investiga como os
professores de piano popular organizam e sistematizam os conhecimentos e as habilidades do
instrumento em suas práticas docentes. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso com
abordagem qualitativa (STAKE, 1995). Os estudos de Green (2001) sobre as práticas informais de
aprendizagem dos músicos populares fundamentam a discussão teórica dos dados empíricos da
pesquisa. Os resultados revelam que os professores ensinam o piano popular orientados por sua
concepção sobre música popular e sua formação como músico e como professor.
Palavras-chave: piano popular, práticas informais de aprendizagem, eudcação musical formal
Between formal and informal: teaching and learning of the popular piano
Abstract: This article reports the final results of research that investigates how popular piano
teachers organize and systematize the knowledge and skills of the instrument in their teaching
practices. The research method used was a case study with qualitative approach (STAKE, 1995).
The studies by Green (2001) on the informal learning practices of popular musicians founded the
theoretical discussion of empirical research. The results reveal that teachers teach popular piano
driven design on popular music and his background as a musician and teacher.
Keywords: popular piano, informal learning practices, formal music education

1. Introdução
Este artigo apresenta os resultados finais de uma pesquisa de mestrado que
estudou a prática docente de professores de piano popular do Centro de Educação
Profissional/ Escola de Música de Brasília (CEP/EMB). O objeto desta pesquisa foi delineado
ao observar que o estudo do piano popular compartilha conhecimentos e habilidades do piano
erudito, mas a performance dos pianistas populares apresenta particularidades que podem ser
reconhecidas, mas não exclusivas, como práticas musicais comuns a músicos populares ou
autodidatas.
O objeto de estudo desta pesquisa teve como objetivo geral compreender como os
professores organizam e sistematizam os conhecimentos e habilidades do piano popular em
suas práticas docentes. E os objetivos específicos foram conhecer a formação e atuação musical e docente - dos professores de piano popular; investigar que conhecimentos e
habilidades os professores consideram relevantes para o ensino e aprendizagem do piano
popular e investigar quais os processos de ensino e aprendizagem musical das práticas
informais da música popular e da educação musical formal os professores utilizam na sua
prática docente.

974

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Para discutir a música popular, o piano popular e seus processos de ensino e
aprendizagem foi necessário esclarecer que conceito de música popular a pesquisa adotaria. O
termo música popular é polissêmico, relativo e pode variar de acordo com o contexto cultural,
com a mídia, com o público, com a complexidade artística e com as ideias de valor
(MIDDLETON; MANUEL, 2007-2010; GREEN, 1997; NAPOLITANO, 1988). A
dificuldade de definir o termo exigiu que, nesta pesquisa, o conceito de música popular fosse
compreendido a partir do âmbito social e musical do seu objeto de estudo: os professores de
piano popular e o Curso de Piano Popular da Escola de Música de Brasília.
A música popular e seus processos de ensino e aprendizagem, no ponto de vista
da educação musical, incluem as práticas informais de aprendizagem dos músicos populares e
da cultura popular (GREEN, 2001; 2006; 2008; ARROYO, 2001). Para essas autoras, as
práticas informais de aprendizagem da música popular devem ser trazidas para a educação
musical formal tanto para o ensino e aprendizagem da música popular quanto para o da
música erudita. O trabalho de Green (2006; 2008) demonstra a convergência das práticas
informais na educação formal. Vários estudos 1 dialogam a proposta pedagógica da
pesquisadora por meio das perpectivas dos seus próprios ambientes de práticas de ensino da
música e dos seus interesses de pesquisa. No Brasil, as pesquisas de Grossi (2009); Barros,
Grossi (2009) têm seguido na mesma linha.
O ensino e aprendizagem da música popular não acontecem apenas nos contextos
educacionais formais, são encontrados também nas bandas de rock (GREEN, 2001; 2005;
2006); nas experiências iniciais dos músicos populares profissionais e semiprofissionais
(RÊCOVA, 2006); nas aprendizagens de estudantes de música fora da sala de aula
(FEICHAS, 2006); nas práticas dos músicos populares de rua (GOMES, 1988); nas
aprendizagens extra-escolares de adolescentes e jovens (MARQUES, 2006); e nas vivências
musicais que ocorrem no âmbito familiar e no grupo de amigos (GOMES, 2005).
2. Referencial teórico-metodológico
As pesquisas sobre o ensino e aprendizagem do piano popular enfatizam as
práticas pedagógicas dos professores (COUTO, 2008); as práticas informais de aprendizagem
no ensino formal do piano popular (COUTO, 2008); o currículo, o repertório, as práticas
interpretativas (LUCCA, 2004); a transcrição de gravações como ferramenta pedagógica
(MARANESI, 2007; FAOUR, 2006; GOMES, 2008) e o repertório para piano a quatro mãos
e sua aplicabilidade com alunos iniciantes (NILSON, 2005).
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O referencial teórico teve como foco as pesquisas de Green (2001). Para essa
autora, as práticas informais de aprendizagem abrangem uma variedade de abordagens que
possibilitam a aquisição de competências e habilidades fora dos contextos formais de ensino e
que envolvem a enculturação musical 2. A educação musical formal, para a autora,
compreende as práticas de professores de música na situação da aula de música ou de
instrumentos para ensinar, treinar e educar. As experiências de aprendizagem dos alunos que
são ensinados, treinados e educados fazem parte dessas práticas. Para Green (2001),
“práticas” e “métodos” designam o conjunto de práticas docentes e a relação ensino e
aprendizagem. Os métodos constituem-se atividades específicas, conscientes, focadas e com
objetivos voltados para a aprendizagem.
Para os músicos populares, principalmente iniciantes, o início de seus processos
de ensino e aprendizagem é, em grande parte, inconsciente e caracteriza-se por habilidades,
conhecimentos e processos que envolvem principalmente tocar, compor/ improvisar e ouvir.
O desenvolvimento dessas habilidades está relacionado aos conhecimentos específicos das
aprendizagens informais e envolvem processos de ensino e aprendizagem que ocorrem no
meio/ contexto em que ocorre a performance e na participação de outras pessoas como os
pais, parentes e amigos. Já os músicos mais experientes, semiprofissionais ou profissionais
possuem maior consciência das habilidades e dos conhecimentos nos seus processos de ensino
e aprendizagem e, principalmente, no desenvolvimento de habilidades relacionadas à
performance, à criação e à audição.
Green (2001) identifica cinco categorias da aquisição dos conhecimentos e
habilidades para a performance da música popular. Tais categorias são: 1) as práticas
primordiais do aprendizado: ouvir e copiar; 2) o aprendizado com os pares e a aprendizagem
em grupo; 3) a aquisição da técnica; 4) a prática; e 5) a aquisição do conhecimento técnico.
Nesta pesquisa, escolheu-se o estudo das seguintes categorias: 1) tocar (a performance); 2)
aprendizagem em grupo; 3) compor/ improvisar; 4) ouvir e copiar; e 5) leitura e escrita
musical. A opção por essas categorias aconteceu pela incidência desses conhecimentos e
habilidades levantados nos dados coletados nas entrevistas, tanto dos professores de piano
popular, quanto do professor de contrabaixo escolhido para o estudo piloto deste trabalho.
A metodologia desta pesquisa foi o estudo de caso do tipo qualitativo. Para Stake
(1995), o estudo de caso contribui para a particularização e não para a generalização do caso,
isto é, a pesquisa se limitará a compreender um caso específico e não se preocupará em
diferenciá-lo ou igualá-lo com outros casos. A unidade de caso foram três professores de
piano popular atuantes há mais de dez anos no CEP/EMB. A relevância da escolha está na
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formação musical ofertada por essa escola, no reconhecimento e validação do Curso de Piano
Popular no meio musical local e na acessibilidade ao corpo docente.
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas e observações. Nesta
pesquisa, optou-se por um roteiro comum para a 1ª entrevista que serviu para o estudo piloto,
e que, depois de reformulado, foi usado para a entrevista dos sujeitos da amostra. As
observações da prática docente dos três professores forneceram dados complementares que
subsidiaram as entrevistas e permitiram compreender os processos de ensino relatados. As
categorias de análise emergiram a partir de sucessivas leituras dos dados brutos. A análise de
dados começou com a transcrição das entrevistas e os seus dados foram reduzidos e
organizados em categorias de análise com o apoio de um software de "mapa mental" cujo
nome é MindManager conforme mostrado na figura 1:

Figura 1: Categorização dos dados da professora Elis

A lista de categorizações foi realizada de acordo com os temas comuns que
emergiram das respostas dos professores aos roteiros das entrevistas. Como grandes
categorias, os dados foram organizados em: 1) formação musical e docente; 2) atuação
profissional e 3) atuação docente do Núcleo de Música popular (NuMP).
3. O ensino e aprendizagem do piano popular
Na formação musical de Elis prevaleceu o predomínio das práticas informais de
aprendizagem e sua busca pela educação musical formal. Foi autodidata na aprendizagem
musical bem como na sua prática como docente. Para ela, o aprender a ensinar aconteceu com
a prática pedagógica na sala de aula. Sua formação musical inclui o bacharelado em piano e o
mestrado em práticas interpretativas e na ausência de uma formação pedagógica em música.
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Elis acredita que o aluno deve desenvolver sua autonomia no decorrer do curso de piano
popular e ser capaz de atuar tanto como músico quanto como professor. Para desenvolver a
autonomia, a professora trabalha a interpretação e expressão pessoal dos seus alunos:
[...] eu estou, agora, ultimamente, me dedicando muito à expressão pianística. À
expressão, a interpretação como expressão de qualquer música que seja. E isso é
muito difícil. Às vezes, as pessoas, os professores, eu vejo que falam: “Ah, não. Isso
aí você deixa lá pro fim”. Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que deve começar
logo. Perceber quando você deve tocar mais leve, mais ligado, com mais pedal, com
menos pedal... Você vai ter o seu caminho. Que você não vai ser igual a ninguém,
nem ninguém vai ser igual a você. Ninguém vai sair tocando igual a você (ENT. E1,
p. 12).

Para Elis, os conhecimentos e habilidades da sua atuação profissional, por
exemplo, foram mais significativos na sua prática docente por decorrerem de práticas de
aprendizagem inconscientes e informais ao longo de sua formação. Em outras palavras, os
conhecimentos e habilidades de Elis foram transferidos para sua atividade docente,
conscientizados e sistematizados. Em suas aulas de piano popular no CEP/EMB, a professora
utiliza o seu próprio modelo como intérprete/performer da música popular como recurso para
o desenvolvimento de habilidades de leitura, de interpretação e de improvisação. Por causa do
seu envolvimento maior nas práticas informais em grande parte de sua trajetória musical e
profissional, Elis busca a formalização dos seus conhecimentos e habilidades na música
popular e utiliza processos de ensino baseados nas práticas informais de aprendizagem como é
o caso do ensino da improvisação. Nessa situação de ensino e aprendizagem, ela utiliza
processos que vão desde a imitação, passando pelo tirar de ouvido para depois explicar os
conhecimentos teóricos que envolvem escalas e acordes.
Em sua prática docente, César consegue integrar situações de ensino e
aprendizagem da sua educação musical formal e das suas práticas musicais informais. Para
esse professor, o perfil do aluno de piano popular do NuMP é aquele que traz uma
autoaprendizagem de fora da escola, em geral, do mundo do trabalho da música popular.
César atribui a sua aprendizagem pedagógica e musical ao seu curso superior de Licenciatura
em Música. Segundo César, os conhecimentos e habilidades que aluno deve desenvolver são a
ler cifras e partituras, improvisar, conhecer vários estilos, tocar/manusear o teclado, perceber
sequências harmônicas de ouvido:
[...] eu acho que o cara tem saber ler cifra né? [...] tem que saber improvisar. [...] ele
tem que conhecer os vários estilos que você tem né, o baião, bossa, samba, como eu
falei, na minha opinião, até os outros, rock, pop, não sei o que, enfim. [...] eu acho
que na verdade quando a gente fala do piano popular, a gente acaba entrando
também no aspecto do teclado porque na prática você acaba usando o teclado e
muito porque não tem tanto piano por aí para você tocar. Então você na verdade fica
meio pianista tecladista na prática [...] Então seria interessante ele também ter um
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certo conhecimento dessa área, de saber usar um teclado, de saber usar um timbre.
[...] ter também uma percepção harmônica razoável pra conseguir assim se virar em
vários contextos. Pra conseguir perceber um encadeamento e ir atrás, perceber... pro
cara se achar ali – isso é importante nessa prática. E a leitura de partitura ajuda
bastante também porque você muitas vezes também vai pegar o arranjo escrito de
alguém principalmente quem vai gravar em estúdio essas coisas, ele vai precisar
pegar um arranjo escrito que ele vai precisar executar [...] não digo nem uma leitura
assim que seja tão propriamente de piano, mas uma leitura que ele consiga ler uma
divisão rítmica,consiga ler uma idéia melódica que tá colocada lá na parte (ENT. E1,
p. 6 - 7).

Nos processos de ensino e aprendizagem musicais de César, os dados apontam a
combinação de práticas formais e informais de aprendizagem. Tal procedimento resulta de sua
experiência profissional com as práticas informais, embora a sua formação musical tenha sido
alicerçada, por muito tempo, pela educação formal.
A professora Nara teve sua formação em música, em grande parte, na educação
formal, ou seja, em contextos formais de ensino e aprendizagem de música. Um pouco da sua
formação no piano popular que privilegiou algumas práticas informais de aprendizagem
musical foi o curso de reciclagem em piano popular. Para ela, o ensino e aprendizagem do
piano popular deve enfatizar a leitura musical da notação tradicional e cifrada, a
aprendizagem visual influenciada pela topografia e visualização do teclado, a técnica
instrumental principalmente com o treino das escalas e acordes, a transposição musical e a
incorporação de padrões rítmicos e clichês expressivos na performance.
Nara utiliza processos de ensino e aprendizagem do piano popular que
reproduzem as experiências de sua formação musical para sistematizar e justificar suas
práticas de ensino e aprendizagem do piano popular. A experiência profissional como pianista
popular foi considerada relevante pela própria professora em seus processos; entretanto, foi
percebido uma maior utilização de práticas formais sistematizadas e conscientes em suas
aulas. Por sua vez, as práticas informais, embora não sejam descartadas nos processos de
ensino e aprendizagem, não são enfatizadas, mas são organizadas e estruturadas em padrões e
clichês para a performance. Por conseguinte, a prática de Nara utiliza e copia modelos
didáticos que reproduzem os seus próprios processos de aprendizagem do piano popular.
Considerações finais
Percebeu-se nesta pesquisa que quanto maior o contato dos professores com a
produção e transmissão da música popular, por meio, principalmente, da performance e da
atuação em atividades, como arranjador e acompanhador, por exemplo, relacionadas ao
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mercado de trabalho, mais eles se engajam nas práticas informais de aprendizagem. Dados
revelados também nos estudos de Green (2001).
Considero ainda que os processos de sistematização e organização das práticas
docentes para o ensino da música popular no CEP/EMB envolvem: 1) a transformação e a
racionalização dos processos de aprendizagem dos professores de Piano popular, ou seja, a
conscientização das suas práticas de aprendizagem presentes na autoaprendizagem, na
experiência profissional e na educação formal; 2) o desenvolvimento da prática docente, pela
prática diária da sala de aula com seus alunos por meio da mobilização dos seus
conhecimentos e habilidades como músicos e como alunos; 3) o contexto da escola em que
eles estão inseridos onde há uma proposta pedagógica e um currículo construídos a partir de
suas concepções sobre a música popular e seu ensino e aprendizagem; 4) a convergência das
práticas formais e informais em que a fronteira entre as duas é tênue e se move de uma ponta
para a outra. Nesse sentido, afirmo, portanto, que no contexto do CEP/EMB, as fronteiras
estabelecidas entre a educação formal e as práticas informais não são claras, uma vez que os
processos de ensino e aprendizagem dialogam com a performance da música popular e as
experiências informais e da educação formal presentes na formação dos professores.
De modo geral, esta pesquisa contribui em vários aspectos do ensino e
aprendizagem da música popular. Em primeiro lugar, revela os conhecimentos e as
habilidades que sustentam o ensino e aprendizagem e a performance da música popular. Em
segundo lugar, esclarece a fonte social dos saberes do professor de música que atua com a
música popular, a saber, as suas experiências da formação musical na música erudita e
popular e da atuação profissional no mundo da música popular. Finalmente, revela as tênues
fronteiras existentes entre o professor de música e o músico, ou seja, a dificuldade em separar
o professor e o músico.
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1

O projeto de Green (2008) é relevante e objeto de discussões e pesquisas na Educação Musical conforme
mostram os artigos do volume oito da revista online Action Criticism and Theory for Music Education e da
edição especial de 2010 do British Journal of Music Education que debatem a aplicação desse projeto em outros
contextos envolvendo o emprego das práticas informais na educação musical formal.
2
As aprendizagens musicais que emergem dos processos da enculturação musical ocorrem principalmente no
âmbito familiar pela imersão em um contexto social específico (GREEN, 2001).
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Epanalepse eletrônica: a repetição expressiva não minimalista
na música eletroacústica
Jorge Antunes
Universidade de Brasília - antunes@unb.br
Resumo: Este trabalho avança no estudo dos recursos retóricos utilizados na música eletroacústica,
especialmente naquele que faz uso da figura sintática chamada epanalepse, própria da literatura e do
discurso verbal. Para ilustrar o estudo são analisados trechos de duas obras eletroacústicas: uma obra do
brasileiro Tim Rescala e outra do canadense Francis Dhomont. O uso da repetição expressiva de objetos
sonoros, objetos musicais e elementos musicais em geral, sem qualquer intenção de uma estética
minimalista, evidencia a prática inconsciente de uma retórica eletroacústica.
Palavras-Chave: epanalepse, música eletroacústica, música figural, retórica musical.
Electronic epanalepsis: the expressive repetition, non-minimalist, in electroacoustic music
Abstract: This paper advances in the study of rhetorical resources used in electroacoustic music,
especially that which uses the syntactic figure called epanalepsis, usual in literature and verbal discourse.
To illustrate the study it's presented an analyzis of parts of two electroacoustic compositions: a work of
the brazilian composer Tim Rescala and other of the canadian composer Francis Dhomont. The use of
expressive repetition of sound objects, musical objects and musical elements in general, without any
intention of a minimalist aesthetic, shows a unconscious practice of an electroacoustic rhetoric.
Keywords: epanalepsis, electroacoustic music, figural music, musical rhetoric.

1. Introdução
Marcus Fabius Quintilianus, que viveu no século I, deixou-nos a magistral De
institutione oratoria, um tratado de dois tomos que, até hoje, é uma referência no estudo da
Retórica. Inconscientemente, nomes consagrados da história da música eletroacústica vêm se
impondo, conquistando audiências e opiniões críticas favoráveis, através do uso de técnicas
retóricas velhas conhecidas da cultura antiga grega. Essa descoberta se revela um filão que
nos descortina um mundo de relações que poderão dar lugar a uma nova e importante teoria
semiológica da música.
Encontramos que algumas construções eletroacústicas usam sintaxes que se identificam
com as figuras de linguagem a que Quintiliano chama de Retóricas. "O segundo gênero de
Figuras, chamadas Retóricas, excede muito em força ao antecedente (Gramaticais). Pois não
consistem no Gramatical da língua, mas comunicam aos mesmos pensamentos novas graças,
e novas forças." (QUINTILIANO, L.IX, C.III, III)
No capítulo III do Livro IX, Quintiliano continua o estudo da "Elocução Figurada",
detendo-se nas "Figuras das Palavras". É no Artigo I desse capítulo que encontramos as
principais figuras, "que se fazem por acrescentamento": anáfora, epístrofe, poliptóton,
reduplicação, diácope, simploce, epanalepse, epânodo, anadiplose, sinonímia, exergásia,
polissíndeto e gradação.
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O uso expressivo da repetição, tal como usado na oratória, vem sendo praticado no
repertório da música eletroacústica. A anáfora, a epístrofe e o poliptóton são algumas dessas
figuras que, por meio da repetição de objetos musicais, tem permitido ao compositor tornar
enfático o discurso musical.
A identificação destas três figuras de linguagem, anáfora, epístrofe e poliptóton, em obras
eletroacústicas de diversos momentos da segunda metade do século XX, no início do século XXI
e em diferentes compositores de diferentes gerações, desvenda um campo de pesquisa que pode
enriquecer o conhecimento do fenômeno da comunicação estética, na medida em que se
evidenciam elementos de uma arte da retórica musical. (ANTUNES, 2006, p. 8).

O compositor de música eletroacústica além de pretender convencer e comover, não
apenas praticando o puro deleite sonoro, trata muitas vezes de tentar seduzir o ouvinte. A
presente pesquisa volta-se à busca e à identificação de elementos de linguagem que denotam
evidências de uma "eloquência eletroacústica".

2. Figuras
A teoria das figuras está presente, como centro das atenções, na retórica clássica.
Entendamos como figuras as formas expressivas peculiares que são usadas sobretudo pelos
poetas e que, por isso mesmo, são consideradas como desvios com relação à linguagem
normal.
Mas o paradoxo da retórica consiste em que as figuras são abundantemente usadas na
língua usual. Além disso, "é quase impossível definir a norma com respeito à qual se efetua o
desvio" (LÁZARO CARRETER, 1982, p. 79).
Para contornar o paradoxo, parece ser mais conveniente, em uma perspectiva
neorretórica, caracterizar a figura "como uma distância existente entre signo e sentido, como
espaço interno da linguagem" (GENETTE, 1966, p. 57).
Ao entrarmos no campo da retórica musical eletroacústica, estamos inevitavelmente
penetrando na investigação das figuras de dicção do objeto sonoro, das figuras verbais do
significante eletroacústico e das figuras de pensamento na sintaxe com objetos musicais.

3. Epanalepse
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A epanalepse é uma figura de linguagem, do tipo sintática, que consiste na repetição de uma
ou várias palavras para reforçar a ideia que se deseja expressar.
“Divertem-nos a atenção os pensamentos, suspendem-nos a atenção os cuidados,
prendem-nos a atenção os desejos, roubam-nos a atenção os afetos”
(Pe. Antonio Vieira, Sermões, I, p. 645)
“De declínio em declínio; e de declínio
em declínio, com a gula de uma fera,
quis ver o que era, e quando vi o que era
vi que era pó, vi que era esterquilínio!”
(Augusto dos Anjos, Poema Negro)
Abenámar, Abenámar
moro de la morería
el día que tú naciste
grandes señales había.
[Anônimo, Abenámar y el rey don Juan, Espanha, século XV]
Chove, chove na casa so probe
e no meu corazón tamén chove
[Celso Emilio Ferreiro (1912-1979), Galícia]
Iba a buscar a Don Cuadros, a Don Cuadros el traidor;
y allá de fuera a hallar junto del emperador.
[Anônimo, El infante vengador, Romance cavalheiresco,séc. XVI]

4. Epanalepse em Tim Rescala
O compositor Tim Rescala nasceu no Rio de Janeiro em 1961. Sua obra Midistudo II é para
eletrônica ao vivo e foi composta em 1991. Sons pré-gravados foram editados e processados em
dois samplers que são ligados a um teclado midi. Assim, o intérprete –o próprio compositor– tocou
a obra lendo a partitura por ele escrita com notação tradicional, mas com produção sonora cuja
matéria prima é o ruído de pedaços de papel de diferentes tipos. A peça tem 10 minutos de duração.
Na obra encontramos uma frase com a figura da epanalepse no segmento de 20 segundos
situado entre os momentos 3:38 e 3:58.
Todos os exemplos sonoros relacionados a seguir, podem ser ouvidos em mp3 em:
http://www.americasnet.com.br/epanalepse/
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Exemplo 1: Primeira frase da obra Ministudo II

de Tim Rescala, em que é usada a epanalepse.

Um objeto sonoro (elemento 1), com duração menor que um segundo, é formado de ruídos
iterativos com grande densidade horizontal do tipo acumulação. Esse objeto sonoro é repetido ao
longo da frase, para reforçar, de modo enfático, a ideia musical.

elemento 1

elemento 2

elemento 3

elemento 4

Exemplo 2: Destaque dos quatro elementos em repetição, na obra Ministudo II de Tim Rescala: epanalepse.

As repetições são os elementos 2, 3 e 4. Em cada repetição o objeto sonoro recebe pequena
transformação em sua quantidade de informação e em sua altura, tal como as variações de inflexão
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de uma palavra repetida em um frase literária em que se usa a figura sintática da epanalepse.

Após as repetições, o discurso toma a forma de uma argumentação sonora contínua e
conclusiva. Com um glissando descendente da massa sonora, a frase vai desembocar num ponto
final seco: uma partícula do objeto repetido.
O elemento 1 tem 0,8 segundos; o elemento 2 tem 0,10 segundos; o elemento 3 tem 0,6
segundos; o elemento 4 tem 0,8 segundos.
Na mesma obra encontramos outra frase com o uso da figura sintática epanalepse. Ela está
no segmento de 32 segundos compreendido entre os momentos 6:08 e 6:40.

Exemplo 3: Segunda frase da obra Ministudo II

de Tim Rescala, em que é usada a epanalepse.

Aqui o objeto sonoro que vai ser repetido é uma sequência, com duração total de 1,2
segundos, de quatro golpes de timbres metálicos, iguais dois a dois, cada um com 0,3 segundos de
duração dispostos no tempo como 4 colcheias em um andamento de semínima igual a 98.
Antes de apresentar o objeto sonoro que iniciará a frase, o compositor apresenta,
isoladamente, os elementos sonoros que comporão o objeto, tal como se quisesse “soletrar”, por
assim dizer, a palavra que será repetida. Esta soletração é feita duas vezes, uma após a outra, com
construções simétricas.

Exemplo 4: Primeira “soletração” simétrica
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Exemplo 5: Segunda “soletração” simétrica.

Após a apresentação desses elementos, o objeto de quatro ataques se repetirá enfaticamente
algumas vezes, para em seguida dar lugar a um diálogo denso e estereofônico, entre os dois canais,
que desembocará numa progressão de caráter conclusivo. No decorrer da progressão mais uma
repetição suge como reminiscência.
objeto bis.1 bis.2 bis.3
bis.4 bis.5

Exemplo 6: Destaque dos seis elementos em repetição, na obra Ministudo II de Tim Rescala: epanalepse.
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5. Epanalepse em Francis Dhomont
O compositor canadense Francis Dhomont nasceu em 1926. Ensinou composição
eletroacústica na Universidade de Montreal e se divide com trabalho musical na França e no
Canadá.
Sua obra Phonurgie, que tem uma duração de 12'30”, foi composta em 1998 e recebeu o
primeiro prêmio em 1999 no 3º CIMESP.
Na composição encontramos o uso da epanalepse no segmento de 20 segundos
compreendido entre os momentos 2:43 e 3:03.

Exemplo 7: Frase da obra Phonurgie de Francis Dhomont, em que é usada a epanalepse.

A frase se inicia com um som de altura variada que se desmancha rápido em uma cascata,
dando lugar a um som contínuo que permanecerá. A expressividade da frase é construída com
elementos que se superpõem ao som iterativo contínuo de altura média. Esse som contínuo serve
de fundo para os elementos breves em primeiro plano. Um desses elementos vai se repetir, a cada
momento com inflexão e dinâmica diferentes, e com intensidade crescente.
O som grave e rugoso que se repete, com 4 intervenções principais, dá caráter de
epanalepse ao discurso, que vai se desvanecer ao final com o decaimento do som de fundo. A
insistência do objeto sonoro repetido enfatiza a ideia musical. A intensidade alta de sua última
aparição é um ponto culminante do discurso.
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Exemplo 8: Destaque dos quatro elementos em repetição, na obra Phonurgie de Francis Dhomont: epanalepse.

6. Conclusões
Nossa pesquisa nesse domínio tem sido feita com obras de compositores vivos, com os
quais mantemos diálogo constante. Seus testemunhos atestam que são espontâneas, inconscientes
e intuitivas muitas das construções sintáticas de suas obras. O sucesso de público, a
expressividade e a comunicabilidade das obras estudadas podem estar ligadas ao uso de figuras
de linguagem tais como a estudada aqui. A epanalepse, assim, é uma figura de construção que
pode se enquadrar entre os recursos importantes da eloquência eletroacústica.
Preocupados com a questão da comunicabilidade, alguns compositores têm abraçado
novas estéticas que diminuem o nível de complexidade da obra, muitas vezes mediocrizando o
discurso musical. Verificamos, graças ao atual estudo em que este artigo se insere, que na música
eletroacústica muitos compositores mantêm o nível de complexidade, sem concessões à
vulgaridade, e que mesmo assim conseguem sucesso no processo da comunicação e identificação
com o grande público. O caminho para isso tem sido, muitas vezes de modo inconsciente, a
adoção de recursos retóricos que garantem o convencimento, a persuasão e a sedução auditiva. O
uso de figuras de linguagem tem sido a estratégia para isso.
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Escutar: uma perspectiva fenomenológica
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Resumo: Este texto é parte de uma pesquisa sobre a escuta musical. Fundamentando-se na
fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, na psicologia ecológica de James J. Gibson, e também
na antropologia dos sentidos de Constance Classen, propõe-se uma reflexão sobre o ato de escutar.
Palavras-chave: escuta, sentidos, Merleau-Ponty, psicologia ecológica
Listening: a phenomenological perspective
Abstract: This article is part of a research on musical listening. Based on Maurice MerleauPonty's phenomenology, James J. Gibson's ecological psychology, and Constance Classen's
anthropology of the senses, we propose a reflection on the act of listening.
Keywords: listening, senses, Merleau-Ponty, ecological psychology

1. Introdução
O termo “escutar” pode em princípio parecer uma ideia óbvia, pois o senso
comum o toma por algo natural e bem definido (MERLEAU-PONTY, 2006). Como veremos,
este termo, ao menos no sentido que nos interessa, não é tão simples assim.
Buscando no dicionário Aurélio a palavra “escutar” encontramos a seguinte
definição: “1.Tornar-se ou estar atento para ouvir; dar ouvidos. 2.Aplicar o ouvido com
atenção para perceber ou ouvir. 3.Ouvir.” Portanto, “escutar” seria o mesmo que “ouvir”, ou
ainda “ouvir com atenção”. (FERREIRA, 2004) “Ouvir” por sua vez, ainda segundo o
Aurélio, seria: “1.Perceber, entender (os sons) pelo sentido da audição.” (idem) Seguindo
neste caminho, a entrada para “audição” nos diz: “1.Fisiol. O sentido por meio do qual se
percebem os sons.” (idem) Resumindo o trajeto, escutar seria então perceber sons. Resta-nos
então entender o que é som. O Aurélio nos diz o seguinte: “1.Fís. Fenômeno acústico que
consiste na propagação de ondas sonoras produzidas por um corpo que vibra em meio
material elástico (especialmente o ar). 2.Sensação auditiva criada por esse fenômeno.” (idem)
Caímos portanto numa tautologia, pois, “som” seria uma sensação “auditiva”, porém, como
vimos a qualidade “auditiva” só pode ser entendida com referência a percepção de “sons”. Por
mais que o dicionário aluda ao fenômeno definido pela física, a simples relação causal que
isto implica não nos parece suficiente para entender o que é a escuta. Por isso, em nossa
reflexão não nos prenderemos à perspectiva fisiológica do ato de escutar, que se interessa
mais pelo funcionamento do mecanismo do que pela experiência vivida. A perspectiva que
predomina neste trabalho é a fenomenológica, mais especificamente a de Maurice Merleau-
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Ponty, complementada pela psicologia ecológica de James J. Gibson (1986) e também pela
antropologia dos sentidos de Constance Classen (1997) e David Howes (2011).
Para Merleau-Ponty a fenomenologia é “o estudo das essências, e todos os
problemas, segundo ela, resumem-se em definir essências” (MERLEAU-PONTY, 2006: p. 1).
As essências seriam atingidas através da redução fenomenológica - procedimento de reflexão
que nos permite retornar a uma ingenuidade, necessária para nos darmos conta da maneira
como se dá nossa presença no mundo (idem: p. 10). "[N]ossa existência está presa ao mundo
de maneira demasiado estreita para conhecer-se enquanto tal no momento em que se lança
nele”, e por isso “ela precisa do campo da idealidade para conhecer e conquistar sua
facticidade." (idem: p. 12) Este esforço para colocar em evidência possíveis vícios do senso
comum é o que torna Merleau-Ponty importante na fundamentação deste trabalho.

2. A “sensação” e o “estímulo”
Merleau-Ponty discute a ideia de sensação, criticando duas definições tradicionais
do termo – a sensação como puro sentir, e a sensação como apreensão de qualidade –, para em
seguida construir um novo conceito. Apoiando-se na Gestalttheorie, demonstra a
impossibilidade da ideia de sensação pura:
"Seja uma mancha branca sobre um fundo homogêneo. Todos os pontos da mancha
têm em comum uma certa 'função' que faz deles uma 'figura'. (...) Cada parte
anuncia mais do que ela contém, e essa percepção elementar já está portanto
carregada de um sentido." (idem: p. 24)

Assim a percepção está condicionada a significação (num sentido amplo, não
conceitual), por isso "uma superfície verdadeiramente homogênea, não oferecendo nada para
se perceber, não pode ser dada a nenhuma percepção." (idem: p. 24) E “a pura impressão não
apenas é inencontrável, mas imperceptível e portanto impensável como momento da
percepção." (idem)
Por outro lado, sentir também não é apenas obter qualidades, pois a qualidade
depende do meio, a qualidade nos é dada pelo mundo, tem um contexto e um significado para
além dela mesma:
"O vermelho e o verde não são sensações, são sensíveis, e a qualidade não é um
elemento da consciência, é uma propriedade do objeto." (...) "Essa mancha vermelha
que vejo no tapete, ela só é vermelha levando em conta uma sombra que a perpassa,
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sua qualidade só aparece em relação com os jogos da luz e, portanto, como elemento
de uma configuração espacial." (idem: p. 25)

A sensação como apreensão de qualidade pressupõe uma determinação que não se
verifica na experiência, pois a “qualidade nunca é experimentada imediatamente” e, de fato,
toda a consciência é consciência de algo, porém este algo “não é necessariamente um objeto
identificável." (idem: p. 26)
"Precisamos reconhecer o indeterminado como um fenômeno positivo. É nessa
atmosfera que se apresenta a qualidade. O sentido que ela contém é um sentido
equívoco, trata-se antes de um valor expressivo que de uma significação lógica. A
qualidade determinada, pela qual o empirismo queria definir a sensação, é um
objeto, não um elemento da consciência, e é o objeto tardio de uma consciência
científica." (idem: p. 28)

James J. Gibson, em The Ecological Approach to Visual Perception (1986), trabalho
fundador da psicologia ecológica, propõe uma teoria da informação-estímulo [stimulus
information], que – através de uma argumentação em momentos bastante próxima da de
Merleau-Ponty –, rejeita a teoria do estímulo, o qual seria a causa da percepção ao atingir um
órgão sensitivo que aguarda passivamente sua ativação exterior, provocando uma reação.
Segundo o autor, a informação-estímulo está disponível no ambiente, onde um sistema
perceptivo ativo irá encontrá-la.
A psicologia ecológica de Gibson tem como principal característica a crença de
que os experimentos psicológicos devem ser feitos no ambiente, ao invés de no laboratório,
pois só assim a percepção como ela de fato acontece será compreendida. A ideia tradicional
de estímulo tem sua origem na artificialidade do laboratório e das experiências controladas.
Pois ao perceber no ambiente, "tudo o que nós vemos é o ambiente ou fatos sobre o ambiente,
nunca fótons ou ondas ou energia radiante" (GIBSON, 1986: p. 55)
Gibson, portanto, conclui que o que vemos não é luz, no sentido físico do termo.
“A percepção não é uma resposta a um estímulo, mas um ato de captar informação.” (idem: p.
56) Portanto o que é percebido não é o estímulo, mas sim a informação-estímulo.
Analogamente podemos afirmar que não ouvimos frequências em Hertz, ou intensidades em
decibéis, ouvimos o som em um contexto (que é nosso, mas também do mundo, ou seja,
subjetivo e objetivo).
O que Gibson propõe então é mais do que a simples quebra na causalidade entre
sujeito e objeto, pois envolve também uma outra maneira de se pensar o mundo, sai o mundo
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físico e entra o mundo como ambiente, dotado de significações, e que depende
fundamentalmente do animal.
"O mundo da realidade física não consiste de coisas significativas. O mundo da
realidade ecológica, como eu tenho tentado descrever, sim. Se aquilo que nós
percebemos fossem entidades da física e da matemática, o significado teria que ser
imposto sobre eles. Mas se aquilo que percebemos são entidades da ciência
ambiental, seu significado pode ser descoberto." (idem: p. 32)

A ideia de que a percepção envolve descoberta deixa clara a quebra da
causalidade, pois se há algo a ser descoberto é porque já está lá, mas por outro lado este algo
não seria descoberto sem uma capacidade de descobrir, sem um animal dotado de percepção,
porém ativo, e não passivo como um receptor.

3. O sujeito sensível
Tendo esclarecido melhor a questão do que é o percebido, trataremos agora do
que é o sujeito que percebe.
Da mesma forma que não percebemos “estímulos” (GIBSON, 1986) e que a
sensação, para ser compreendida em sua essência, deve ser pensada como conjuntos
significativos que emergem no encontro do sujeito com a coisa percebida – ao invés de uma
“qualidade” ou um “puro sentir” (MERLEAU-PONTY, 2006) –, o corpo sensível também
não pode ser entendido como o lugar de encontro de causalidades externas, com as quais a
consciência realizará sua síntese. Essa noção só se sustentaria considerando-se o corpo um
objeto, e os órgãos sensitivos instrumentos que informam o sujeito. No entanto, a própria
ideia de órgão sensitivo é produto da análise posterior à experiência, que interroga uma
abstração de corpo-objeto, ao invés do corpo como o experimentamos. A reflexão que
“objetifica” esses processos, tornando-os exteriores ao sujeito ou à mente, tem por
fundamento o dualismo corpo-mente que situa o primeiro no mundo dos objetos controlado
por uma consciência que estaria no mundo imaterial, desse modo o corpo seria instrumento da
mente.
Gibson, assim como Merleau-Ponty, recusa o dualismo corpo-mente (GIBSON,
1986: p. xiii), através de dois conceitos fundamentais, primeiro a substituição da ideia de
sentidos pelo conceito de sistemas perceptivos:
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"Nós, observadores humanos, tomamos como dado que vemos o ambiente com os
olhos. (...) Mas a verdade é que cada olho está posicionado numa cabeça, que por
sua vez está posicionada num tronco, que está posicionado sobre pernas, que
mantém a postura do tronco, cabeça e olhos em relação à superfície de suporte. A
visão é um sistema perceptivo completo, não um canal de sentido. (...) As
capacidades perceptivas do organismo não se localizam em partes anatômicas
discretas do corpo, se encontram em sistemas com funções aninhadas [nested
functions]" (idem: p. 205)

O outro conceito de Gibson a que nos referíamos é o de affordances 1. A
característica de affordance de um ambiente se refere ao que ele “oferece ao animal, o que ele
provém ou fornece, para o bem ou para o mal.” (idem: p. 128) O termo é um neologismo do
autor, que “implica a complementariedade do animal e do ambiente” (idem)
Enquanto o conceito de sistemas perceptivos espalha a mente pelo corpo, o de
affordances torna evidente a quebra da dualidade sujeito-objeto ou animal-ambiente em
Gibson, pois é o objeto que proporciona [affords], porém o que ele proporciona varia de
acordo com o animal que percebe. A decorrência mais profunda da affordance é que a coisa
deixa de ser apenas coisa, pois se eu a utilizo, ela vira uma extensão do meu corpo, daí a
falência da dualidade sujeito-objeto, animal-ambiente, mente-corpo. (idem: p. 129)
A fronteira entre sujeito e objeto é expansível, não se encontra nem na margem
entre mente e corpo (onde quer que se creia ser), nem na superfície da pele, pois é extensível
ao ambiente, ao “mundo natural”, transformando-o em “mundo cultural”. (MERLEAUPONTY, 2006)

4. Sentidos, modelos, misturas
Se não há separação entre sujeito e objeto, se meus ouvidos e meus olhos são
também eu mesmo, e não objetos exteriores, é apropriado ainda falar de sentidos? O que seria
um sentido então?
4.1. Desnaturalizando os sentidos
O recente campo da antropologia dos sentidos se dedica a estudar "modelos
sensitivos" de diferentes sociedades e/ou diferentes momentos históricos. O conceito de
modelo sensitivo diz respeito não apenas a quantidade de sentidos, e quais são eles, mas
também às múltiplas significações e valores que os sentidos podem ter dentro de uma
sociedade (Howes, 2011). Claro que estes modelos não são unânimes, mas “fornecem o
paradigma perceptivo básico, para ser seguido ou contrariado” (Classen, 1997, p. 402). De
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acordo com Classen (p. 401) a premissa básica da antropologia dos sentidos diz que a
“percepção sensorial é ato cultural, além de ser também um ato físico.” Portanto, os sentidos
“não são apenas meios de apreensão de fenômenos físicos, mas também avenidas para a
transmissão de valores culturais.”
Temos hoje, portanto, relatos que demonstram não só que diferentes culturas
compartimentam a percepção de maneiras completamente diversas da nossa, mas também que
em nossa própria “sociedade ocidental” o modelo variou ao longo da história (Classen, 1997,
p. 409).
A própria noção do que é percepção – que no nosso senso comum é vista como
uma mera capacidade passiva do corpo – pode variar bastante. Existem casos de culturas em
que os sentidos não são entendidos como uma "janela para o mundo", mas sim como um meio
de comunicação com ele e com o outro. Por isso é comum, por exemplo, a fala ser
considerada um sentido (Howes, 2011, p. 436). A significação cultural, que inclui também
hierarquizações, é outro fator importante na construção destes modelos:
"Há muitas maneiras pelas quais a percepção sensorial pode ser imbuída de
significação cultural. (...) A visão pode estar ligada a razão ou a bruxaria, paladar
pode ser usado como uma metáfora para discriminação estética ou para experiência
sexual, um odor pode significar santidade ou pecado, poder político ou exclusão
social." (idem: p. 401)

4.2 Redefinindo o conceito de "sentido"
Para Merleau-Ponty, da mesma forma que existe uma unidade estrutural do corpo,
do mundo e também entre corpo e mundo, a percepção se dá de maneira integrada,
respeitando esta mesma unidade. A compartimentação da experiência em “sentidos” é,
portanto, produto da consciência tardia, que pensa a percepção como processos em terceira
pessoa, objetificando-a ao invés de vivê-la.
Ele não nega, porém, que há “campos” específicos nos quais habitam “seres” de
uma natureza tal, desse modo, temos um “campo visual” onde habitam “seres visuais”, um
“campo sonoro” onde habitam “seres sonoros”, etc., e dessa maneira redefine o conceito de
“sentido”:
"toda sensação pertence a um certo campo. Dizer que tenho um campo visual é dizer
que, por posição, tenho acesso e abertura a um sistema de seres, os seres visuais, que
eles estão à disposição de meu olhar em virtude de uma espécie de contrato
primordial e por um dom da natureza, sem nenhum esforço de minha parte; é dizer
portanto que a visão é pré-pessoal; e é dizer ao mesmo tempo que ela é sempre
limitada, que existe sempre em torno de minha visão atual um horizonte de coisas
não-vistas ou mesmo não-visíveis. A visão é um pensamento sujeito a um certo
campo e é isso que chamamos de um sentido. Quando digo que tenho sentidos e que
eles me fazem ter acesso ao mundo, não sou vítima de uma confusão, não misturo o
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pensamento causal e a reflexão, apenas exprimo esta verdade que se impõe a uma
reflexão integral: que sou capaz, por conaturalidade, de encontrar um sentido para
certos aspectos do ser, sem que eu mesmo o tenha dado a eles por uma operação
constituinte." (Merleau-Ponty, 2006, p. 292)

Com este novo entendimento do termo sentido, torna-se possível pensar nos mais
variados “campos” e portanto nos mais variados “sentidos” – desde que se ache algo em
comum a todas as sensações que o formam. É importante notar, porém, que “pertencer a um
certo campo” não quebra a “unidade intersensorial da experiência”, pois, por exemplo ser
visual, é uma característica construída por nós, é fundamentalmente dependente de termos
olhos para ver mas também de termos essa disposição reflexiva de identificar ali um campo.
Ela não muda o fato de que o mundo possui uma “unidade intersensorial” intransponível na
experiência real: "não há uma experiência tátil e uma experiência visual, mas uma experiência
integral em que é impossível dosar as diferentes contribuições sensoriais." (idem, p. 169)
Esta unidade só é quebrada através da reflexão, que divide a experiência em
segmentos paralelos e sincronizados, num processo de abstração onde podem ser imaginados
independentemente. Merleau-Ponty aponta que neste procedimento, a percepção é sempre
definida em referência a uma parte de nosso corpo: “o corpo, enquanto tem ‘condutas’, é este
estranho objeto que utiliza suas próprias partes como simbólica geral do mundo, e através do
qual, por conseguinte, podemos ‘freqüentar’ este mundo, ‘compreendê-lo’ e encontrar uma
significação para ele." (idem, p. 317)
Um último ponto de sua argumentação sobre a percepção como uma experiência
contínua se refere à questão da significação, pois ela não é exclusiva a apenas um destes
“campos”, “todos eles [os campos] se comunicam através de seu núcleo significativo."
(Merleau-Ponty, 2006, p. 309) Assim a significação da coisa percebida deixa clara a “unidade
intersensorial” do mundo:
"Os sentidos comunicam-se entre si e abrem-se à estrutura da coisa. Vemos a rigidez e a
fragilidade do vidro e, quando ele se quebra com um som cristalino, este som é trazido pelo
vidro visível. Vemos a elasticidade do aço, a maleabilidade do aço incandescente, a dureza da
lâmina em uma plaina, a moleza das aparas." (...) "Da mesma maneira, no ruído de um
automóvel ouço a dureza e a desigualdade dos paralelepípedos, e com razão fala-se em um
ruído ‘frouxo’, ‘embaçado’ ou ‘seco’. Se se pode duvidar de que a audição nos dê verdadeiras
‘coisas’, pelo menos é certo que ela nos oferece, para além dos sons no espaço, algo que
‘rumoreja’ e, através disso, ela se comunica com os outros sentidos" (idem, pp. 308-309)

5. A escuta
Chegamos assim a algumas conclusões parciais. A escuta existe como uma
convenção cultural. Passa por um campo de percepções identificáveis, definidas em referência
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a nossos ouvidos (MERLEAU-PONTY, 2006), porém não nos parece possível delimitá-la de
maneira generalizável. Estas afirmações podem parecer inusitadas, porém fica mais fácil fazêlas quando nos damos conta de que existem sociedades que não possuem um sentido
específico para escuta ou audição (HOWES, 2011), sendo estes, casos extremos, mas que
deixam clara essa impossibilidade de uma definição geral.
À atividade de escutar, podem estar associadas diferentes significações,
relacionadas à situação sociocultural da qual é parte (CLASSEN, 1997), podendo ir desde
uma fruição intelectualizada através de uma escuta “estrutural” em um concerto de música
clássica, até a sensualidade livre e sem culpa de um show de forró ou baile funk, do
relaxamento de uma seção de musicoterapia ao terror da tortura por música nas carceragens
americanas das guerras pós 11 de setembro, da submissão a um nacionalismo autoritário do
canto orfeônico de Vargas à anarquia e revolta de um show de punk rock nos anos 70. 2
Referências:
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio. versão 5.0.
2004
CLASSEN, Constance. Foundations for an anthropology of the senses. International Social
Science Journal, Volume 49, Issue 153, pp. 401–412, setembro, 1997.
GIBSON, James J. The Ecological Approach To Visual Perception. Nova York: Psychology
Press, 1986.
HOWES, David. The Senses: Polysensoriality. In MASCIA-LEES, Frances E. A companion
to the anthropology of the body and embodiment. Reino Unido: Blackwell Publishing Ltd.,
2011. p. 435-450.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. 3.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2006.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945.
1

O autor utiliza o neologismo affordance, que vêm do verbo to afford, que significa proporcionar, optou-se por
manter o termo no original para evitar a criação de um neologismo.
2
Estes significados específicos são apenas sugestões, não sendo baseados em evidência científica, são apenas
uma ilustração para exemplificar o que queremos dizer quando afirmamos que o próprio ato de escutar já tem
significações associadas. E claro que estas significações também não devem ser generalizadas, a mesma fluidez
que mina qualquer possibilidade de se definir rigidamente o que é escuta também está presente aqui.
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Estratégias de estudo, contextualização e orientações para o
desenvolvimento da percepção temporal na peça Impressões N. 1, de Helder
Oliveira
Cláudia Roberta de Oliveira Cunha
UFRN – claudia_cunha@gmx.com
Elke Beatriz Riedel
UFRN – ledeir_01@hotmail.com
Resumo: Este trabalho se propõe a apresentar e contextualizar estratégias de estudo para a
conscientização do parâmetro “tempo” que foram utilizadas na preparação da peça Impressões
no.1, de Helder Oliveira, baseadas nos exercícios de Sharon Mabry (2002), com o objetivo de
desenvolver no cantor aconsciência temporal expressa em segundos na partitura, sem fazer uso de
cronômetro. Acreditamos que estas estratégias devem ser vistas como um trabalho de preparação
necessário para o cantor, para que este possa se sentir seguro e livre no uso da técnica vocal
expandida e nas habilidades improvisatórias exigidas na peça.
Palavras-chave: música vocal contemporânea, conscientização temporal, indeterminação na
performance
Study strategies, contextualization and guidelines for the development of time awareness in
Impressões no. 1 by Helder Oliveira
Abstract: This essay introduces and contextualizes study strategies for the development of time
awareness, which were practiced as we prepared the piece Impressões no.1 by Helder Oliveira, for
performance. These strategies were based on exercises presented by Sharon Mabry (2002), with
the purpose of developing the singer’s time awareness when she/he has the duration expressed in
seconds in the music score, making no use of a chronometer. We believe that these strategies have
to be seen as a necessary preparation for the singer in order to feel free and secure to use the vocal
expanded technique and improvisational skills demanded for the piece
Keywords: contemporary vocal music, time awareness, indeterminacy in performance

1. Definição e objetivos
O presente trabalho pode ser visto como um dos resultados de pesquisa originários
do projeto que desenvolvemos para a Especialização em Práticas Interpretativas de Música do
Século XX e XXI da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que
foi elaborado com base em peças de Canto escritas por compositores atuantes na cidade de
Natal. Algumas das peças foram compostas especialmente para este projeto e outras já haviam
sido escritas anteriormente, não sendo o ineditismo um critério de exigência. Resultou, assim,
um repertório abrangendo onze músicas para soprano solo, com ou sem acompanhamento
instrumental. O objetivo do projeto da Especialização foi o estudo e apresentação pública das
peças, assim como o registro dos procedimentos de preparação para a performance de cada
uma delas, visando abrir novas oportunidades de composição e performance, uma vez que
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estas peças farão parte do acervo da Biblioteca da Escola de Música, podendo ser divulgadas
e executadas pelos alunos da instituição, ou por demais interessados.
Para este artigo, abordaremos a peça Impressões no.1, de Helder Oliveira, uma
das peças compostas para o projeto da Especialização, peça esta que nos apresenta desafios
técnicos e interpretativos que muito podem colaborar para a interpretação de músicas que
utilizem técnica vocal expandida e parâmetros não tradicionais de tempo e duração. Neste
artigo abordaremos as estratégias utilizadas para vencer um dos maiores desafios da peça, que
foi a de interiorizarmos as diferentes durações dos grupos temporais – que vêm expressos na
partitura em notação enquadrada com tempo determinado em segundos. Uma vez que
Impressões no.1 exige do cantor habilidades pouco usuais no repertório tradicional de canto,
como utilização de técnica vocal expandida e improvisação de linhas melódicas, o único
elemento não indeterminado na peça – a duração de cada grupo temporal – precisava estar
enraizado na percepção corporal do cantor, para que os outros parâmetros pudessem acontecer
de forma mais natural e segura possível.
Acreditamos que este artigo pode colaborar para a preparação e o estudo de
composições que apresentam parâmetros de tempo e duração pouco comuns no repertório
vocal tradicional, podendo ampliar a propriocepção corporal e vocal do cantor não somente
para as questões mais comuns como a técnica vocal ou musical, mas também para sensações
internas de durações e tempos variados, correspondentes ou pelo menos bastante próximas, a
valores absolutos exigidos nas composições.

2. Contextualização e descrição da obra
Impressões no. 1 é composta para voz sem acompanhamento, sendo a primeira
peça de uma série para instrumentos individuais, inspiradas nas Sequenzas de Luciano Berio.
O compositor – Helder Alves de Oliveira (1987 -), nascido em Campina
Grande, PB, é graduado em Licenciatura em Música pela EMUFRN, tendo concluído o curso
técnico em Piano na mesma instituição. Teve aulas com Danilo Guanaes (Oficina de
Composição) e Manoel Nascimento (Trilhas Sonoras). É bastante eclético em termos
estilísticos, e, segundo palavras do próprio compositor, inspira-se tanto na obra de Vaughan
Williams e William Walton como em Olivier Messiaen e Kristof Penderewski.
Impressões no.1 é uma peça cuja característica é a indeterminação, ou – em
outras palavras – é uma obra cujo resultado final é deliberadamente mantido além do controle
do compositor; Segundo palavras do próprio compositor, em entrevista concedida a 03 de
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outubro de 2011, seu experimentalismo apresenta-se em termos de acaso na composição e de
opção na performance. Uma vez que esta nomenclatura é de autoria do próprio compositor,
iremos mantê-la no nosso trabalho.
Os elementos de opção na performance, isto é, os elementos que devem ser
deixados a critério do intérprete – e que se renovam a cada nova apresentação, pertencem às
categorias de altura e ritmo em termos da duração de cada som considerado individualmente.
A título de exemplificação, mostramos a seguir um trecho da partitura de Impressões no. 1:

Fig. 1 – Trecho extraído de Impressões N. 1, p. 1 - Seção A, grupo temporal 2

Podemos observar neste exemplo que cada enquadramento no pentagrama
expressa um âmbito de altura onde cada nota deve se inserir: o primeiro quadro, por exemplo,
indica que o cantor deve escolher uma nota entre Fá4 a Si4, podendo ser qualquer nota dentro
deste âmbito; o segundo indica um âmbito entre Dó4 a Fá4, e assim por diante. A flecha
apontada para cima significa que o cantor deve emitir a nota mais aguda possível dentro de
seu registro vocal, e a flecha apontada para baixo indica qualquer nota mais grave que Dó3.
Extendendo-se sobre o grupo temporal, encontramos uma indicação de tempo em
segundos (8’’), o que significa que as opções do intérprete devem ser executadas em
exatamente 8’’. A duração de cada nota e uma em relação à outra dentro do grupo temporal
fica a critério do intérprete, mas o tempo do grupo é fixo. O compositor não deseja que o
cantor se utilize de cronômetro para indicar a passagem dos segundos; ele não deseja nenhum
elemento supérfluo no palco, somente o corpo do cantor. Consequentemente, o intérprete
deverá adquirir a noção interna da passagem do tempo em oito segundos da forma mais
aproximada possível, o que não é uma qualidade desenvolvida na educação tradicional do
canto lírico, uma vez que esta qualidade não é necessária no repertório vocal tradicional. Para
a performance de algumas composições do século XX e XXI, a percepção maximamente
aproximada do tempo em segundos, sem necessariamente contá-los mas sentí-los como um
fluxo contínuo de tempo dentro do qual os eventos podem ocorrer, torna-se tão necessária
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quanto a percepção e emissão de intervalos fora do sistema tonal ou a emissão de sons vocais
que vão além da técnica vocal tradicional, e ainda improvisar novas linhas melódicas a cada
nova performance. Somente desta forma o cantor poderá se sentir livre para improvisar e
colaborar com sua própria criatividade para o resultado da peça musical na performance.
Portanto, é imprescindível que o cantor tenha uma noção interna do tempo em que cada grupo
temporal deve ser executado, para que esteja completamente livre e disponível para a
improvisação vocal sempre renovada à cada execução da peça.
Para que o cantor desenvolva a capacidade de perceber o tempo medido em um
número determinado de segundos em termos de fluxo contínuo, foram desenvolvidos alguns
exercícios baseados nas propostas de Sharon Mabry (2002)
3. Estratégias para o desenvolvimento da percepção interna do tempo expresso em
segundos
O intérprete ao iniciar o estudo encontra o primeiro desafio no parâmetro tempo,
que é o único estritamente estabelecido para a realização dos grupos temporais da
composição. Isto pressupõe que ele precisa ter a capacidade de sentir a passagem dos
segundos estabelecidos internamente, não como um tempo curto, médio ou longo – que é uma
percepção relativa - mas o tempo absoluto de, por exemplo, 12 ou 15 ou 21 segundos, sem
necessitar recorrer a nenhum recurso que não seja o seu próprio corpo e percepção interna.
Esta percepção não é comum, e precisa ser desenvolvida. Uma vez que todos os
outros parâmetros da peça dependem da capacidade de se perceber a passagem do tempo em
termos absolutos sem que se recorra a recursos externos ao corpo, e sem que esta percepção
ocupe demasiadamente a atenção do intérprete, foi desenvolvido um exercício antes da
preparação da peça propriamente dita, com a finalidade de se desenvolver a percepção interna
da passagem do tempo em termos absolutos.
O aspecto em foco neste primeiro exercício foi o uso do cronômetro para controle
do tempo. O exercício inicia com a ativação do cronômetro de maneira livre, depois o
cronômetro é ativado e parado em coordenação com a inspiração e expiração durante de
cinco, dez e quinze segundos respectivamente. Nestes tempos gradativamente mais longos, no
início o cantor deve observar o cronômetro e a passagem dos segundos, ao mesmo tempo em
que percebe a própria respiração. Após algumas passadas com o cronômetro e a observação
da respiração, o intérprete deve repetir a cronometragem, agora sem olhar para o cronômetro,
mas observar a respiração – é ela que será seu guia – para constatar a proximidade da sua

1003

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

percepção de passagem do tempo absoluto com a medição do tempo pelo cronômetro. Este
exercício deverá ser repetido várias vezes. Com a repetição, o corpo e a mente se adaptarão
cada vez melhor à consciência do tempo em segundos, aperfeiçoando a capacidade para
trabalhar em espaços de tempo pré-determinados, sem o uso do cronômetro, ou pelo menos
sem precisar olhar constantemente para este aparelho (MABRY, 2002 p. 71-73).
Durante as primeiras tentativas de realização deste exercício ficou nítida a falta
de familiaridade com esta nova proporção de tempo, o segundo. O sentido de pulsação rítmica
que até então era claro e compreensível, tornou-se um labirinto de imprecisão. Ainda havia a
falta de familiaridade com o manuseio do cronômetro. Como ultrapassar esta etapa e seguir
adiante? Com paciência e perseverança seguimos exercitando e, ao mesmo tempo, sentindo o
efeito dos segundos no corpo, aprimorando essa percepção tão sutil, equilibrando razão e
intuição. Os outros parâmetros – que lidam com a técnica vocal expandida e com a prontidão
em improvisação de linhas melódicas – só são realizáveis depois que o parâmetro tempo
estiver completamente interiorizado no intérprete.
Depois de observarmos que a sensação de tempo se aproximava repetidamente à
duração expressa na partitura com exatidão cada vez maior, procedemos à segunda etapa do
exercício, que corresponde à introdução de notas cantadas nos enquadramentos da partitura. A
princípio, colocamos em um pentagrama separado cinco notas escolhidas a esmo (procuramos
estabelecer uma sequência de notas que levasse a relações intervalares dissonantes – com
finalidade de treinamento auditivo); depois de percebermos que as notas eram emitidas com
absoluta exatidão de afinação, estabelecemos durações variadas para cada uma delas,
variações estas que iam de um a dez segundos para cada nota. Anotamos a duração
correspondente das notas sobre cada uma delas, e separamos as notas com pausas entre elas,
sobre cada uma também escrevendo um valor numérico entre um a cinco segundos.
No início, com a ajuda de um cronômetro, e utilizando uma mesma sílaba
escolhida ao acaso para todas as notas, procuramos comparar a sensação interna do tempo
com o tempo no cronômetro, sempre obedecendo as durações preestabelecidas. No decorrer
da prática o cronômetro ia sendo gradualmente descartado até nos sentirmos seguros do tempo
decorrido, assim como aconteceu no primeiro exercício. Segundo Sharon Mabry, estes
exercícios possuem uma série de efeitos colaterais benéficos, como o desenvolvimento do
reconhecimento e memória de intervalos musicais, aprofundamento da concentração mental e
coordenação do controle respiratório com a extensão da frase musical, neste caso, de acordo
com a duração da nota.(MABRY, 2002, 72-73)
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O terceiro exercício é uma extensão do segundo; a única diferença é que agora as
notas com os mesmos valores em segundos, são cantadas em sentido contrário, isto é: o que
antes era lido da esquerda para a direita, agora será lido da direita para a esquerda. Com isto
as sensações temporais mudam (assim como os intervalos); embora no início fizemos
novamente uso do cronômetro, pudemos descartá-lo logo, pois a propriocepção básica da
passagem do tempo já havia sido desenvolvida anteriormente. Finalmente, começamos a
cantar as notas em ordem aleatória, sempre respeitando rigorosamente a afinação e os novos
intervalos estabelecidos e a duração das notas.
Depois de passarmos por estes exercícios, foi relativamente fácil aplicá-los à peça
em questão, bastava emitir as notas com o texto ou os fonemas pedidos na partitura, e
preestabelecer quais as notas que iriam ser cantadas a cada performance. Ainda não chegamos
à fase de uma total improvisação das notas pedidas a cada instante da performance,
precisamos ainda estabelecer e registrar antecipadamente a linha melódica que pretendemos
cantar em uma determinada apresentação pois apesar dos exercícios, a consciência minuciosa
da duração dos segundos ainda exige uma grande concentração mental.
Os benefícios destes exercícios extrapolaram em muito a capacidade de execução
da peça Impressões no.1, pois desenvolveram no intérprete uma expansão da propriocepção
temporal, além de possibilitar flexibilidade e segurança na sensação de durações diferentes,
capacidade de concentração, sensibilidade auditiva e maior capacidade de reconhecimento de
intervalos musicais e segurança de afinação.
Considerações finais
Constatamos que a dificuldade inicial encontrada em relação ao parâmetro
duração, assim como os vários desafios propostos para o estudo e performance de uma peça
que se reconstroe a cada nova apresentação em função das escolhas interpretativas, pode ser
vencida com o estudo disciplinado e também com metodologia apropriada. A conscientização
da passagem do tempo em segundos em termos de fluxo contínuo se apresenta como um novo
parâmetro a ser dominado para possibilitar uma melhor execução da obra em questão. Para o
intérprete, a persistência em experimentar essa sensação dos segundos proporciona a
percepção desta nova proporção de contagem de tempo, esse novo pulso. Consequentemente a
interpretação dos outros elementos da técnica expandida ocorrerá com maior segurança e
naturalidade.
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Estruturas canônicas e simetria no terceiro movimento do Quarteto de
Cordas N 2 de Ligeti
Claudio Vitale

ECA-USP – claudiohvitale@usp.br
Resumo: Neste artigo analisamos os processos canônicos e as estruturas simétricas presentes no
terceiro movimento do Quarteto de cordas N 2 (1968) de György Ligeti. Mostramos a utilização
da técnica tradicional do cânone e observamos que esse procedimento está vinculado com aspectos
tais como: a construção de gradações ou escalas, a defasagem progressiva, e a unidade entre o
sucessivo e o simultâneo. Por outro lado, os processos simétricos são vinculados com a técnica do
crescendo-diminuendo, explorada por Ligeti sobre vários parâmetros e em obras diferentes.
Palavras-chave: György Ligeti, Quarteto de cordas N 2, estruturas canônicas, simetria,
construção gradual.

Canonic structures and symmetry in the third movement of György Ligeti's Second String
Quartet.
Abstract: In this article we analyze the canonic structures and the symmetrical constructions used
in the third movement of the Second String Quartet (1968) by György Ligeti.We show the use of
the traditional technique of the canon and observe that this procedure is related to several aspects,
such as: gradual constructions or scales, gradual displacements, and the relationship between
successive and simultaneous events. On the other hand, the symmetrical processes are related to
the technique of crescendo-diminuendo, that Ligeti explores on some parameters and on different
works.
Keywords: György Ligeti, Second String Quartet, canonic structures, symmetrical constructions,
gradual construction.

1. Introdução
O Quarteto de Cordas N 2 (1968) foi escrito no momento em que Ligeti
desenvolvia uma escrita camerística, interessando-se por pequenos grupos instrumentais e
instrumentos solistas. Além do Quarteto, as obras dessa época compostas para grupo são: Dez
peças para quinteto de sopros (1968), Ramifications (1968-69), para orquestra de cordas ou
doze instrumentos de cordas solistas e Concerto de Câmera (1969-70), para treze
instrumentistas. As obras para instrumento solo incluem Continuum (1968), para cravo, e dois
estudos para órgão, Harmonies (1967) e Coulée (1969).
Por causa do número reduzido de instrumentos, a textura do Quarteto resulta mais
leve e mais clara que a desenvolvida nas obras para orquestra anteriores como Apparitions
(1958-59) e Atmosphères (1961). A polifonia se torna mais audível (como na peça 1 de Dez
peças). A melodia, a harmonia, e o ritmo têm um novo lugar na linguagem do compositor,
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negado nas obras anteriormente citadas que procuravam um efeito de massa, evitando
qualquer desenvolvimento de um parâmetro em detrimento de outro i.
O terceiro movimento do Quarteto N 2 desenvolve um tipo de escrita que se
caracteriza

pela

repetição

de

padrões

melódico-rítmicos

que

se

transformam

progressivamente. Este tipo de construção gerada a partir da repetição de elementos que se
transformam gradualmente é característico de muitas obras de Ligeti ii. Entre as que
apresentam construções parecidas com o terceiro movimento podemos citar: o Poème
symphonique pour cent métronomes (1962) e o terceiro movimento do Concerto de Câmera
(1969-70).
Delaplace (2007, p. 134) comenta que o terceiro movimento do Quarteto faz
alusão a duas obras de compositores do passado. De um lado, pelo uso sistemático do
pizzicato, o terceiro movimento do Quarteto se inscreve na linha do quarto movimento do
Quarteto N 4 de Bartók, onde as cordas tocam apenas em pizzicato. De outro lado, o
pizzicato, ao estar ligado a um processo de construção gradual lembra também o começo do
Largo desolato da Suite lyrique de Alban Berg, onde há uma aceleração progressiva
provocada pela diminuição rítmica das entradas em pizzicato.
A seguir, analisaremos um trecho do terceiro movimento do Quarteto N 2 de
Ligeti colocando nosso foco nos aspectos rítmicos. Concretamente, faremos observações no
que diz respeito ao modo gradual de construção rítmica, ao cânone, às estruturas simétricas e
à técnica do crescendo-diminuendo iii.
2. Quarteto de cordas n 2, terceiro movimento.
2. 1. Construções graduais.
Na música de Ligeti, existe uma forma de pensamento que permeia os diferentes
elementos da obra. Isso permite que encontremos no campo das alturas, do ritmo, da dinâmica
ou do timbre, procedimentos análogos. Esse fato deve-se a que o método composicional vai,
sempre, da imaginação do resultado sonoro até as ferramentas de construção, e nunca no
sentido contrário. Em outras palavras, os procedimentos estão sempre ao serviço das idéias
sonoras. Como gostava de dizer o próprio compositor, prima la musica, dopo la regola.
Segundo o próprio Ligeti, ritmos mais simples ou sons longos acompanham campos
harmônicos claros, enquanto que harmonias próximas do cluster são enfatizadas por ritmos
mais complexos (MICHEL, 1995, p. 191). Em outras palavras, o sentido de consonância ou
de dissonância é trasladado do campo das alturas para o campo do ritmo iv.
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A construção da obra a partir de conexões por proximidade constitui uma das
características mais significativas de uma parte importante da produção de Ligeti. No âmbito
do ritmo, esse modus operandi se manifesta como divisão da unidade em partes consecutivas;
no campo das alturas reflete-se na harmonia do cluster, construção paradigmática da
contigüidade.
Nesse processo gerado a partir de pequenos passos existe um pensamento de tipo
escalar. Há uma idéia de gradação, de escala, que o compositor desenvolve inteligentemente
na obra a partir da união com a técnica de defasagem. No trecho que comentaremos a seguir,
a defasagem vem ligada ao antigo procedimento do cânone.
2. 2. Procedimentos canônicos e construções simétricas.
Antes de observar aspectos relacionados com o cânone e a simetria no terceiro
movimento do Quarteto, vejamos alguns detalhes dos gráficos utilizados na análise. Na
Figura 1 detalhamos a evolução das estruturas rítmicas do compasso 3 até o 30. Veja-se, na
parte de baixo, o tipo de divisão rítmica utilizado a cada momento do trecho escolhido (e.g., 4
= quatro colcheias, 5 = quintina de colcheias, 6 = sixtina de colcheias, etc.); e na parte
superior, a densidade de ataques por mínima. Na Figura 2, mostramos esse mesmo processo
rítmico e detalhamos as imitações canônicas e as simetrias (os números colocados na parte de
baixo da Figura representam a quantidade de estruturas rítmicas; isto é, o número 1 indica que
há apenas uma estrutura rítmica, o 2 que há duas, e assim por diante).
No trecho que vai do compasso 3 até o 30 existem dois cânones rítmicos. O
primeiro vai do compasso 3 até o 10 e o segundo, do compasso 15 até o 26. Vejamos algumas
questões do primeiro cânone rítmico.
As cordas começam tocando quatro colcheias por mínima v. Aos poucos, são
introduzidos outros ritmos que funcionam como uma espécie de perturbação gradativa dessa
pulsação regular. Uma vez que o valor de colcheia inicial deixa de ser tocado, na segunda
metade do compasso 5, a sensação de algo irregular substitui a percepção regular anterior. A
regularidade volta, também gradativamente, a partir do compasso 8 num grupo de 12
semicolcheias (também por mínima) que se estabelece como regularidade até o compasso 10.
Note-se, que esse processo pode ser interpretado a partir da simetria que se origina ao dividir
o fragmento em duas partes de igual duração (trata-se de 14 mínimas divididas em duas
metades de 7 mínimas cada uma). Esse fenômeno deve-se a que todas as vozes fazem

1009

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Figura 1: evolução das estruturas rítmicas e sua relação com a densidade de ataques (compassos 3-30).
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Figura 2: cânone e simetria na evolução das estruturas rítmicas (compassos 3-30).
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o mesmo percurso, partindo de 4 e chegando, gradualmente, até 12 ataques.
O segundo cânone começa no compasso 15, com a divisão em sete, e vai até as 16
fusas do compasso 25. Esse cânone não possui uma divisão simétrica na metade, como o
primeiro, mas tem outros processos simétricos que podem ser observados na Figura 2.
É interessante notar que as simetrias são o resultado da entrada e saída gradual de
cada brouillage rítmico; e o cânone é uma técnica que permite uma construção gradual bem
estrita. Este tipo de procedimento gradual pode ser associado com a técnica do crescendodiminuendo explorada por Ligeti em diferentes obras e parâmetros. Nesse sentido, podemos
trazer alguns exemplos. Em Atmosphères (1961), as variações de intensidade sobre as mesmas
alturas produzem diferentes graus de consonância, fazendo aparecer sonoridades diatônicas
ou pentatônicas. Em Volumina (1961-2) existem transformações graduais dos timbres. Pierre
Michel (1995, p. 85) faz a relação do procedimento canônico dos compassos 3-10, comentado
anteriormente, com a primeira transformação harmônica de Lux aeterna (1996). Segundo o
autor, "os vínculos entre os dois procedimentos são o cânone e a evolução progressiva e quase
imperceptível que Ligeti realiza com essa forma tradicional".
Observando a Figura 1, podemos ver que os processos de aceleração e
desaceleração rítmica produzem um movimento comparável com as formas de onda das
alturas. Vejamos mais em detalhe a Figura. No compasso 3, os quatro instrumentos começam
com o mesmo tipo de superposição de 4 colcheias por mínima. Depois, no compasso 4, o
primeiro violino divide a mesma unidade de mínima em 5 colcheias. Logo depois, enquanto o
segundo violino toma a divisão em 5, o primeiro começa com a divisão em 6. Dessa maneira,
todas as vozes aumentam progressivamente sua pulsação. Os números dentro dos círculos, na
Figura, simbolizam a diferença entre as divisões rítmicas máximas e mínimas alcançadas em
cada accelerando e ritardando. Esses valores denotam também a intenção de chegar a esses
pontos extremos não só de maneira gradual mas também com um certo equilíbrio na
amplitude dos movimentos. Isto é, por exemplo, num primeiro momento os instrumentos
fazem um accelerando que parte de 4 ataques e chega, depois de um brouillage rítmico, a 12
ataques por mínima, somando 8 ataques ao ritmo inicial. Depois descende-se dos 12 até um
mínimo de 3, subtraindo 9 ataques; este deslocamento representa 1 ataque a mais que o
movimento de 8 anterior. Da mesma maneira podemos entender o accelerando posterior em
relação de proximidade com o primeiro (7 e 8) e o de 6 com este de 7 (vejam-se também as
subdivisões menores de cada um desses processos e a proximidade entre eles).
É importante observar que, na verdade, há duas evoluções que devem ser
consideradas pois têm uma forte ligação. Existem pontos mínimos e máximos entre os
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movimentos de aceleração e desaceleração do pulso, e esses pontos constituem, em geral,
momentos em que todos os instrumentos tocam a mesma pulsação (apenas o mínimo de 3 nos
compassos 12-13 é tocado por um instrumento só). Os números colocados dentro de um
círculo na Figura 1 indicam a distância entre momentos de regularidade. No entanto, tem que
ser levado em consideração que esses valores não mostram a evolução da densidade de
ataques. Esta questão é considerada na parte superior da Figura.
Dentro deste processo de flutuações devem entender-se também os tempi
indicados na partitura. As indicações metronômicas são muito próximas e descrevem, de
forma análoga, um movimento em forma ondulada. Os tempi utilizados no trecho analisado
(c. 3-30) são muito próximos (46, 50, 56, 60) e a forma como aparecem na obra reflete um
movimento oscilatório.
3. Conclusões.
As conclusões podem ser resumidas da maneira seguinte. A construção gradual,
entendida como meio geral para criar uma música feita de pequenas flutuações ou desvios, é
desenvolvida no âmbito do ritmo a través da técnica do cânone. Este tipo de procedimento
estrito gera, tanto uma defasagem gradual entre as estruturas quanto uma forte unidade entre o
plano horizontal e o vertical. Isto é, os elementos sucessivos tornam-se aos poucos
simultâneos; no caso deste artigo, trata-se apenas das estruturas rítmicas, mas este
procedimento pode ser observado no campo das alturas, em obras como Lux aeterna ou
Lontano (1967). Em relação à entrada e saída progressiva das estruturas rítmicas no
brouillage é importante observar duas questões: de um lado, esses processos geram formas
simétricas e, de outro lado, esses processos não são mais do que variações da técnica do
crescendo-diminuendo, explorada por Ligeti sobre vários parâmetros e em obras diferentes.
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Notas
i

Veja-se Pierre Michel (1995).
Jane Piper Clendinning (1993) denomina esse tipo de ostinato como “padrão mecânico” (“pattern-meccanico”).
A autora estuda esses padrões, de forma detalhada, em diferentes obras de Ligeti.
iii
Para uma análise do mesmo trecho analisado neste artigo, mas focada só nos aspectos ligados às alturas, vejase Bernard (1994).
iv
No movimento analisado neste artigo existe um exemplo interessante no que diz respeito à relação entre
harmonia e ritmo. Veja-se, na partitura, que o processo harmônico que vai do compasso 12 até o 18 é formado
por uma gradação harmônica que começa com um cluster simétrico (Ré, Mib, Fá, Fá#) e acaba num acorde de Fá
menor com sétima (Fá, Láb, Dó, Mib). Observe-se, também, que por causa da ausência de estruturas rítmicas
diferentes, o ritmo resultante se torna mais claro e, portanto, se enfatiza a consonância harmônica.
v
O primeiro grupo de quatro colcheias está incompleto. Veja-se, na partitura, que o primeiro ataque está
ocupado por um silêncio de colcheia.
ii
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Resumo: este trabalho é parte de uma análise que pretende investigar os diversos tipos de
estruturas musicais simétricas empregadas por Heitor Villa-Lobos na composição do Estudo no 10,
Para Violão, e verificar se tais estruturas, são em parte responsáveis pela origem das sequências
tonais e atonais que surgem na obra.
Palavras-chave: Villa-Lobos, Estudos para Violão, Análise Musical, Simetria
Symmetrical Musical Structures in the Section B of Heitor Villa-Lobos’s Guitar Etude no 10
Abstract: This paper is a part of anausis wich intends to search for several kinds of symmetrical
musical structures applied by Heitor Villa-Lobos on his Guitar Etude no 10, and verify that these
structures are in part responsible for the tonal and atonal sequences that arise in the work.
Key words: Villa-Lobos, Guitar Etudes, Musical Analysis, Simmetry

1. Introdução
Inúmeras análises dos 12 Estudos para Violão já foram feitas, e a maioria delas,
dada a importância dos Estudos no repertório do instrumento, é destinada ao desenvolvimento
da interpretação e execução da obra e não propriamente às técnicas de composição. Contudo,
algumas dessas análises apontam questões fundamentais das estruturas melódica, harmônica e
formal da obra.
Marco Pereira (1984, p. 55), por exemplo, ao analisar o Estudo no 10 afirma que
“este estudo não deve ser analisado de um ponto de vista tonal apesar de Villa-Lobos haver
colocado alterações de clave sugerindo uma possível tonalidade de Si menor”. Por outro lado,
Krishna Salinas Paz (1993, p. 29) afirma que na seção B há uma melodia pentatônica no
baixo, ao passo que Eduardo Meirinhos (1997, p. 256) analisa essa mesma melodia como
sendo baseada no modo Lídio. Essas análises apontam para um cenário aparentemente
paradoxal, no qual observa-se a utilização de estruturas diatônicas como escalas, modos e
armaduras de claves, mas nenhuma tonalidade é de fato estabelecida.
Esta análise, por enquanto restrita à seção B da obra, tem por objetivo investigar
se tanto a falta da sensação de tonalidade como a utilização do material diatônico surgiram, no

Estudo no10, em consequência das estruturas simétricas que nele aparecem. Essas estruturas,
catalogadas por Hermann Weyl (1997, p. 13) e instrumentalizadas para a análise musical em
obras de Villa -Lobos por Paulo de Tarso Salles (2009, p. 43), ocorrem no Estudo no 10
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principalmente na forma de simetrias translacionais, que, segundo Weyl, “são transformações
que deixam invariável a estrutura do espaço” (1997, p. 53).
Essas transformações, também chamadas por Weyl de “automorfismos” (1997, p.
56), podem mudar de escala mantendo todas as dimensões lineares em uma certa proporção”
(1997, p. 56), e por isso iremos relacionar a simetria translacional às transposições. No Estudo
no10 elas acontecem principalmente entre os tetracordes da sessão B, em boa parte devido ao
que Salles chama de “combinações simétricas de digitação instrumental” (2009, p. 48), termo
que utiliza para as transposições que ocorrem devido ao deslocamento das digitações no
violão.
2. Análise da seção B do Estudo no10 para violão
Marco Pereira indica que o Estudo no 10 apresenta uma Forma Ternária Simples
A-B-A 1, na qual as seções se dividem da seguinte maneira:
A - très animé (compassos 1-20)
B - un peu animé (compassos 21-56)
ponte - (compassos 57-65)
A 1 - coda - vif - (compassos 66-73) (Pereira, 1984, p. 55)

Seguiremos essa divisão formal feita por Pereira 1, em que a seção B inicia no
compasso 21 e se prolonga até o 65. Faremos uma subdivisão em três segmentos: o primeiro,
do compasso 21 ao 42; o segundo, do compasso 44 ao 56; e o terceiro, compasso 57 ao 65, é o
segmento que Pereira definiu como “ponte” (Pereira, 1984, p. 55).
Essa disposição da seção B está relacionada à simetria bilateral e à média
aritmética. Isso porque o somatório do número de compassos dessa seção é de 45, fazendo
com que a média aritmética caia sobre o vigésimo terceiro compasso da seção B 2 (compasso
43). Com isso, temos uma relação palindrômica (22-1-22), na qual os primeiros 22 compassos
são referentes ao primeiro segmento e os 22 últimos são referentes ao segundo e ao terceiro
segmento. Entre eles há o compasso 43, que se destaca por ter uma constituição
completamente diferente de todos os demais dessa seção, já que é formado apenas pela nota

Si tocada em um ritmo que evolui de colcheias para quiáteras de colcheias:
Exemplo 1: compasso 43 do Estudo no 10.
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O primeiro segmento da seção B é composto a duas vozes, na qual a voz mais
aguda é um ostinato tocado em ritmo de semicolcheias com ligaduras, e a mais grave é uma
melodia com figuras rítmicas mais longas. Villa-Lobos deu ao ostinato da voz superior um
tratamento semelhante ao de figurações presentes na seção A, combinando o deslocamento
das digitações com as notas de cordas soltas, gerando a simetria translacional intercalada a um
pedal de notas regulares. Dessa forma, a figuração dessa voz superior terá sempre as notas Mi
ou Si 3 como a última de cada grupo de semicolcheias, enquanto as demais notas do compasso
são coleções formadas por tetracordes que são transpostos conforme a mudança de digitação.
Entre os compassos 21 e 27 as notas da figuração do ostinato da voz superior
ficam inalteradas 4. Se dessa figuração separarmos as notas digitadas das que fazem o pedal
com a corda solta, teremos o tetracorde [2, 4, 7, 9], cuja forma primária é (0257) representante
da classe de conjunto 4-23 5. A formação dos tetracordes dessa classe de conjunto pode ser
feita a partir de uma sequência de quintas justas, e assim a segunda nota é a média geométrica
entre a primeira e a terceira, e a terceira é a média geométrica entre a segunda e a quarta 6:

Exemplo 2: a) figuração do ostinato da voz superior entre os compassos 21 e 27; b) separação
entre as notas pedal (compasso à esquerda) e as notas digitadas (compasso à direita).

Nesse mesmo trecho, a melodia da voz inferior é composta pelas notas Fá, Sol, Ré
e Dó. Apesar de Paz afirmar que essa melodia é feita com a escala pentatônica (Paz, 1993, p.
256) e de Meirinhos (alongando sua análise até o compasso 30) associá-la ao modo Lídio, é
notável que esse tetracorde, cuja forma normal é [0, 2, 5, 7], é uma transposição do tetracorde
da voz superior na relação T10:

Exemplo 3: os tetracordes da voz superior e inferior do trecho que vai do compasso 21 ao 27.
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No compasso 28 essas simetrias são quebradas em ambas as vozes. Na voz
superior há um tetracorde formado pelas notas Fá#, Sol, Si e Dó#, com forma primária
(0157) e representante da classe de conjunto 4-16, que não possui nenhuma relação simétrica.
A melodia da voz inferior também quebra a simetria entre observada no trecho anterior. Salles
descreve que o estabelecimento de estruturas simétricas e a consequente quebra das simetrias
são parte da técnica composicional de Villa-Lobos (Salles, 2009, p. 52). Contudo, essa quebra
de simetria dura apenas um compasso No trecho seguinte (c. 29-34) as duas relações
simétricas são restabelecidas, visto que os tetracordes 4-23 são transpostos na relação T10 7.
Além disso, uma nova simetria é estabelecida, pois os tetracordes desse trecho são
transposições T4 dos tetracordes do trecho dos compassos 21-27:

Exemplo 4:

O compasso 35 pode ser considerado um compasso de ligação entre os trechos
dos compassos 29-34 e 36-38, pois quebra o padrão estabelecido tanto na voz superior quanto
na inferior. Contudo, ao contrário da figuração do compasso 28, no qual há uma quebra das
relações simétricas, a figuração da voz superior do compasso 35 se relaciona com as simetrias
dos trechos anteriores. Essa relação acontece de forma não linear, pois os tetracordes da classe
de conjunto 4-23 são formados entre as notas digitadas do primeiro e terceiro e do segundo e
quarto grupo de semicolcheias:

Exemplo 5: a) figuração da voz superior do compasso 35; b) tetracordes formados com as notas
digitadas do primeiro e terceiro (à esquerda) e do segundo e quarto (à direita) grupo de
semicolcheias.
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O trecho que vai do compasso 36 ao 38 retoma a ação das duas vozes em
tetracordes que se relacionam por transposição. Esse trecho também dialoga com os trechos
dos compassos 21-27 e 29-34, pois utiliza os mesmos tetracordes:

Exemplo 6: Os tetracordes da voz superior e inferior do trecho dos compassos 36-38.

No último trecho do primeiro segmento da seção B (c. 39 ao 42), ocorre uma nova
quebra da simetria. Nesse ponto o tetracorde não simétrico (c. 28), formado por Fá#, Sol, Si e
Dó#, é retomado para a figuração da voz superior 8. No entanto a voz inferior prolonga sua
melodia extrapolando esse trecho e o próprio primeiro segmento, até ser resolvida no
compasso 44 com a nota Mi. Villa-Lobos retoma o tetracorde 4-23 de maneira assimétrica,
mas ao fazê-lo restabelece a simetria. É notável que essa melodia inicie com as notas Fá# e Lá
(c. 39-40) e em seguida estabeleça uma tensão com a nota Si, tocada por três compassos
seguidos em um ritmo que progressivamente fica mais rápido, que só é resolvida na nota Mi
do compasso 44. Essa sensação resolutiva parece estar menos ligada à relação DominanteTônica que existe entre as notas Si e Mi do que ao fato da nota Mi completar o tetracorde 423, que pauta praticamente toda a seção B:

Exemplo 7: a) Melodia tocada na voz inferior entre os compassos 39 e 44. b) O tetracorde 4-23
extraído da melodia acima.

O segundo segmento da seção B (c. 44-56) é composto em sua maior parte de
apenas uma voz, tendo uma segunda linha melódica no baixo somente nos últimos cinco
compassos. O ostinato em ritmo de semicolcheias que ocorre em todo o primeiro segmento
continua nesse trecho com algumas modificações em sua figuração, que surgem porque nesse
segmento a digitação passa por todas as cordas do violão, ao invés de ser feita somente na
primeira e na segunda corda. A consequência disso é que na última semicolcheia de cada
grupo, a qual sempre recai o pedal regular de corda solta, as notas usadas são: Mi, Si, Sol, Ré,
Lá e Mi 9.

1019

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Ao analisar a melodia em ostinato desse segmento da mesma maneira que foi feito
com a voz superior do segmento anterior, ou seja, separando a coleção de notas digitadas das
notas tocadas em corda solta, nos deparamos novamente com uma sequência formada pela
transposição de tetracordes de forma primária (0257), representantes da classe de conjunto 423. É notável que, se colocarmos todas as notas desses tetracordes em um único conjunto,
teremos uma sequência de onze sons que deixa de fora apenas a classe de nota 4 (Ré#/Mib).
Essa classe de nota também é a única ausente no primeiro segmento da seção B:

Exemplo 8: a-f) Tetracordes do segundo segmento da seção B; g) Conjunto das 11 notas que
aparecem nos tetracordes acima.

Entre os compassos 51 e 54 observamos o retorno das mesmas coleções melódicas
usadas no trecho dos compassos 21-27, com a melodia do ostinato estabilizada no tetracorde
[2, 4, 7, 9] e a reentrada da voz inferior com o tetracorde [0, 2, 5, 7]. Destacamos
anteriormente a relação de transposição entre essas duas classes de conjunto. No entanto, é
possível analisar a coleção de notas da voz inferior com a sua melodia prolongada até o
compasso 56 e, dessa forma, a sequência de notas na sua forma normal seria: Fá, Sol, Lá, Dó
Ré . Esse pentacorde de forma primária (02579) - representante da classe de conjunto 5-35 tem as mesmas notas de uma escala pentatônica, o que aponta para a análise melódica feita
por Paz (1993, p. 256). Contudo, é necessário destacar que as coleções representantes da
classe de conjunto 5-35 também podem ser originadas a partir de uma sequência de quintas
justas, na qual poderiam ser verificadas três mediações geométricas 10:

Exemplo 9: Pentacorde usado na melodia da voz inferior entre os compassos 52 e 56.
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Segundo a divisão de Pereira (1984, p. 55) o segmento entre os compassos 57 e 65
é uma ponte que faz a transição entre a seção B e a seção A 1 . Em toda a composição esse é o
trecho que mais pode ser associado a um modelo tonal, como uma espécie de codetta da seção
B.

Exemplo 10: Ponte entre a seção B e a seção A 1 .
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1

A nossa análise, assim como a de Pereira, foi feita com a versão da partitura dos Estudos da Editora Max
Eschig.
2
Considerando o compasso 21 como o primeiro da seção B e o compasso 65 como o quadragésimo quinto,
calcula-se a média aritmética entre eles: (1 + 45) : 2 = 23. O vigésimo terceiro compasso da seção B é o
compasso 43 do Estudo no 10.
3
A única exceção é o terceiro tempo do compasso 39 que tem a nota Sol, tocada na terceira corda solta, como a
última de seu grupo de semicolcheias.
4
Com exceção de uma curta melodia no compasso 24.
5
Segundo a catalogação de Allen Forte (Straus, 2005, pp. 261-264). A utilização da Teoria dos Conjuntos é
vantajosa em nossa análise por não estar associada ao Sistema Tonal ou a qualquer outro tipo de sistema de
composição. Sendo assim, pode revelar as conexões simétricas que ocorrem entre coleções diatônicas sem a
necessidade de relacioná-las às escalas ou modos da teoria tradicional.
6
Ricardo Rizek demonstrou a sequência de quintas justas utilizando a média geométrica na figura 4 de seu artigo
“Teoria de Harmonia em Platão” (Rizek, 1998, Letras Clássicas, p. 265).
7
Com exceção do compasso 34, no qual a figuração da voz superior é feita com o mesmo tetracorde (4, 6, 9, 11)
da voz inferior do trecho dos compassos 29-34.
8
No compasso 39 as notas Ré e Mi são adicionadas à figuração no terceiro tempo.
9
Notas referentes às seis cordas soltas do violão.
10
No caso, o pentacorde Fá, Sol, Lá, Dó, Ré pode ser originado pela sequência de quintas Fá, Dó, Sol, Ré e Lá.
Nessa sequência Dó é a média geométrica entre Fá e Sol, Sol é a média geométrica entre Sol e Ré e Ré é a média
geométrica entre Sol e Lá.
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Estudo interpretativo da técnica composicional Melodia das
Montanhas, utilizadas nas peças orquestrais "New York Sky-line
Melody” e “Sinfonia n06” de Heitor Villa-Lobos
Rodrigo Passos Felicissimo
USP - rodrigofelicissimo@usp.br
Gilmar Roberto Jardim
USP- giljardim@globo.com
Resumo: Este artigo constitui um recorte da pesquisa que venho desenvolvendo em meu
doutorado. A proposta do trabalho é investigar a técnica de composição conhecida como
“Melodia da Montanha” utilizada pelo compositor Heitor-Villa-Lobos (1887-1959) nas
peças orquestrais: “New York Sky-line Melody” (1939) e “Sinfonia n0 6 – sobre as linhas
das montanhas”. Na Tese, a hipótese lançada é que a referida técnica não se sustenta como
método científico na construção do discurso musical, revelando a subjetividade do ato
composicional.
Palavras-chave: melodia da montanha, tabuleiro de xadrez, processos de criação musical.
Melody Mountain Technique: an interpretative study concerning the orchestral scores “New York
Sky-Line Melody and Symphony n0 6 – on the surface of the mountains” by the Brazilian composer
Heitor Villa-Lobos
Abstract: This work intends to analyze the composition technique known as “Melody
Mountain” and the orchestral treatment developed by the Brazilian composer H. VillaLobos (1887-1959) in the orchestral score "New York Skyline Melody” (1939) and
“Symphony n0 6 – on the surface of the mountains”. The launched hypothesis is that this
technique cannot be sustained as a scientific Method in the construction of musical
discourse, revealing the subjectivity of the composition act.
Keywords: Melody Mountain technique, chessboard, compositional sketch process.

I.

Introdução

As reflexões empreendidas ao longo deste estudo objetivam a análise da técnica
composicional que Villa-Lobos elaborou, verificando o quanto esta foi determinante na
construção do discurso musical das obras em questão, bem como o tratamento
orquestral adotado a partir dos materiais temáticos originados desse processo de criação
musical. Dessa maneira, a intenção é tratar das questões vinculadas a essa técnica
composicional por meio dos elementos de transgressão empreendidos pelo compositor
entre a escrita tradicional e o experimentalismo encontrado com o uso dessa ferramenta.
As questões que levaram a estruturar este trabalho bem como as verificações que
vem sendo desenvolvidas, indicam um conjunto de informações e conteúdos – alguns
deles inéditos – que permitirão uma abordagem aprofundada do assunto.
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Neste trabalho serão apresentadas as ferramentas de análise que compositores
contemporâneos utilizam para interpretar os processos de criação na música do século
XX.Portanto, as reflexões desenvolvidas ao longo destapesquisaprocuram aprofundar o
entendimento sobre o objeto de estudo. Alguns textos têm sidofundamentais para a
compreensão de considerações, a exemplo das análises feitas pelo compositor francês,
Pierre Boulez, descritas no livro “Le Pays Fertile – Paul Klee”. 1
De mesmo valor têm sido os textos analíticos assinados por Silvio Ferraz “Páginas sobre Tempo e Espaço na Composição Musical” 2- e Paulo Zuben - “Planos
Sonoros: a experiência da simultaneidade na música do século XX”. 3
No que se refere aos apontamentos analíticos sobre a obra villalobiana, verificase a importância dos apresentados por Gil Jardimem “O Estilo Antropofágico de Heitor
Villa-Lobos” 4 e por Paulo de Tarso Salles em“Processos Composicionais de VillaLobos: um guia teórico”. 5
Nesse campo de discussão, a presente pesquisa tem tomado forma, no que se
refere às questões interpretativas dos manuscritos do compositor Villa-Lobos sobre a
técnica “Gráficos para Gravar as Melodias das Montanhas” nas obras “New York Sky
Line Melody” e “Sinfonia 6 – sobre as linhas das montanhas”.
Até este momento, este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro
deles tece considerações sobre o método “Melodia das Montanhas”, objeto de estudo
desta análise. O segundo aborda o “Caderno de Estudos Pedagógicos” de Paul Klee,
em que se observa a construção de um método similar, porém de modo invertido, ou
seja,partindo da música para chegar à elaboração pictórica, no sentido oposto ao
processo de criação musical desenvolvido por Villa-Lobos. As reflexões e
argumentações apresentadas pelo compositor francês Pierre Boulez ampliam o debate
sobre as fronteiras de atuação entre os campos das artes visuais e da música, na medida
em que apresenta uma gama de conceitos,que revelam a interface na gênesis das duas
linguagens em evidência.
O terceiro capítulo apresenta a análise da peça New York Sky-Line Melody,
fazendo uso do acervo de documentos coletados nos dois últimos anos. Trabalhamos na
decodificação do procedimento composicional, decupando os gráficos que originaram a
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melodia-tema da obra e analisandoos encaixes com a suposta fotografia tomada como
ponto de partida para a composição dessa peça.
O quarto capítulo é dedicado à análise da “Sinfonia 6 – sobre as linhas das
montanhas”. Nesse capítulo são focalizadas algumas montanhasdas paisagens
brasileiras, como os relevos do Pão de Açúcar, do Corcovado, da Serra dos Órgãos –
Dedo de Deus e da Serra da Piedade. Nos desenhos dessas montanhas, identificamos
todo o material temático da Sinfonia No. 6, com a transposição pictórica das montanhas
para a notação musical. O trabalho de localização e identificação das fotos e desenhos
foi fundamental para a análise e a investigação de todo o processo composicional dessa
obra.
1.1 Considerações sobre o método “Melodia das Montanhas”
Nos desenhos de Villa-Lobos, extraídos a partir das fotografias identificadas ao
longo desta pesquisa, verifica-se uma elaboração cartesiana, desenvolvida a partir do
uso de um papel milimetrado, onde se encontra a escala cromática de 85 notas em um
registro de sete oitavas no eixo vertical esquerdo. A sobreposição de um papel de seda
sobre uma determinada fotografia revela os contornos dos arranha-céus de cidade de
Nova York. Posteriormente, essa imagem é decodificada em alturas e rítmos no
pentagrama, revelandoum método curioso, uma máquina de gerar melodias. Porém,
também se constata certa subjetividade na escala a ser aproveitada e na dimensão das
escolhas e licenças poéticas entre o processo de criação e as adequações suplantadas até
a concepção final da composição musical.
O tratamento harmônico em “background” é justamente o momento em que se
apresenta o poder de persuasão do discurso sonoro do compositor. Dessa forma,
verifica-se a singularidade na maneira particular de concatenar o pensamento em
retórica musical, demonstrando o quanto o compositor articula o seu discurso cognitivo
em som. Pode-se inferir que o compositor estava intrinsecamente ligado à sua memória
musical e à experiência vivida no ambiente que o circundava. Em sua “escrita sonora”,
pode-se constatar uma reserva indeterminada de vivências e acumulações cognitivas
singulares que representam o pensamento do artista naquele presente instante.
Sobre o emprego dessa técnica, notam-se as seguintes referências:
... “Ele mesmo me confidenciou que buscava seus ritmos contemplando as
altas cadeias de montanhas ao longo da Costa do Atlântico (Estados da Bahia
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a São Paulo). Fiz a mesma coisa com Dauphiné {...} (MESSIAEN, 1949, 1992,
p. 55). 6
O comentário de Messiaen revela um aspecto que merece atenção:
Villa-Lobos lhe teria falado em buscar ritmos, contemplando as montanhas de
modo mais abrangente que o processo didático de elaboração das melodias de
montanhas. Se repararmos bem, as figurações sinuosas obtidas com esse
método não resultam muito diferentes de muitas obras que Villa-Lobos
realizou sem que houvesse qualquer alusão a esses gráficos. Quem conhece o
Rio de Janeiro, cidade cercada de montanhas, tem de considerar a possibilidade
de que Villa-Lobos pudesse se inspirar nesses contornos, que estavam
diariamente diante de seus olhos. 7(SALLES, 2005, p.181).

Villa-Lobos fez uso dessa técnica composicional de 1935 a 1944, mostrando o
acúmulo e o exaurimento desse processo de criação musical. Uma vez decodificada e
utilizada à exaustão, o compositor a deixou de lado para se embrenhar em outras
matrizes de criação.
Esse método demonstra um “insight” embrionário na maneira de compor, uma
fagulha que se acende antes mesmo de o compositor escrever a clave de sol no
pentagrama. Subjetiva de toda forma, a ferramenta revela a gênese criadora do artista,
porém o discurso musical e o poder de persuasão prosódico do compositor estão
relacionados à fatores existentes na memória presente do criador, a qual se encontra
relacionada a um dado momento histórico em que o compositor revela ao mundo suas
aspirações estéticas, suas ferramentas e vivências, por meio dos signos de vida do seu
tempo vívido, da sua “paisagem sonora” particular e do poder da suaretórica revelada
em som.
A respeito do termo “paisagem sonora”, Silvio Ferraz o conceitua da seguinte
maneira:
O espaço se define apenas pela permanência de algum traço comum
na reiteração ou variação de um ciclo regular ou não de imagens. No dia a dia é
comum ouvirmos paisagens sonoras, a paisagem de som em nosso entorno. E
como posso definir a paisagem sonora? Um som, outro som, o retorno do
primeiro som, o retorno do segundo, um terceiro, e assim seguindo o curso dos
ciclos e das sobreposições de ciclos na escuta pode gerar a idéia de um
contínuo, e a de micro-ciclos pode gerar o que chamamos de um som longo
como uma nota pedal. A paisagem é assim um espaço. 8

Encontramos um vasto material relativo às matrizes composicionais que levaram
Villa-Lobos a promover a sua técnica composicional Melodia das Montanhas. Por meio
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da tradução de uma carta escrita pelo compositor aos editores da Sinfonia nº 6, na
França, foi possível conhecer a estrutura formal da Sinfonia e o uso de elementos
programáticos originários do pensamento sonoro do compositor sobre as serras e os
marcos geográficos brasileiros no que se refere à concatenação temática e formal da
Sinfonia. Ambas as obras, New York Sky-Line Melody e Sinfonia nº 6, apresentam a
gênese criadora do compositor, através dos gráficos em papel milimetrado para dar luz à
criação inicial de elementos pictóricos temáticos encontrados no primeiro e no segundo
movimentos da Sinfonia.
As questões que surgem com este estudo são: a partir de que forma essa técnica
pode ser reinterpretada na atualidade? Será que esse procedimento foi influenciado por
outros compositores no tempo de Villa-Lobos? Quais compositores e amigos possíveis
de Villa-Lobos se interessavampelos mesmos parâmetros de criação? No século XX,
Villa-Lobos compactuava com os desafios estéticos da época? De que maneira a sua
obra pode ser interpretada na contemporaneidade? Por que conhecemos tão pouco da
sua vasta obra? Existem problemas com relação à análise crítica e à edição de seus
manuscritos e partituras editadas? Quais documentos musicológicos que remontam sua
trajetória durante os anos em que o compositor esteve imerso na elaboração dessa
técnica de criação musical? Qual ferramenta analítica melhor expressaria essa análise?
Essas são algumas das questões que impulsionaram os estudos sobrea técnica
composicional “Gráfico para Gravar as Melodias das Montanhas” por meio da análise
de cartas, manuscritos, partituras e desenhos do compositor sobre esse processo.
1.2 O Processo de Criação Musical Desenvolvido por Villa-Lobos
Conforme se pôde averiguar em documentoreferente ao emprego da técnica
“Gráfico para Gravar as Melodias”em papel milimetrado, (autógrafo do compositor),
consta no seu eixo vertical uma ordem numérica, contendo o nome das notas a partir da
escala cromática, uma numeração da escala geral, uma da escala diatônica. No plano
horizontal, verificam-se as bases para marcar a unidade de tempo.
Paulo de Tarso Salles contextualiza as possíveis influencias que promoveram
este processo de criação adotado pelo compositor:
De acordo com Mathew Walker,“Edgard Varèse teria sugerido a
Villa-Lobos a composição de uma obra a partir do desenho das estrelas no céu,
cujo resultado seria o ciclo d´as Três Marias” (1939). Ao adotar esse tipo de
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procedimento, Villa-Lobos chegou perto de outros métodos de neutralização do
papel do compositor como definidor de todos os elementos da obra. 9

Por outro lado, verifica-se uma correspondência metodológica empreendida por
artistas vinculados, a vanguarda das artes visuais em período correspondente como
veremos sucintamentea seguir:
Pierre Boulez, certamente ampliou nossa percepção a respeito do processo
criativo e de sua interface teórica, quando descreveu análises a respeito das obras
artísticas de Paul Klee e dos modelos pedagógicos explanados pelo artista ao longo de
palestrascélebres, que vieram a se confluir no livro “Le Pays Fertile”, 1989.
Pinto uma paisagem mais ou menos como a vista que se descortina
sobre o vale dos rios em direção à terra fértil. A polifonia entre o fundo e a
atmosfera permanece, também, tão tênue quanto possível. 10

A partir desta bibliografia pode ser estabelecido um diálogo aberto entre estas
duas áreas do conhecimento artístico moderno e contemporâneo. Com isso o campo da
música pode se espelhar em conceitos e métodos que corroboram para a interpretação
de teorias sobre o tempo e o espaço na música.
1.3 Apresentação sobre o tema “New York Sky-Line Melody”
De acordo com os materiais recolhidos no Museu Villa-Lobos – MVL, no Rio
de Janeiro foi possível desenvolver uma transcriçãoda peça “New York Sky-line
Melody” para o formato digital, visando uma edição e análise dos materiais melódico,
harmônico e formal, bem como a averiguaçãodo momento biográfico do compositor e
os

agentes

e

as

circunstânciashistóricas

que

favoreceram

a

execuçãodesta

peçaorquestral, durante a participação brasileira na Feira das Nações de Nova York nos
anos de 1939-1940.
Também foram coletados documentos na Biblioteca Pública de Nova York - NYPL
referentes a matérias do Jornal “The New York Times” sobre as estreias das peças de
Villa-Lobos nas Feiras Internacionais de Nova York em 1939-1940. Villa-Lobos teve
esta peça tocada e difundida em rádio na reabertura da New York Worlds Fair, em 07 de
abril de 1940, na primeira transmissão Pan-americana de rádio entre o Brasil e os
Estados Unidos.
A matéria de Villa-Lobos encontrada na Revista Time (1 de abril de 1940) também
contribuí para esta hipótese.Tanto a matéria de Nicolas Slonimsky 11de 10 de outubro de
1941 “A visit with Villa-Lobos”, quanto o artigo “Villa-Lobos e a Melodia das
`
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Montanhas”, de Carlos Kater 12publicado pela Latin American Music Review,
contribuem para esta argumentação.
A partir das informações coletadas foi possível realizar um estudo sobre o processo
inverso ao que Villa-Lobos fez para concretizar a melodia principal desta peça. O
intuito de remontar o processo invertido desta técnica foi para poder confrontar a
melodia resultante do tema original, formado a partir do gráfico milimetrado,
juntamente com a fotografiaencontrada. Dessa forma por meio das notas resultantes no
pentagrama foi possível interpretar as parciais obtidas no gráfico gerado sendo este
sobreposto sobre a fotografia publicada pela revista, dessa vez incluindo o processo
gerado em formato digital. A sobreposição dos dados obtidos entreà melodia resultante,
o gráfico gerado a partir das notas do tema em papel milimetrado e a fotografia
encontrada compuseram uma imagem projetada com o uso do programa AUTOCAD
(software utilizado por arquitetos para gerar plantas), onde se tem quatro pontos de
contato entre a melodia digitalizada na forma de gráfico, e a suposta fotografia. Os
pontos de contato são: a ponte e suas duas torres e o Woolworth Building que representa
o clímax da peça sendo este representado pela nota LÁ 6, no pentagrama, conforme as
imagens geradas pelo gráfico da melodia e sua projeção na fotografia da revista norte
americana “Life magazine”.
Tendo em vista a possibilidade da “licença poética” intuída pelo compositor para
adquirir maior plasticidade ao gesto melódico sobre o contorno original, com o intuito
de se obter melhor sonoridade desejada, infere-se que esta fotografia pode ser
reconhecida como a imagem proposta pelo jornalista ao compositor, uma vez que se
nota o constante embate atribuído entre o cartesianismo proposto por esta técnica e a
licença artística do compositor para melhor traduzir e decodificar uma determinada
imagem em movimento melódico interessante na partitura.
II. Detalhamento sobre os Resultados Parciais Obtidos
Durante este período, também foi possível realizar uma incursão na Biblioteca
Pública de Nova York - NYPL, onde se obteve documentos referentes à participação do
compositor para a “New York World’s Fair” de 1939-1940 bem como o estreitamento
de suas atividades profissionais nos Estados Unidos da América.
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A digitalização do manuscrito original, datado de 1940, foi realizada utilizando
software de edição de partitura estando esta adequada para a promoção desta peça em
formato orquestral.
Foi possível empreender o emprego da técnica composicional villalobiana nos
moldes atuais tecnológicos, em formato ilustrativo e didático, por meio do uso do
software “Music Machine Animation” - MAM.
O estudo dos esboços dos desenhos do compositor sobre as paisagens montanhosas,
- as elevações do Pão de Açúcare Corcovado (RJ), da Serra da Piedade (MG) e da
Serra dos Órgãos (RJ)revelam o material temático das melodias encontradas no I
movimento e II movimento da Sinfonia 6 - sobre as linhas das montanhas. Os
materiaisdesses dois movimentos constituem, certamente, pontos culminantes dessa
proposta villalobiana, e será devidamente abordada no desenvolvimento de meu
doutorado que está em curso.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo demonstrar parcialmente o estudo interpretativo
para bateria sobre o Concerto Carioca nº2 de Radamés Gnattali dedicado ao Tamba Trio, o qual
foi realizado como parte de uma pesquisa de mestrado. Através da identificação de traços
interpretativos característicos do músico Helcio Milito, decisões interpretativas são discutidas
visando no final obter uma interpretação da obra que seja baseada no idiomatismo do
instrumentista para qual a obra foi dedicada.
Palavras-chave: estudo interpretativo para bateria, Helcio Milito, Radamés Gnattali, Tamba Trio.
Interpretative study for drumset on the first movement of Concerto Carioca nº2 by Radamés Gnattali for
trio of piano, contrabass, drumset and orchestra
Abstract: This article has as goal to demonstrate partially the interpretative study for drumset on
the Concerto Carioca nº2 by Radamés Gnattali dedicated to Tamba Trio, which was performed as
part of a master research. Through the identification of characteristic interpretative traces of the
musician Helcio Milito, interpretative decisions are discussed aiming to generate a performance of
the work based on the idiomatic traces of the musician for whom the work was dedicated.
Keywords: interpretative study for drumset, Helcio Milito, Radamés Gnattali, Tamba Trio.

Introdução
O Concerto Carioca nº2 foi escrito por Radamés Gnattali em 1964 a pedido do
músico Helcio Milito, e foi dedicada ao grupo Tamba Trio. A obra possui três movimentos: I.
Samba, II. Samba-canção, III. Choro. A instrumentação original é para um trio solista
formado de piano, contrabaixo e bateria, que é acompanhado por uma orquestra constituída de
flauta, oboé, corne inglês, clarinete, fagote, trompa, três trompetes, três trombones, tímpanos,
pratos, caixa-clara, bombo, violinos, violas, cellos e contrabaixos. O presente estudo faz parte
de uma pesquisa maior envolvendo o músico Helcio Milito que foi desenvolvida no curso de
mestrado.
O Tamba Trio, segundo Signori (2009), pode ser considerado um marco
importante na história da música popular brasileira, uma vez que o grupo é apontado como
um dos precursores dos grupos instrumentais na década de 1960, citado pelo pesquisador
Alberto R. Cavalcanti (2007) como “o primeiro trio de piano, contrabaixo e bateria a firmar-
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se no território da bossa nova, e responsável pelo lançamento de várias composições de
autores novos.”
O paulista Helcio Milito é muito celebrado por seu trabalho como baterista e
percussionista, principalmente com relação ao seu modo peculiar de uso das vassourinhas,
bem como por ter inventado um instrumento de percussão chamado tamba. 1 Foi um dos
primeiros músicos brasileiros a tocar em um grupo norte-americano de jazz ortodoxo, o
Mitchell-Ruff Duo, com quem percorreu o Canadá e universidades norte-americanas, na
década de 1960. Trabalhou com importantes nomes no cenário musical como Sammy Davis
Jr, João Gilberto, Stan Getz, Quincy Jones, Duke Ellington, Antônio Carlos Jobim, Milton
Nascimento, Luiz Bonfá, Don Costa, Gil Evans, entre outros, além de ser membro fundador
do Tamba Trio junto de Luiz Eça e Bebeto Castilho.
A obra em questão não chegou a ser tocado pelo Tamba Trio sendo executada
uma única vez em 1970 na TV Globo, tendo como solistas Radamés ao piano, Edgard Nunes
Rocca (''Bituca") na bateria e Pedro Vidal no contrabaixo, conforme contou Milito em
entrevista ao autor:
...o que aconteceu foi o seguinte, o Tamba acabou não tocando e o
Radamés me deu uma bronca porque fui eu que pedi [a composição].
O Radamés, eu o chamava pra gravar quando eu era diretor da CBS,
chamava ele pra gravar toda hora...coisinhas. E um dia eu disse:
Radamés, escreva alguma coisa pra gente [pro Tamba Trio]. Mas o
Luiz [Eça] tinha umas bronquinhas com ele [Radamés] e eu não sabia.
Acabou que o Luiz ficou botando isso, botando aquilo, dizendo que o
Bebeto [Castilho] não lê (...). E um dia o Radamés encheu o saco, mas
o Radamés sempre foi assim mesmo, ele bronqueia por qualquer coisa
(...]. Ele depois apresentou este concerto na TV Globo com a
orquestra da TV Globo. Depois de apresentar [o concerto], um dia ele
me falou: Você me pediu e eu escrevi pô! Você não quis apresentar
então eu fui lá [e toquei]. Ele bronqueou paca e disse: Não me pede
mais nada hein! (MILITO, 2010)
Dessa forma o presente trabalho tem como foco um estudo interpretativo para
bateria sobre o primeiro movimento (Samba) do Concerto Carioca nº2 de Radamés Gnattali,
visando gerar uma interpretação baseada nos traços interpretativos e nas peculiaridades
técnicas observadas nas performances do músico Helcio Milito enquanto integrante do Tamba
Trio, tendo como justificativa principal o fato que a obra foi dedicada a este grupo.
Estudo Interpretativo
A partir de levantamento histórico e estudos técnicos realizados sobre Helcio
Milito, bem como sobre o compositor Radamés Gnattali, tivemos então a intenção de realizar
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a execução do Concerto Carioca nº2 baseado em traços interpretativos peculiares de Milito
enquanto baterista do Tamba Trio. Tendo como base os resultados obtidos durante a pesquisa,
foi realizado um recital em dezembro de 2011, onde o programa incluia o concerto de
Gnattali. A seguir serão tratadas sucintamente algumas questões referentes à interpretação da
bateria para o primeiro movimento do referido concerto.
É prática comum na escrita para bateria uma notação bem abreviada e sem muitos
detalhes de execução, havendo apenas algumas referências quanto ao estilo que deve ser
tocado, e com indicações de alguns acentos importantes escritos pelo compositor ou
arranjador, dando ao baterista certa liberdade de execução. Radamés segue este modelo de
escrita para bateria, mesclando em alguns pontos específicos uma escrita mais detalhada com
relação às peças do set que devem ser executadas bem como as dinâmicas, como veremos
adiante. É importante salientar que apesar de Milito ter inventado um novo instrumento, a
tamba, o concerto de Gnattali não utiliza o instrumento, uma vez que até a data da
composição da obra, Milito não havia utilizado a tamba em nenhuma das gravações do Tamba
Trio, somente em shows.
O set de bateria ideal para a execução desta obra é um instrumento convencional
formado por um bumbo, uma caixa, dois tom-tons, um surdo, um chimbal e dois pratos,
adicionado de uma caixeta 2 e um gonguê 3. Tomamos a liberdade de substituir o gonguê por
um cowbell, uma vez que Milito usa em seu set somente um cowbell, e também por
possuirem esses instrumentos um timbre bastante similar. Ambos os instrumentos são de
características físicas bastante parecidas como pode ser observado na Figura 1:

Figura 1. à esquerda um gonguê, e à direita um cowbell

A Figura 2 abaixo, mostra a notação empregada para cada instrumento do set de
bateria neste artigo.

Figura 2: notação da bateria
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O primeiro movimento do concerto é iniciado por uma introdução de tímpanos e
prato suspenso nos 12 primeiros compassos. O motivo rítmico principal deste movimento é
encontrado na parte de tímpanos, como mostra o Exemplo 1 abaixo.

Exemplo 1. Tímpanos – compassos de 1 ao 12

A bateria, bem como os outros dois solistas (piano e contrabaixo), aparece
somente a partir do compasso 33, onde o piano executa uma frase com rítmica semelhante à
introdução dos tímpanos. Neste trecho, Radamés escreve de forma literal o que deve ser
executado pelo baterista: uma frase de caixeta de dois compassos tocada duas vezes,
conforme o Exemplo 2.

Exemplo 2. Piano, baixo e bateria - compassos 33 ao 39

No compasso 63, aparece pela primeira vez o uso do gonguê. O compositor
solicita que o instrumentista toque duas alturas diferentes neste instrumento. Para isso
utilizamos duas regiões distintas do instrumento, a “boca” do cowbell percutida com o corpo
da baqueta para obter um som com reforço nos harmônicos graves, e o “meio” do instrumento
percutido com a ponta da baqueta visando reforçar os harmônicos agudos. Essa escolha é
essencial na busca por uma interpretação mais idiomática baseada em Milito.
Os problemas de execução encontrados nesta obra começam a surgir a partir do
compasso 111, onde o compositor indica apenas o estilo a ser tocado no trecho e delimita a
quantidade de compassos que o baterista deve tocar, como pode ser observado nos últimos
dois compassos do manuscrito mostrado na Figura 3. Radamés faz uma indicação de “Ad lib.
B.N.”, sendo B. N. a abreviação de bossa nova, na linha superior da parte de bateria, e escreve
por um compasso somente a linha executada no bumbo. No compasso seguinte o compositor
indica uma linha ondulada que é comumente usada para indicar que o músico deve seguir
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tocando baseado neste padrão rítmico. A partir desta indicação e das características rítmicas e
melódicas executadas pelos outros instrumentos neste trecho, optamos por interpretar a
indicação do compositor como sendo uma condução livre ao estilo de bossa nova.

Figura 3. Manuscrito – compassos 101 ao 112

Radamés não faz qualquer indicação quanto aos tipos de baqueta que devem ser
utilizadas pelo baterista em todo o primeiro movimento do concerto, assim tomamos a
liberdade de fazer algumas escolhas. A primeira delas é referente ao trecho interpretado como
bossa nova (compassos 111 ao 144). Aqui Radamés utiliza uma escrita de bateria muito
resumida com poucos acentos e uma única frase de tambores no compasso 143. Neste trecho
optamos pelo uso das vassourinhas, porém não de forma aleatória, e sim tendo sempre em
mente a forma peculiar de execução da bateria de Milito. Nos três primeiros discos do Tamba
Trio, do total de trinta e oito faixas gravadas entre os anos de 1962 e 1964, vinte e sete delas
apresentam o uso de vassouras, fato este bastante relevante para justificar o uso das
vassourinhas nesse trecho da obra. Além disso, existe uma ligação entre o timbre das
vassouras e o repertório de bossa nova. A Figura 4 demonstra uma possibilidade de condução
de bossa nova característica de Milito. Quanto aos aspectos técnicos da execução e notação de
vassouras de Milito, ver Casacio (2011).

Figura 4. Execução de Milito na faixa Batida Diferente (1962) – compassos 17 e 18

Ainda neste trecho existe uma passagem um pouco ambígua, onde o compositor
pede uma condução contínua de bossa nova em uma métrica 2/4 enquanto o piano e o baixo
realizam acentuações rítmicas sobre dois compassos de 3/4, como mostra o Exemplo 3.
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Exemplo 3. Parte de piano e baixo – compassos 117 e 118

Após algumas análises e execuções deste trecho juntamente com o trio,
entendemos que não parece ser um caso de polirritmia ou polimetria. Dessa forma sugerimos
que a bateria execute a rítmica em uma métrica de 3/4 ao invés de apenas manter uma
condução constante de três compassos em 2/4. A Figura 5 demonstra a sugestão de execução
da bateria acompanhando a métrica de 3/4 encontrada no piano e contrabaixo.

Figura 5. Sugestão de execução da bateria nos compassos 117 e 118

Assim como no compasso 111, o compositor faz também no compasso 163 uma
nova referência ao estilo que deve ser interpretado pelo baterista, não fornecendo maiores
detalhes, aparecendo neste ponto somente a indicação “samba ad. lib.” Indicação semelhante
pode ser encontrada ainda nos compassos 207 e 263. Nestes trechos, nos quais encontramos
essas indicações, devido às características rítmicas e melódicas, e reforçadas por uma
dinâmica geral de maior intensidade sonora, optamos pelo uso de baquetas convencionais de
bateria com ponta de madeira. Milito faz uso deste recurso também em inúmeras gravações do
Tamba Trio, principalmente no disco Avanço (1964) em que o grupo interpreta alguns afrosambas. 4 Assim a partir do compasso 163 será utilizada apenas a baqueta acima citada.
Era prática comum na década de 1960, em execuções de samba, a utilização de
toques contínuos de semicolcheia nos pratos de condução ou no chimbal. Tal procedimento
pode ser encontrado na gravação da faixa de abertura do primeiro álbum do Tamba Trio
(1962). Nesta faixa intitulada Tamba (Luiz Eça), Milito faz uso deste tipo de condução de
samba, conforme mostra a transcrição da bateria na Figura 6. Existe certo desafio técnico
neste tipo de condução devido ao andamento rápido. Em Tamba o andamento é de 117 bpm,
próximo aos propostos por Radamés em seu concerto, andamentos que variam ao longo do
primeiro movimento entre 100, 112 e 120bpm. Vale ainda ressaltar que Milito faz amplo uso
do cowbell em Tamba.
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Figura 6. Transcrição da condução de samba de Milito em Tamba (1962) – compassos 1 ao 4

Assim, sempre que o compositor pedir “samba ad. lib.” podemos executar tais
conduções. Conforme a dinâmica explicitada na partitura, estas conduções contínuas de
semicolcheias podem ser executadas no prato de condução (ride), quando a dinâmica indicar
forte, ou no chimbal, quando a dinâmica é piano ou mezzo-forte.
É comum ao estilo de Milito no Tamba Trio a realização de algumas acentuações
em convenção com o restante do grupo, porém mantendo as conduções de samba. Dessa
forma tomamos a liberdade mais uma vez de executar algumas acentuações junto ao piano e o
contrabaixo como ocorre entre os compassos 278 ao 302, onde o compositor não indica na
partitura do baterista tais acentos. A Figura 7 mostra somente o ritmo executado pelo piano
(linha de cima) e pelo contrabaixo (linha de baixo), enquanto na Figura 8 mostramos uma
opção de interpretação da bateria para este trecho baseada na rítmica e acentuação do piano e
contrabaixo.

Figura 7. Ritmo do piano e baixo – compassos 278 ao 302

Figura 8. Opção de execução de bateria – compassos 278 ao 302.
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Considerações Finais
O modo de escrita empregado por Gnattali para parte de bateria do Concerto
Carioca nº2 permite ao instrumentista uma liberdade muito grande de interpretação da obra. É
nítido que nesse tipo de situação as informações advindas das partes de outros instrumentos,
bem como do conhecimento do idiomatismo dos estilos empregados, nesse caso a bossa nova
e o samba, são determinantes para o resultado sonoro final da obra. Neste caso, procuramos
adicionar à esses aspectos, peculiaridades de linguagem, de idiomatismo, de Milito uma vez
que a obra foi escrita para ele e seu grupo. Outro dado relevante é a pesquisa da sonoridade
geral característica do músico, que determinou o emprego de certos instrumentos como por
exemplo o cowbell no lugar do gonguê e sua manipulação técnica para obtenção de timbres
variados no mesmo instrumento. A execução da obra juntamente com o trio durante a
pesquisa, foi um fator determinante para solucionar problemas de interpretação, bem como
imprescindível na escolha final entre as opções de execução.
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1

A tamba é um instrumento constituído por 3 tom-tons com pele em somente um dos lados, 1 caixa-clara, 4
pedaços de bambu com comprimento e alturas diferentes, 4 frigideiras, 2 triângulos e 2 sinos.
2
Segundo Frungillo (2003) a caixeta é uma caixa de madeira semelhante ao wood-block.
3
O gonguê é um instrumento de metal em forma de campana, podendo ser de uma ou duas peças juntas com
diferentes alturas. (FRUNGILLO, 2003)
4
Sambas compostos entre 1962 e 1964 principalmente por Baden Powell e Vinicius de Moraes, com harmonias
mais simples – comparados às composições da bossa nova – e com temáticas e ritmos fortemente influenciados
pelas culturas religiosas afro brasileiras.
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Felix Draeseke Clarinet Sonata: A general study of its structure, conception
and form
Johnson Machado
Universidade Federal de Goiás - johnsonmachado@hotmail.com
Resumo: O presente artigo discorre a respeito da obra Sonata para Clarineta e Piano, Opus 38, do
compositor alemão Felix Draeseke. Fruto de uma minuciosa pesquisa bibliográfica, no tangente ao
levantamento de obras raras (desconhecidas) ou de pouca divulgação no repertório instrumental. A
pesquisa aborda fatos históricos, técnico-analítico-musical, bem como conceitual, no tocante ao
processo de compreensão, assimilação e aprendizagem da peça, para, então, buscar uma execução
e interpretação mais próxima do estilo e características do compositor e de época.
Palavras-chave: Romanticismo, Análise & Forma Musical, Clarineta.
Felix Draeseke: Sonata para Clarineta & Piano – Um estudo da estrutura, da
concepção e forma, com ênfase na interpretação.
Abstract: This article discusses the Sonata for Clarinet and Piano, Opus 38, by the German
composer Felix Draeseke. Being a result of a detailed bibliographic research, in a sense that it
permeates the search for rare (unknown) or barely divulged pieces in the repertoire of the clarinet,
the writing deals with some historical facts, and musical parameters, and peculiarly conceptual
thoughts as well. It offers to the musician some tools to better understand and perform the piece, in
relation to the characteristics of both the composer’s style and his time.
Keywords: Romanticism, Form & Musical Analysis, Clarinet.

1 – Draeseke: Life and work
Felix August Bernhard Draeseke was born on October 7th, 1835, in Coburg,
Germany, and died in Dresden on February 26th, 1913. At the age of seventeen he entered the
Leipzig Conservatory, studying composition with Julius Rietz. Besides being a composer, he
was a fine pianist and a professor at the Dresden conservatory as well. During his career
Draeseke met some of the giants in classical music, including Liszt and Wagner, who
encouraged him as a composer. Liszt considered Draeseke’s Sonata quasi fantasia Op. 6 for
piano “the best such work since Schumann’s G minor Sonata, as well as his First Symphony
and other works.”1 Like Beethoven, Draeseke had a hearing problem, almost entirely losing
his audible perception in the last years of his life.
2 – Compositional aspects of the piece
This sonata was dedicated to one of Draeseke’s friends, clarinetist Friedrich
Demnitz, a former colleague at the Dresden Conservatory and principal in the Dresden

1

KRUECK, Allan H. Felix Draeseke. In: SADIE, Stanley (Ed.). The New Grove Dictionary of Music and
Musicians. London: Macmillan, 2001, p. 543-544.
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Hofkapelle. 2 It was finished on May 22nd, 1887, and contains four movements: Allegro
Moderato, Adagio ma non troppo, Scherzo-Allegro molto vivace (Presto) and Allegro con
brio. According to the International Draeseke Society, Felix Draeseke was at that time at a
high point of his career, culminating with three great works: Symphony Tragica, No.3 in C,
Op.49 (1885-6), the Easter Scene from Goethe’s Faust Op.39, 1887 (Goethe Cantata); and the
clarinet sonata. The Society states that the clarinet sonata “sounds deceptively easy and
uncomplicated, but it has quite a few virtuosic demands and is a classic of compositional
sophistication.” 3
3 – Analysis of the Sonata
The first movement is a Sonata-Allegro form and its phrases are fairly regular,
with periods of eight measures each. In general, the first four measures, categorized here as
the antecedent or question, are on a non-conclusive cadence, usually with an imperfect
authentic cadence (IAC), and the other four measures, the consequent or answer, with a
perfect authentic cadence (PAC). While the statement is in tonic version, the response may be
presented either in the sub-dominant or dominant. Repetition is a main feature of this section,
used as a musical tool not only to extend the piece, but also to cleverly exploit the colors and
timbre of the ensemble. For instance, while the piano announces the traditionally ascending
contour melodic line, the clarinet presents the descending, conclusive theme (mm.9-16, 1st
mvt). In fact, such compositional idea (repetition), when applied, musically diverges from the
previous section, as both the melody and the harmonic progression tend to have another
direction and functionality, even though the rhythmic structure is basically the same. At this
point, the composer’s intents, as well as his personal style and artistic craftsmanship, become
immediately obvious to the listener.
This movement, Allegro moderato, consists of the three basic large-scale
functions: exposition, development and recapitulation, with a coda. One singularity, however,
is that it does not have the common (slow) introduction. The exposition is in the home key of
Bb major (first sixteen measures) and presents the first (main) theme in that key (Bb).
2

International Draeseke Society. Felix Draeseke: Sonata in Bb Major for Clarinet and Piano, Op.38. Database
online. Available from <http://www.draeseke.org/essays/sonata_clarinet.htm>; Internet. Accessed 15 March
2011.
3

International Draeseke Society. Felix Draeseke: Sonata in Bb Major for Clarinet and Piano, Op.38. Database
online. Available from <http://www.draeseke.org/essays/sonata_clarinet.htm>; Internet. Accessed 15 March
2011.
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Surprisingly, Draeseke uses what I call another kind of deceptive cadence, after the repetition
of the whole section, at the second end (m.48). Instead of resolving to the home key or
remaining in the dominant, it resolves in the homonym key of Bb minor. 4 As with the first
theme, this second one also ends with a PAC progression, thus it comprises the main-theme
group.
Whereas many sonata forms feature drawn out development sections, this one in
particular does not exceed the normal length of that of the exposition. It resembles the main
melodic theme of the exposition using a similar rhythmic pattern in both the clarinet and the
piano. As expected, we face a distant, “dark tone,” starting with a playfully extravagant chord
of Db major, culminating in the apparent key of Bb minor (homonym of the main key – Bb
major). This is a harmonically complex section, whose amalgamation of ideas is wellemphasized and strongly manipulated.
The recapitulation is in the main key of the piece, Bb major, and indeed restates
the melodic-material of the exposition. Moreover, when the second theme is presented, F
major, it occurs in variation technique, using part of the previous one, with added material. As
a contrast, an unusual attribute is used towards the end of this movement, which includes both
a cadenza (short one) and the complete first phrase of the recurring melodic idea from the
opening theme of the piece. At this point, we are at the end of the Allegro moderato, which is
the coda section in the home key of Bb major, whose tonality is in fact the expected region
mode, “thus establishing tonal unity for the entire theme.” 5
Table 1.1 shows in detail the sections, the themes and their tonalities in the Allegro moderato.
Exposition
a (m.1-17) Bb major
bridge (m.17-25)
b (m.26-48)

Development
c (m.50-61) Db major
d (m.62-70) Ab major
closing theme (m.70-75)

Recapitulation
a’ (m.76-87) Bb major
bridge (m.88-96)
d’ (m.97-119) F major
closing theme (m.120-134) Eb
minor

4

Homonym key is a theoretically propositional designation to the correlation between major and minor keys
(chords), which are related by each other for having the same root and fifth notes of the chords, but differing
with the third only. While one has a major third, the other has a minor interval. Such harmonic principle is
generally said to exert influence in the mood of the music. It can be used either in a deceptive cadence (instead of
the traditional VI/vi chord) or as a contrast in the development section or another passage of the piece. It is fairly
used by Brazilian musicians to better explain this kind of idea in a work (major/minor chord-key). Also,
Homonym: a word that is spelt the same and sounds the same as another, but is different in meaning or origin.
The noun ‘bear’ and the verb ‘bear’ are homonyms (Longman Dictionary). Thus, we find some similarities with
both elements, enabling such thought to music appreciation.
5

CAPLIN, William E. Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn,
Mozart, and Beethoven. New York: Oxford University Press, 1998, p. 83.
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cadenza (m.134-140) Bb major
a’ (m.141-144) Bb major
Table 1.1: Draeseke Clarinet Sonata, mvt. I

The Allegro moderato, in Bb major and 4/4 meter, is marked espressivo cantabile
and tranquillo, with a piano dynamic for the clarinet and pianissimo for the piano. Draeseke
uses the full range of the clarinet, from low E to high F. Phrases are embellished by
appoggiaturas and differentiation in both articulation and dynamic, much use of staccato and
slight changes in tempo. The piano part supports the melody by accompanying the clarinet
with basic rhythmic motives in one hand and using off-beat eighth notes in the right hand in
the main key.

Ex.1: Draeseke, 1st mvt., mm. 1-9

Phrases are regular, often eight measures each, with much chromaticism and rich
harmonic sequences. The major tonal centers are the pillars of the piece (I, IV and V’s), from
which the composer wisely manipulates them, combining them with new sounds and colors,
as dissonant blocks of harshly musical flocks offer a greatly distinct harmonic motion.
Moreover, extravagant chords are included, besides the regular ones: Bb major key (m.1), C#
diminished seventh (m.4), Bb dominant seventh (m.6), Bb Augmented, with Eb as a bass
(m.6), B diminished seventh (m.7), C diminished seventh (m.8) and F dominant seventh
(m.8). Each of these chords thus becomes indispensably structural elements on the piece,
which certainly permeates part of the composer’s styles. Also, this passage friskily carries a
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singular characteristic, which is the Bb functioning as a pedal note, for five measures, an F
dominant seventh chord played on the right hand of the piano; while the clarinet outlines an
eccentric C# on the strong beat (m.2). Within a few measures, at the restatement of the main
theme (a) in mm.10-16, now played by the piano, the dynamics begin to change drastically
from piano to pianissimo, and then to a fortissimo, in an explosion strongly announced by the
piano in a thirty-second note scale marked risoluto. The clarinet builds to the peak of this
passage on a high Eb, keeping the forte dynamic and also continuing the thirty-second notes,
while the piano accompanies in very percussive eighth notes in alternating motion with rests.
A five-measure bridge, containing new rhythmic motives, announces theme b, now with a
faster tempo, marked un poco animato and scherzando. The melody is strictly played in
repeated eighth-note staccatos by the clarinet (Ex.2), while the piano presents the new
material. The left hand is very light, resulting in a melting sound between the piano and the
low clarinet register. Although this theme (b) is presented in the dominant key of F major
(m.26), it is preceded by the dominant of the dominant (C7) in m.25, and it is sounded until
the down beat of m.26, delaying the F major chord until the second weak beat of m.26.

Ex.2: Draeseke, 1st mvt., mm. 25-29

Theme c starts in m.50 with a pick-up quarter note in the clarinet and now in the
distant key of Db major. Draeseke’s music makes vivid use of a variety of color chords,
marking his personal way of writing. This may reflect the impact of Wagner’s composition,
particularly Lohengrin. Draeseke himself comments that he “is convinced that Wagner’s
direction is the one he will follow.” 6 The first part of this theme (c) is more lyrical and
6

International Draeseke Society. Database online. Available from
<http://www.draeseke.org/bio/chron1835_62.htm>; Internet. Accessed 15 June 2011.
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melodious, marked espressivo cantabile in a piano dynamic, stated by the clarinet with
crescendos and decrescendos shaping the phrase.
In m.61, the clarinet presents the same dotted eighth note with appoggiatura found
in the closing theme, m.21. This very specific rhythmic motive is well developed by both
instruments. A forte dynamic is used for two beats, contrasting a long piano. The texture
becomes thicker and more intense, reinforced by a martellato mark, written for the piano for
the first time.
Theme a is once more presented (m.76), preceded by a closing theme. The piano
plays the first half of the phrase, while the clarinet plays the second half. Draeseke likes to
alternate the melody between both instruments. This is done several times throughout the
piece, suggesting a pleasant conversation between the clarinet and piano. In m.174 a solo
passage for the clarinet sounds like a cadenza played freely leading to the coda. The passage
is preceded by a long and intense sequence (almost eleven measures), played by the piano
with only F’s in octaves in the left hand and many dissonant chords in the right. As the
clarinet continues playing, a coda is presented; using the first part of the main theme (a), and
the final exclamation echoes (arises) in Bb major.
The second movement, Adagio ma non troppo, is in 3/4 meter and in the key of
Eb. It is an ABA’ form, with a coda. A two-measure introduction precedes the principal
theme, constructed of both dotted sixteenth notes and sixteenth notes in the clarinet, with a
simple yet moving accompaniment. Sixteenth note triplets increase the motion before a Db
chord is suddenly reached (m.40), followed by other dissonant harmonies. This is the A’
section that further develops the basic rhythmic material. The coda starts in m.68, with many
repetitions, successively.
The third movement (ABA’B’), Scherzo-Allegro molto vivace (Presto) is also in
3/4 meter and in the key of Bb major, although not clearly stated. The clarinet starts playing
the theme by itself for one measure, accompanied by dominant-seventh harmonies played
staccato. Each individual section is in a-b-a form. The Trio (B) differs from the Allegro (A) in
that it has a slower tempo, a very soft dynamic and a lighter texture. Also, the melody is based
on diatonic arpeggios. In the transition from the end of the Trio to the Allegro molto vivace,
an accelerando is used to return to Tempo I.
In the last movement, Finale, both instruments play a four-measure descending
scale in unison. In terms of sonority, this opening section reaches a new level of intensity,
asking for a much exaggerated dynamic marking (ff) and for a change of character as well
(Ex.3).
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Ex.3: Draeseke, 4th mvt, mm. 1-8

Later, beginning in m.89, Draeseke makes much use of triplets in the melody,
embellished by the clarinet. The passage then becomes more elegant and charming, marked
meno mosso and molto espressivo. The piano not only accompanies, but also continues the
clarinet line (m.92), as a response. To contrast with the beginning of this section, Draeseke
restates the first motif, leading to a high C in the clarinet. A C# diminished seventh chord
resolves in a Bb major (half cadence), thus keeping the music flowing nicely (Ex.4).

Ex.4: Draeseke, 4th mvt., mm. 89-94
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4 – Conclusion
While selecting works from the clarinet repertoire, I have found that this Sonata is
a joy to perform, a must – play piece, full of nuances, rich with details, and well – written.
This work came to my attention because it is one of the first works for clarinet and piano, as a
Sonata, composed towards the end of the Nineteenth century. This piece, however, is not well
known among both clarinet players and composers. Nonetheless, I consider it as an important
discovery in my research, which I hope will certainly enrich the clarinet repertoire of today,
and, of course, give a better insight towards not only this Sonata, but all the other works of
Draeseke and his life.
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Resumo: Esta pesquisa pretende buscar o entendimento do conteúdo musical da obra de Flausino
Valle, através dos 26 Prelúdios Característicos e Concertantes para Violino Só visando oferecer
subsídios para uma interpretação musical coerente com as intenções do compositor. As análises
harmônicas e fraseológicas foram realizadas tendo como referência os tratados de Júlio Bas e
Joaquin Zamacois e as análises interpretativas tiveram como auxílio o material bibliográfico do
próprio compositor. Conclui-se que a inovação na obra de Valle consiste principalmente no modo
como o compositor faz uso das técnicas instrumentais a fim de reproduzir influências de seu
ambiente social e seu nacionalismo descritivo no violino.
Palavras-chave: Violino, Flausino Valle, Prelúdios, música brasileira.
Interpretative Tokens in Flausino Valle's work: The Construction of a Musical Interpretation
Abstract: It is the aim of this research to provide tools for a better understanding of the
musical content of Flausino Valle´s violin works, pursuing a musical construction coherent with
the composer's intentions. Harmonic and phrasal analysis were prepared having Julio Bas and
Joaquin Zamacois theoretical principles as reference and the interpretive analysis were based on
original material made available by the Valle Family. It has been concluded that the innovative
elements present in Valle's works is for the most part the result of the way the composer uses
instrumental techniques to give form to his process.
Keywords: violin, Flausino Valle, Preludes, Brazilian Music.

O interesse na pesquisa sobre Flausino Valle vem se demonstrando crescente. A
divulgação do compositor pelo violinista polonês Jerzy Milewski, através da gravação em
1984 de um LP com 21 dos 26 Prelúdios, instigou pesquisadores a investigar obras deste
compositor. As pesquisas realizadas até então mostram-se focadas na parte musicológica e
histórica. Nesta pesquisa, busca-se dar um enfoque nas questões interpretativas objetivando
fornecer subsídios para a construção de uma interpretação.
Flausino Rodrigues Valle (1894-1954), natural de Barbacena, Minas Gerais, foi
violinista de orquestra de cinema mudo (cine ODEON), no início do século XX na capital
mineira. Paralelo à atividade de violinista, foi compositor, arranjador, escritor, poeta,
professor, advogado e folclorista do Conservatório Mineiro de Música (que posteriormente
tornou-se Faculdade de Música da Universidade Federal de Minas Gerais). Como professor
catedrático e folclorista do Conservatório Mineiro de Música, Flausino Valle se destacou na
escrita de dois livros: Elementos do Folclore Mineiro e Músicos Mineiros. Como compositor,
escreveu para diversas formações como coro misto a quatro vozes, piano e flauta, piano e
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canto, piano e violino. Sua principal obra, no entanto, são os prelúdios para violino solo,
intitulados 26 Prelúdios Característicos e Concertantes para Violino Só. Jascha Heifetz,
violinista de renome internacional, executou o Prelúdio 15 – Ao Pé da Fogueira e escreveu
um acompanhamento de piano para o mesmo. Esse fato contribuiu para que o citado prelúdio
se tornasse conhecido nacional e internacionalmente, sendo executado também por Isaac
Stern e Itzhak Perlman.
Acessar, entender e transmitir o conteúdo musical contido em uma obra é uma
busca fundamental dos intérpretes. Nessa busca é primordial o entendimento da linguagem e
intenções do compositor. Quando essa compreensão não é assimilada, a interpretação pode
tornar-se carente de fundamentos coerentes com a ideia do compositor. Essa pesquisa nasce da
busca de compreensão da obra do violinista/compositor Flausino Valle em seu conjunto de
obras intitulado 26 Prelúdios Característicos e Concertantes para Violino Só, sob a
perspectiva do intérprete.
O presente trabalho teve como proced

,

leitura e análise bibliográfica existente a respeito do compositor, visitas ao acervo da família
em Belo Horizonte. Estas, possibilitaram o acesso a mais materiais e anotações de autoria do
próprio Valle e entrevista com seus familiares, que tiveram o objetivo de buscar o
entendimento do indivíduo em seu meio social e um respaldo histórico e musical. Outro
procedimento foi a análise harmônica e fraseológica das obras, realizadas com o apoio de
tratados de Joaquín Zamacois (1985) e Julio Bas (1947), com o intuito de fornecer respaldo
teórico-musical para a interpretação.
Para o embasamento dessas decisões, além dos procedimentos já citados, apoiouse também na experiência de performance dos Prelúdios, realizada pelo autor principal desse
texto, ocasião na qual a transmissão deste conteúdo é posta em prática. As performances
constituem um importante procedimento

do qual retiram-se importantes

informações.
Informações, como as explicações dos títulos dos Prelúdios, que para o
compositor possam ter sido óbvias, para um ouvinte, que não conhece a realidade e
influências do compositor, revelam-se um entendimento distante. Outras informações de
cunho interpretativo, embasadas nas informações recolhidas, por meio do qual firmamos o
nosso entendimento da maneira de se tocar alguns dos Prelúdios em performance, são
também expostos.
Todos esses dados, compilados através das ferramentas metodológicas utilizadas
nas performances dos Prelúdios, forneceram material para a criação do que se chama Fichas
Interpretativas. As Fichas surgiram com o objetivo de auxiliar o intérprete no processo de
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entendimento da obra de Valle. São fruto de procedimentos metodológicos e de uma
necessidade prática.
Fichas Interpretativas
As Fichas constituem uma fonte de informação prática e rápida, voltada para o
instrumentista, de forma a conduzir e elucidar aspectos da linguagem da obra para uma
execução informada.
Repara-se que Valle, em seus livros (Elementos de Folclore Brasileiro e Músicos
Mineiros), em seu catálogo de imitações, no Catálogos de Notas Curiosas, entre outras fontes,
deixa indicações sobre a maneira como as peças devem ser executadas e como os efeitos
sonoros devem ser realizados ao instrumento. Essas indicações aparecem algumas vezes de
maneira explícita, ou seja, com explicações relativamente claras, porém em outras, elas se
mostram obscuras em seu significado, sendo necessário um estudo aprofundado e o
cruzamento de dados colhidos e interpretados para se chegar a uma conclusão. Logicamente,
esse estudo só é possível de se realizar com o conhecimento de todo o contexto histórico,
influências musicais e experimentações ao violino. Citando um exemplo do que seria uma
“pista” explícita, tem-se o Prelúdio Pai João, em que Valle deixa evidente a maneira como ele
deseja que o tambor seja reproduzido no violino 1: “Traze-se a mão esquerda para a base do
braço do violino, para bater debaixo, e com a mão direita bate-se em cima, no tampo, próximo
ao braço, do lado da prima. Conservando-se o violino na posição normal."
Já no Prelúdio A Porteira da Fazenda, para a representação da ação de abertura e
fechamento da porteira, simbolizada no violino, houve a necessidade de interpretação das
intenções de seu guia de realização:
Calca-se o arco de uma maneira toda especial, a fim de imitar o ranger da porteira, o
que se obtém imprimindo-lhe uma certa aspereza. As notas imitam o bater da
porteira nos moirões, para que se bate com os polegares das mãos esquerda e direita,
na tampa, em cima, perto do braço, e em baixo, do outro lado, igualmente perto do
braço do violino. 2

O efeito sugerido pelo compositor é realizado com um som ruidoso produzido
pela pressão excessiva do arco na corda (overpressure). O emprego do overpressure com toda
a crina na região mais próxima a do espelho gerará ruídos mais graves e similares ao rangido
da porteira.
Ainda nesse Prelúdio, identificam-se informações implícitas. Através do
cruzamento de dados, no trecho que é indicado para ser executado Alla Guitarra, identifica-se
a influência do ritmo de batuque de viola caipira. Consciente dessa influência, pode-se
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concluir que o ritmo deve ser executado acentuando as duas últimas semicolcheias do
primeiro tempo. Talvez essa informação seja óbvia para quem está familiarizado com a
linguagem da viola caipira ou conviva com esse gênero musical e por essa razão Valle não
tenha indicado a acentuação.
Cad
Ficha

é

constituída

da

a

seguinte forma:
1.

Exemplo 1: Ritmo de Batuque de Viola Caipira

Uma
tabela

primeira
com

informações
elementares contém dados como fórmula de compasso, andamento, ano de composição,
tonalidade e a dedicatória do Prelúdio:
Título
Ano de Composição ............................................ xxx
Dedicatória …....................................................... xx
Tonalidade ............................................................ xxxxxxxxx
Fórmula de Compasso ......................................... xxxxxxxx
Andamento …........................................................ xxxx
2. O quadro de formas musicais do Prelúdio tem o intuito de auxiliar o intérprete
no entendimento de toda a configuração das frases, semi-frases e células. Ao longo das
análises fraseológicas, conclui-se que a disposição das frases geralmente não se dá de maneira
simétrica.
Forma
Introdução
compasso A ao B

Seção A
compasso B ao C

Seção B
compasso D ao E

Coda
compasso F ao final

3. Em uma terceira tabela, há listas de técnicas violinísticas empregadas em cada
um dos Prelúdios.
Recursos técnicos utilizados
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Técnicas de Arco:
Spiccato

Detaché

Acordes

Ricochet

Staccato

Pizzicato

Técnicas de Mão Esquerda:
Pizzicato de mão esquerda
Acordes
Intervalos de terças
Intervalos de sextas
Intervalos de oitavas
Harmônico Natural
Harmônico Artificial
Glissando

Para exemplificar, anexa-se a Ficha Interpretativa do Prelúdio Batuque a seguir:
Prelúdio I
BATUQUE

Lembro-me, com saudades, do tempo em que, quando menino, na fazenda de minha
bisavó, em Barbacena, assistia às festas dos negros e ainda trago na memória uma
espécie de mazurca, dançada e cantada, ao som das violas e sanfona, de caráter
visivelmente triste.
VALLE (1978: p. 47)

Ano de composição..................................1922
Dedicatória...............................................À Jacinto Meis
Tonalidade................................................Sol M
Fórmula de Compasso.............................2/4
Andamento...............................................Allegro e Prestissimo

Forma
Introdução
compasso 1 ao 4

Seção A (Allegro)
compasso 5 ao 28

Seção A´ (Prestissimo)
compasso 29 a 48

Coda
compasso 49 a 56
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Recursos técnicos utilizados
Técnicas de Arco
Spiccato

Detaché

Staccato

Pizzicato

Acordes

Ricochet

Técnicas de Mão Esquerda
Pizzicato de mão esquerda
Acordes
Intervalos de terça
Intervalo de sexta
Intervalo de oitava
Segundo Andrade (1989: p. 53 e 54), o batuque é constituído de uma introdução
ou prelúdio que se chama baixão e é executado pelo violeiro. Andrade descreve como um
batuque era realizado pelos escravos, fornecendo informações sobre a forma de execução das
duas seções (A e A’):
Formando o círculo, segundo uma descrição que temos presente, saltam para o
meio dele dois ou três pares, homens e mulher e começa a diversão. A dança
consiste num bambolear sereno do corpo, acompanhado de um pequeno movimento
dos pés, da cabeça e dos braços. Estes movimentos aceleram-se, conforme a música
se torna mais viva e arrebatada, e em breve se admira um prodigioso saracotear de
quadris que chega a parecer impossível poder-se executar sem que fique deslocados
os que a ele se entregam.

Essa descrição evidencia o conhecimento de Valle do ritual Batuque, já que ele
segue coerentemente os momentos da dança. A introdução em pizzicatos representa o
chamado baixão que é executado pelo violeiro na dança tradicional. Depois, há o primeiro
momento em que os casais começam a dançar representado pela seção A, e o segundo
momento, seção A', o batuque em prestíssimo adicionando pizzicatos de mão esquerda e arco
ricochet .
Esse prelúdio exige o controle das técnicas de mão direita, como proficiência nas
trocas de arco nas cordas na seção A e na seção A', além de alternância entre arco e pizzicato
de mão esquerda,em andamento prestíssimo. Há uma variação rítmica (compasso 37), da
terceira frase da seção A (compasso 16) , onde três cordas são tocadas ao mesmo tempo. A
corda solta Sol soa como um pedal harmônico. Para um melhor resultado sonoro, e de acordo
com a intenção do autor, sugere-se que se execute na região próxima ao talão, onde há mais
peso (do arco e do braço) e onde a baqueta do arco é menos flexível.
O compositor sugere que a introdução e a seção A seja tocada em 40 segundos.
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Conclusão
Ao finalizar a composição dos 26 Prelúdios, Valle acreditava que estes seriam
adotados por virtuoses e por estudantes de conservatórios de música como estudos de técnicas
modernas, como evidenciam cartas trocadas entre o compositor e Curt Lange (FRÉSCA,
2008: p.152). Isso mostra que o compositor era ciente do valor didático de sua obra, na qual a
musicalidade e a técnica instrumental são igualmente exploradas dentro de um contexto que
evoca diretamente assuntos e aspectos da tradição, do cotidiano, do folclore e da paisagem
brasileira. Visto que obras brasileiras que exploram a didática do violino são raras e o
compositor em estudo as emprega com maestria, utilizando-se de vasta gama de técnicas
instrumentais, tanto de arco como de mão esquerda, o conhecimento e a divulgação da obra de
Valle tornam-se valiosos para os intérpretes que buscam maior contato com o repertório
nacional.
A análise das informações colhidas mostram a todos que Valle não foi um
inovador no emprego de técnicas violinísticas e composicionais, já que as técnicas
empregadas por ele ao longo de seus Prelúdios já eram utilizadas desde o período barroco. A
originalidade de Valle dá-se pela maneira como agrupa as técnicas instrumentais a fim de
reproduzir influências de seu ambiente social e de seu nacionalismo descritivo no violino. Isso
torna sua obra singular em relação a todo repertório brasileiro para violino mais amplamente
conhecido e divulgado, merecedora de estudos aprofundados no âmbito das práticas
interpretativas.
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1

2

VALLE, Flausino. Catálogo de Imitações de Vozes da Natureza: Catálogo. Belo Horizonte, s.d. Neste
encontramos além das transcrições para notação musical de vários animais, também a descrição literal de
como realizar as imitações de Carro de Bois, da Porteira da Fazenda e do Tambor, sendo os dois últimos
citados neste artigo.
Idem.
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Resumo: Este artigo descreve uma interface para a interação entre uma flauta doce e meios de
produção eletroacústica. Tendo como objetivos a fácil replicabilidade e o baixo custo, a interface
foi construída a partir de ferramentas de arquitetura livre, tais como a plataforma Arduino e
softwares de código livre para síntese e manipulação de áudio. Apresentamos ainda, como forma
de verificação do funcionamento do sistema, um experimento em nível composicional para o
instrumento.
Palavras-chave: Flauta doce, Música eletroacústica, Arduino
Low Cost Electroacoustic Recorder
Abstract: This article describes an interface for the interaction between a recorder and
electroacoustic means of production. Having as objectives to be low cost and easily replicable, the
interface was built from open architecture tools such as the Arduino platform and open source
software for audio synthesis and manipulation. We also present, in order to verify the operation of
the system, a compositional experiment for the instrument.
Keywords: Recorder, Electroacoustic music, Arduino

1. Introdução
A idéia desse projeto surgiu a partir da necessidade de se produzir a interação
entre um instrumento de baixo custo, que pudesse ser facilmente replicado e aplicado no
sistema de ensino fundamental e médio, como a flauta doce, e meios de produção
eletroacústica, disponíveis em arquiteturas livres. Após um exame de iniciativas similares, tais
como a e-recorder desenvolvida a partir da flauta de Paetzold, as quais são amplamente
examinadas em Barcellos (2011) e Villavicencio (2010), indagou-se sobre a possibilidade de
se construírem acessórios, que, incorporados a uma flauta doce convencional, pudessem
permitir a manipulação sonora do instrumento. Observe-se que o preço de uma flauta doce
Paetzold varia de 1.200 a 6.000 dólares, o que consideramos ainda um alto custo para os
padrões brasileiros.
2. Arquitetura do instrumento
A

realização

desse

projeto

ocorreu

em

dois

estágios

concomitantes.

Primeiramente, verificamos, através de experimentos, a eficácia de controle de aplicativos
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não-proprietários (software livre), como o Pure Data ou CSound, dentre outros, através de
uma interface de baixo custo baseada na plataforma de computação física Arduino, cujo
código e hardware também são livres. Paralelamente a esse processo, tivemos que
desenvolver uma maneira ergonômica de efetuar esse controle, através da adaptação de
acessórios no corpo de uma flauta doce de plástico. Nas seções seguintes, descrevemos as
dificuldades e as descobertas associadas a cada uma dessas fases de desenvolvimento.
2.1. Controle em nível de hardware/ software
O Arduino foi concebido como uma plataforma de prototipagem para o
desenvolvimento de objetos e ambientes interativos para artistas e designers. Consiste
basicamente de uma placa com microcontrolador (ATMEGA 328) e outras facilidades já
embutidos, além de ambiente de desenvolvimento com linguagem de programação
simplificada e diversos recursos úteis já inseridos na linguagem em si, ou em bibliotecas que a
acompanham, distanciando, desta forma, o usuário das dificuldades de lidar diretamente com
um microcontrolador e da necessidade de implementar funções que seriam básicas a diversos
projetos. Referências e especificações detalhadas sobre o Arduino podem ser encontradas em
SCHMIDT (2011).
Ao Arduino foram conectados botões (fixos no corpo da flauta) e potenciômetros
(em um módulo externo) para, através da porta USB por ele fornecida, gerar a interface entre
o instrumentista e o software no computador. A manipulação e consequente variação de
estado de um destes dispositivos é detectada pelo programa carregado no microcontrolador e,
assim, uma mensagem informando o novo estado do botão ou potenciômetro é enviada ao
computador. Estas mensagens são, portanto, genéricas, isto é, transmitem apenas a
informação de qual botão ou potenciômetro foi manipulado e o valor referente a seu novo
estado, não estando, por isso, associadas, a princípio, a nenhum comportamento específico. O
aplicativo no computador deverá se encarregar de atribuir funções específicas a essas
mensagens, tais como ativar e desativar algo ou variar algum parâmetro. Desta forma, o uso
da interface não está restrito a nenhum software e a utilização de seus recursos é definida pelo
seu usuário e/ou programador responsável pela implementação do software a ser controlado.
Por exemplo, no diagrama da Figura 1, o som da flauta doce é captado por um microfone,
convertido para sinal digital e enviado a um software, que o processará de acordo com os
comandos enviados pelo Arduino.
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Figura 1: Estrutura do projeto

Na comunicação com o computador pela porta USB, a plataforma Arduino se
utiliza de um conversor USB – serial, ou seja, qualquer aplicativo com acesso à porta serial é,
em princípio, capaz de interagir com a interface proposta. O programa carregado no Arduino
envia uma mensagem serial, que consiste numa série de caracteres, no formato XY, caso um
botão tenha sido pressionado ou XY Z, caso um potenciômetro tenha sido manipulado. X
pode assumir os valores B (botão) e P (potenciômetro), Y é o número que identifica qual
botão ou potenciômetro foi manipulado e Z é uma série de caracteres que representam os
inteiros de 0 a 1023, para os potenciômetros. Como já mencionado, as mensagens são
enviadas ao serem detectadas variações de estado. Além disso, mensagens são enviadas
informando o estado dos potenciômetros, no momento em que o programa carregado receber,
do software, uma mensagem serial consistindo unicamente do caractere R. Essa
funcionalidade é implementada para evitar problemas de sincronismo entre os estados dos
potenciômetros e os valores correspondentes no software. O diagrama da Figura 1 ilustra esse
processo, mostrando a estrutura geral do projeto.
2.2. Desenvolvimento de controladores na flauta doce
A interface se divide em dois módulos: um acoplado à flauta e outro externo. O
módulo externo (Figura 2) comporta o circuito com o Arduino e os potenciômetros, os quais
são utilizados para modificar parâmetros, que não precisam ser modificados durante a
performance.

Desse módulo saem um cabo USB para o computador e um cabo com

condutores para o módulo acoplado à flauta (Figura 3), que consiste basicamente em um
conjunto de dez sensores capacitivos de toque. A Figura 4 mostra o diagrama dessa interface.
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Figura 2: Módulo externo da Flauta Doce Eletroacústica

Figura 3: Módulo acoplado à Flauta Doce Eletroacústica

Figura 4: Diagrama da interface

3. Experimento com repertório
Com o objetivo de verificar o funcionamento do instrumento, realizamos um
experimento em nível composicional. A obra é intitulada KLTPZYXM, como referência a
uma personagem dos quadrinhos Superman da DC Comics. A obra foi concebida a partir de
experimentações com síntese granular, sampling, e superposição das sonoridades obtidas a
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partir dessas técnicas com o som real da flauta. No caso da síntese granular, o processamento
é feito a partir do som da flauta doce. Estas experimentações foram realizadas a partir de
patches criados no PureData (Figura 5), utilizando o microfone de uma webcam e uma flauta
doce Aulos. Em seguida, foi elaborada uma partitura, utilizando um processo composicional
que aplica notação time-bracket, que foi criado e utilizado por John Cage, nas obras de sua
última fase composicional (1987-92), denominadas Number pieces (WEISSER, 2003). A
Figura 5 mostra um trecho da obra SEVEN2, de Cage. Na parte superior esquerda, a
numeração designa a faixa de tempo onde o músico pode iniciar a execução da nota indicada
e na parte superior direita, outra faixa de tempo indica quando essa nota pode cessar. No caso
do trecho mostrado na Figura 6, o músico pode iniciar a execução do Dó1 entre 0 e 45
segundos e pode concluir entre 30 segundos e 1 minuto e quinze segundos.

Figura 5: Patch para experimentação do protótipo criado no PureData.

Figura 6: Fragmento de SEVEN2, de Cage.

Após o processo experimental inicial, foi implementado o patch definitivo,
utilizando todas as técnicas supracitadas, na linguagem SuperCollider. Com relação à síntese
granular, o compositor optou por filtrar cada grão individualmente, através de um filtro de Q 1
constante. Essa técnica é denominada por Roads (2001, p.216) de microfiltragem, que
“articula microvariações injetando colorido espectral em texturas, que seriam de outra forma,
estáticas”. A partitura indica também os botões que serão acionados com o objetivo de ativar
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determinados módulos do patch. Os botões R1, R2 e R3 se referem a buffers, sobreescrevendo qualquer conteúdo anterior. Os botões P1, P2 e P3 disparam os samples gravados
nos buffers respectivos (em loop ou uma única vez, dependendo de escolhas feitas na interface
gráfica do patch). O botão X interrompe as saídas. O botão G ativa a textura granular, que
ainda é controlada pelos botões D1 e D2 (densidade textural). A bula da obra é mostrada na
Tabela 1 e a primeira página da partitura, na Figura 7.

Tabela 1: Bula de KLTPZYXM
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Figura 7: Primeira página de KLTPZYXM
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4. Conclusão
Neste trabalho, descrevemos os estágios iniciais de desenvolvimento de uma
Flauta Doce Eletroacústica, utilizando software livre e uma estrutura física de baixo custo 2,
incluindo-se aqui a plataforma livre Arduino, para o qual escrevemos um protocolo de
comunicação serial (USB). Embora os aspectos ergonômicos do módulo acoplado à flauta
doce possam sofrer modificações que venham a melhorar seu desempenho, já se obteve um
resultado satisfatório com as experimentações realizadas no protótipo descrito nesse artigo.
Estas experimentações culminaram na composição de uma obra especificamente para este
instrumento, que foi viabilizada através da utilização de aplicativos de produçao
eletroacústica. Um item a ser melhorado, mas que poderá encarecer o custo final do projeto, é
o microfone que capta o som da flauta.
Referências:
César Villavicencio homepage. Página do flautista com informações sobre música barroca,
flauta eletrônica e improvisação. Disponível em: <http://www.cevill.com/pt/index/html>.
Acesso em: 10 mar. 2010.
BARCELLOS, M.A.. A Flauta Doce no Século XXI: Trajetórias e Perspectivas. João Pessoa,
2011, 120f. Dissertação (Mestrado em Musicologia), Universidade Federal da Paraíba.
ROADS, Curtis. Microsound. Cambridge, Massachussetts: The MIT Press, 2001.
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WEISSER, Benedict.´...The Whole Paper Would Potentially Be Sound´: Time-Brackets and
the Number Pieces”. Perspectives of New Music, Vol. 41, No.2 (Verão, 2003): p. 176-225.
Notas
1

O Q (qualidade) de um filtro é a relação entre a frequência central e a largura de banda.
O custo total do protótipo foi de R$ 455,00, incluindo a plataforma Arduino, a flauta doce de plástico, os
componentes eletrônicos (placa de circuito impresso, microfone, potenciômetros, resistores, capacitores e LEDs)
e o gabinete do módulo externo.

2
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Formação acadêmico-profissional de professores, Pedagogia e educação
musical: produções bibliográficas e relações na educação básica
Cláudia Ribeiro Bellochio

Universidade Federal de Santa Maria – claubell@terra.com.br
Resumo: O artigo apresenta o inicio de uma pesquisa que tem como objetivo compreender
sentidos, tensões e vicissitudes da educação musical que são atribuídos por professorespesquisadores, no e para o processo de formação acadêmico-profissional unidocente da Pedagogia,
professores não especialistas em música. Parte-se do mapeamento de materiais publicados em
anais dos Congressos Nacionais da ABEM 2000-2010 e de algumas discussões teóricas que têm
sido realizadas sobre este tema. Finalizando, apresentam-se alguns dados produzidos pela pesquisa
em realização.
Palavras-chave: Educação Musical, Pedagogia, Formação acadêmico-profissional.
Teacher’s professional academic formation, Pedagogy and musical education: bibliographic production
and relations in basic education
Abstract: This article presents part of a research which aims at understanding the meanings,
tensions and transformations of musical education attributed by teacher-researchers in and to the
process of professional academic formation of primary teachers of Pedagogy/non-specialist music
teachers. We depart from the mapping of works published in the proceedings of the National
Congress of ABEM between 2000-2010 and some theoretical discussions which have been
realized on this theme. Finally, we present some data concerning the ongoing research.
Keywords: Musical Education, Pedagogy, Professional academic formation.

1. Conversa inicial: formação de professores
No Brasil têm sido recorrentes estudos e produções bibliográficas tematizados em
processos constitutivos da docência, envolvendo abordagens teóricas e práticas que tem como
horizonte a melhoria da educação básica. Os trabalhos apontam para a complexidade da tarefa
formativa de professores e para as implicações profissionais, não menos desafiadoras, do
exercício da docência na educação básica.
As políticas públicas brasileiras de educação também têm se ampliado apontando
panoramas e modalidades diferentes com relação à formação de professores. As Diretrizes
Curriculares para a Formação de Professores 01 e 02/2002 deram início a um amplo processo
de modificações nas matrizes formativas dos cursos superiores, trazendo o campo da escola e
das práticas docentes com eixo discursivo da formação de professores.
Toma-se como referência o conceito de Diniz-Pereira (2008) de formação
acadêmico-profissional para referir o processo formativo que ocorre no ensino superior e que
estrutura-se em um tempo de formação organizado em uma matriz curricular. Tempo marcado
pela contingência de um currículo, de uma matriz formadora. Entende-se que curso superior
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deve estar organizado de tal forma que as atividades formativas estejam espraiadas em
atividades diversas, não reduzidas ao âmbito de disciplinas. A despeito das crenças, a
formação no ensino superior não é a garantia do ensino e da aprendizagem na educação
básica. Certamente existe aí um desafio a ser considerado: a formação acadêmico-profissional
é uma possibilidade, mas a linha que une os pontos formação e atuação não é reta, contínua e
sem riscos de romper-se.
Neste contexto formativo e tomando referências, tanto das políticas de formação
profissional instituídas como também de abordagens contemporâneas com relação à docência,
tem-se buscado compreender alguns sentidos, tensões e vicissitudes entre a formação de
professores para os primeiros anos da educação básica na Pedagogia e os desafios da
educação musical, em seu processo formativo e na docência escolar na educação básica.

2. Pedagogia: um curso de formação acadêmico-profissional
No contexto das diretrizes para a formação de professores, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Pedagogia (2006) indicam o Curso como o lócus, no ensino
superior, que habilitará a formação do professor de educação infantil e anos iniciais, dentre
outras orientações. Passa-se a ter como “base comum nacional – formação para a docência, a
extinção das habilitações, e a ampliação do campo do exercício profissional” (BRZEZINSKI,
2008, p. 219). A docência nos primeiros anos de escolarização, que já caracterizava alguns
cursos de Pedagogia no país, há no mínimo duas décadas, passa a ser uma parte importante,
fundamental, do projeto pedagógico de formação, sendo um de seus objetivos prioritários.
No contexto das políticas, a Resolução CNE/CEB de nº 7/2010, que fixa
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, orienta em
seu Artigo 31, que “do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes curriculares
Educação Física e Arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com
o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores licenciados
nos respectivos componentes” (BRASIL, CNE, 2010). O parágrafo 2º deste artigo indica que
“nos casos em que esses componentes curriculares sejam desenvolvidos por professores com
licenciatura específica (conforme Parecer CNE/CEB nº 2/2008), deve ser assegurada a
integração com os demais componentes trabalhados pelo professor de referência da turma".
Referidas Diretrizes para o ensino fundamental de nove anos, em especial no
artigo 31, representam um desafio à compreensão de que o professor que vai ensinar Arte
(Música, Teatro, Dança, Artes Visuais) até o quinto ano do ensino fundamental poderá ser o
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professor unidocente, nomeado no documento como professor de referência. Um outro fator
que se soma é a Lei 11.769/08 que traz a obrigatoriedade do conteúdo música no ensino de
Arte, em todos os níveis da educação básica, quando a realidade de grande parte das escolas
brasileiras não possui professores de música.
Assim, o que parece derivar deste quadro é que se por um lado as políticas
públicas orientam o Ensino de Arte na escola, com a presença da música como conteúdo e
que a lógica é a da presença do professor de música na educação básica, desde a educação
infantil, isto poderá não acontecer. Desta forma, não pode ser excluída a possibilidade de
conhecimentos musicais no processo formativo acadêmico-profissional, curso de Pedagogia,
do professor da educação infantil e dos anos iniciais do fundamental. Essa é uma
possibilidade para que esse profissional entenda minimamente a área, realize experiências
musicais e potencialize na sua docência atividades nas quais a música esteja presente. Por
certo esse profissional não deverá substituir o professor especialista na área e terá limites e
alcances inerentes a ser unidocente, professor de referência. Diante disso, a preocupação com
a formação musical e pedagógico-musical destes profissionais torna-se fato e compromisso de
cursos de Pedagogia.

3. Trajetórias musicais e pedagógico-musicais na formação profissional da
Pedagogia e a pesquisa em desenvolvimento
No contexto da educação brasileira a discussão acerca da educação musical na
formação de professores não especialistas em música remonta uma história de mais de 15
anos. Por vezes, o foco da produção dos conhecimentos traz a Pedagogia como lócus
formativo e, em outros casos, formações de outras naturezas. Werle; Bellochio (2009)
procederam a um mapeamento em dois veículos de divulgação de produção científica
brasileira, da Associação Brasileira de Educação Musical – ABEM 1 buscando identificar
trabalhos que apontassem a relação entre unidocentes e música. O estudo demonstrou que a
formação musical e pedagógico-musical de professores dos primeiros anos de escolarização
nem sempre está vinculada à formação curricular em cursos de Pedagogia, mas são formações
diversas: extracurricular, nível médio, cursos de extensão, dentre outros. Dentre os trabalhos
destacam-se os de Figueiredo (2003) que desenvolveu uma pesquisa visando a conhecer, a
educação musical em cursos de Pedagogia do sul do país, Coelho de Souza (2003) que
produziu e implementou um estudo de caso acerca de um programa de educação musical a
distância para professores das séries iniciais do ensino fundamental, Torres (2003) que na
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perspectiva dos estudos culturais, pesquisou acerca das identidades musicais de alunas da
Pedagogia de uma universidade pública do Rio Grande do Sul e Aquino (2007) que estudou a
formação musical de pedagogos nas universidades da região centro-oeste do Brasil, dentre
outros.
O grupo de pesquisa FAPEM, no Rio Grande do Sul, tem contribuído com o
desenvolvimento de investigações na linha da formação e práticas de professores não
especialistas em música. Bellochio (2000) investigou relações entre estagiárias da Pedagogia,
professoras unidocentes e educação musical, através de uma investigação-ação educacional.
Spanavello (2005) pesquisou como egressas da Pedagogia (UFSM), que tiveram música no
currículo do curso, trabalham com música na sua docência. Pacheco (2005) investigou, junto
a professores de uma escola de educação infantil, as suas possibilidades docentes de propostas
musicais, no dia-a-dia da sala de aula. Santos (2006) buscou entender as concepções e as
ações de coordenadores pedagógicos de escola sobre a educação musical nos anos iniciais do
ensino fundamental. Correa (2008) focalizou as contribuições de Oficinas do Programa LEM:
Tocar e Cantar para a formação acadêmico-profissional de professores da Pedagogia, não
especialistas em música. Furquim (2009) investigou a presença da música em cursos de
Pedagogia de universidades públicas do RS. Bellochio; Garbosa (2010) também discutiram
sobre este lócus/espaço na construção da educação musical. Werle (2010) investigou sobre a
relação de estagiárias da Pedagogia com atividades musicais durante a realização do estágio
supervisionado do Curso.
Frente ao quadro apresentado e com o objetivo de aprofundar conhecimentos na
interface educação musical e Pedagogia, a pesquisa em desenvolvimento organiza-se em duas
fases: (a) pesquisa bibliográfica em Anais dos Congressos Nacionais da ABEM (2001-2010)
para mapear as pesquisas que pautado produções de professores-pesquisadores na temática
educação musical e Pedagogia; (b) entrevistas com os professores-pesquisadores que têm
produzido, longitudinalmente, acerca deste tema.
Como parte da primeira fase foi realizado um mapeamento nos Anais dos
Congressos Nacionais da ABEM publicados entre os anos 2001 a 2010. O estudo da primeira
fase está sendo realizado com base em Lima; Mioto (2007) que propõem, baseados nos
estudos de Salvador (1986), cinco fases de leitura do material: leitura de reconhecimento do
material bibliográfico, leitura exploratória, leitura seletiva, leitura reflexiva ou crítica e leitura
interpretativa, necessariamente nesta ordem.
Em 2011, iniciou-se a primeira parte da pesquisa 2. Para a localização do material
foi utilizado o site da ABEM (www.abemeducacaomusical.org.br) onde foram selecionados
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os trabalhos tematizados em educação musical e pedagogia. A seguir foram lidos seus
resumos a fim de referendar/descartar a primeira leitura. Com o material foram geradas
planilhas no software Microsoft Excel 2003 organizando os dados, tabelados de acordo com
os critérios: palavras-chave 3, autores, localidade e instituição dos autores. A partir disso foi
possível averiguar as palavras-chave de maior ocorrência, assim como estados, autores e
regiões que mais publicaram sobre a relação educação musical e pedagogia. O mapeamento
apontou o total de 65 trabalhos que abordam o tema proposto sendo que todas as regiões
brasileiras tiveram, no mínimo, uma publicação no período estudado (2001 a 2010). O
número de autores foram 69, dentre os quais 14 se repetem.
A região sul foi a que mais produziu sobre o referido tema (48%), seguida da
região sudeste (29%), centro-oeste (9%), norte (8%) e nordeste (6%), respectivamente. As
instituições as quais estão vinculados os autores dos trabalhos são da UFSM (35%), UFRGS
(18%), UFU (17%), UDESC e UFPR (7%); UNB, USP e UFPB (4%). Quanto às palavraschaves as palavras-chaves evidenciadas são formação de professores (28%), educação musical
(32%), ensino fundamental (11%), educação infantil, escolar pública e música (5%), currículo
e pedagogia (4%), pedagogia por projetos e ensino de música (3%).
Até o momento foram realizadas as três primeiras etapas das cinco propostas por
Lima; Mioto (2007). Em 2012 está sendo feito o aprofundamento das leituras com as etapas
de leitura critica e de leitura interpretativa.

4. Reflexões
Frente às evidências percebe-se um panorama diferenciado, tanto no que se refere
à formação musical e pedagógico-musical de professores na Pedagogia, quanto ao que
concerne às questões da educação musical na escola de educação básica e a
participação/contribuição de professores não especialistas em música mas responsáveis pelo
ensino na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A produção de
conhecimento analisada demonstra avanços, no entanto, evidencia-se pulverização de
temáticas e a ausência de uma orientação de pesquisas mais duradouras.
Em decorrência desta análise iniciam algumas questões são postas: quais os
delineamentos para a formação musical e pedagógico-musical de um professor unidocente?
Poderá a Pedagogia assumir a educação musical como uma de suas áreas formativas? Como a
música dialoga com o contexto da prática profissional unidocente, do professor de referência?
A Lei 11.769/08 também orienta para a formação e atuação de professores de educação
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infantil e anos iniciais, considerando que esses professores são unidocentes? O que delineia o
trabalho musical do professor unidocente e como ele pode potencializar o desenvolvimento no
contexto da infância?
Enfim, como exposto neste artigo, existem construções teóricas e empíricas na
relação Educação Musical e Pedagogia, professores não especialistas em música e produções
discursivas que produzem sentidos, problematizam, tencionam, revelam possibilidades e
limites para a formação acadêmico-profissional e, em consequência, para o trabalho musical
de unidocentes, professores de referência no contexto da educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental. O objetivo é compreender estes contextos com mais profundidade e
pensar na Pedagogia com um curso com potencial de formação acadêmico-profissional que
poderá mediar aprendizados musicais e pedagógico-musicais aos futuros professores.
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Resumo: Este artigo propõe um processo de geração de material pré-composicional que se dá
através do uso combinado de funções matemáticas recursivas e do conceito de interferência do
Sistema Schillinger de Composição Musical. Parte-se da escolha do conjunto de classe de alturas,
passando pelas elaborações rítmica e fraseológica de um trecho musical. Ao final, são
apresentados dois exemplos de aplicação desses recursos.
Palavras-chave: Funções recursivas, Sistema Schillinger de Composição Musical, Processo
composicional, Pure Data.
Recursive functions and interference resultants applied to the generation of pre-compositional material
Abstract: This article proposes a generation process of pre-compositional material through the
combined use of mathematical recursive functions and the concept of interference from the
Schillinger System of Musical Composition. It starts with the choice of the pitch-classes, through
the rhythmic and phraseological elaborations of a piece of music. Finally, we present two
examples in use of such resources.
Keywords: Recursive functions, Schillinger System of Musical Composition, compositional
process, Pure Data.

1. O processo de geração de material pré-composicional
A forma de uma peça pode ser constituída de uma ou mais seções e movimentos.
Os critérios de escolha dos diversos aspectos musicais envolvidos, como duração e
andamento, podem ser escolhidos a partir de preferências do compositor, parâmetros
extramusicais escolhidos a priori ou elementos musicais da própria composição. A reflexão
feita a seguir se aplica a esse último caso.
A composição pode ser pensada como um sistema fechado i que emerge das
interações e propriedades das partes que o constituem. Cada uma dessas partes, por sua vez,
também pode emergir das interações e propriedades das suas partes constituintes e assim por
diante. O uso dessa recursão permite que se obtenham novos elementos ou camadas a partir
de elementos já existentes obtidos no próprio sistema.
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1.1. Funções recursivas e periódicas
Uma função recursiva é aquela que parte de um ou mais passos básicos, referindose a si própria para resolver os demais passos. Um exemplo de função recursiva é a que
encontra o fatorial de um número, multiplicando-o pelo fatorial do seu antecessor (parte-se do
pressuposto que o fatorial de 1 é igual a 1). Representada pelo sinal de exclamação, podemos
escrevê-la na forma x! = x* (x-1)!. Por exemplo, o cálculo de 4! é
4! = 4 * 3! = 4 * (3 * 2!) = 4 * [3 * (2 * 1!)] = 4 * 3 * 2 * 1 = 24
Uma função periódica “é aquela cujo valor, a partir de certo valor de x, se repete”
(SILVA, 2012: p. 107). Exemplos desse tipo de função são as funções trigonométricas como
seno e cosseno.
Neste trabalho propomos a utilização de funções, ao mesmo tempo recursivas e
periódicas, para a obtenção de um conjunto de valores com base em valores iniciais. Para isso,
utilizaremos como exemplo a função recursiva f(x) = f(x-1) – f(x-2) + k, onde k é uma
constante com valor pré-definido. Os valores iniciais são f(0) = a e f(1) = b, onde a e b
também são pré-definidos pelo usuário. Essa função, além de recursiva, é periódica, pois
f(0) = a
f(1) = b
f(2) = f(1) - f(0) + k = b - a + k
f(3) = f(2) - f(1) + k = (b - a + k) - b + k = -a + 2k
f(4) = f(3) - f(2) + k = (-a + 2k) - (b - a + k) + k = -b + 2k
f(5) = f(4) - f(3) + k = (-b + 2k) - (-a + 2k) + k = a - b + k
f(6) = f(5) - f(4) + k = (a - b + k) - (-b + 2k) + k = a = f(0)
f(7) = f(6) - f(5) + k = f(0) - (a - b + k) + k = a - (a - b + k) + k = b = f(1)
f(8) = f(7) - f(6) + k = f(1) - f(0) + k = f(2)
e assim por diante. Note que a partir de f(6) retornamos a f(0).
Se a, b, k e x forem inteiros, obteremos 6 valores a serem utilizados como
grandezas de elementos musicais tais como altura, dinâmica e andamento. Por exemplo,
usando a = 1, b = 2 e k = 3, obtemos a periodicidade {1, 2, 4, 5, 4, 2} que, valorando
conjuntos de classes, gera as alturas {C#,D,E,F,E,D}. Por outro lado, essa mesma
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periodicidade, valorando níveis de dinâmica, gera as intensidades {pp, p, f, ff, f, p}. O mesmo
raciocínio pode ser aplicado a andamentos e/ou acordes em uma tabela.
1.2. Resultante de Interferência entre Geradores de Pulso (Schillinger 1946)
“Essa técnica sincroniza dois (ou mais) geradores, cada um com sua frequência. O
grupo rítmico resultante é o conjunto dos pulsos dos geradores, durante o período total de
defasagem” (SILVA, 2010: p. 62). Vemos na figura 1 a resultante de interferência entre 3 e 2.
“As linhas horizontais das ondas expressam o tempo. Os segmentos verticais expressam os
momentos dos ataques” (SILVA, 2010: p. 62).

Figura 1: Resultante da interferência dos geradores 3 e 2 (SILVA, 2010: p.63)

A resultante de interferência dos geradores 3 e 2, {2,1,1,2}, pode ser tratada como
um grupo de figuras rítmicas, como vemos na figura 2 (a unidade escolhida é a colcheia).

Figura 2: representação em figuras musicais da resultante de interferência

2. Programação no Pure Data dos recursos de geração de material précomposicional
“Pure Data é uma linguagem de programação visual (...) voltada inicialmente para a
ii
manipulação de áudio” (FARNELL, 2010: p. 149) “Uma coleção de objetos ligados entre si é

um programa ou patch” iii. (FARNELL, 2010: p.152) Para cada um dos recursos explicados
acima, funções recursivas periódicas e resultante de interferência, criamos um patch no Pure
Data. O primeiro deles, o patch aminusb, implementa a função recursiva periódica f(x) = f(x-
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1) – f(x-2) + k (ver Seção 1.1). Na figura 3 mostramos uma mensagem contendo quatro
números inteiros, sendo “desempacotados” e enviados ao objeto aminusb. Os dois primeiros
são os valores de f(0) = a e f(1) = b respectivamente. O terceiro é o valor de k e o quarto é o
valor da nota MIDI usada como referência. No exemplo mostrado, a = 3, b = 2, k = 0 e o valor
MIDI de referência é 60 (Dó3 na notação brasileira).

Figura 3: conjunto de números sendo desempacotado e enviado para as entradas de aminusb

Após esses dados serem carregados, o aminusb está pronto para entregar os seis
valores que serão utilizados (de f(0) a f(5)). Eles são guardados em um vetor interno de seis
índices (de 0 a 5). Esses índices são acessados pela entrada do objeto mais à esquerda. O valor
correspondente ao índice é disponibilizado na saída (parte inferior) do objeto.
Na figura 4 mostramos, o interior de aminusb, com os valores do vetor, nomeado
$0-a_ciclo, plotados em um gráfico, no centro, e em forma de lista, na janela à direita, com
base na entrada {3, 2, 0, 60} (figura 3).

Figura 4: visão interna do aminusb

O outro recurso implementado é a interferência de dois números com o interferer,
mostrado na figura 5. Os quatro parâmetros recebidos por esse objeto são os dois geradores a
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serem interferidos, o andamento em bpm (batimentos por minuto) e a duração do trecho, em
unidades de tempo. Se este último número for menor que zero, o interferer executará a
resultante da interferência indefinidamente até ser parado por alguma ação aplicada na
segunda entrada da esquerda. A primeira entrada da esquerda dispara o processamento e os
ataques resultantes da interferência são disponibilizados na primeira saída da esquerda. No
exemplo mostrado na figura 5, a interferência gerada é a resultante de 3 e 2, no andamento
120. Quando o metrônomo interno alcançar a seu sexta unidade, o interferer parará. As
demais saídas disponibilizam, da esquerda para a direita, o pulso do primeiro número
carregado, o pulso do segundo número, o pulso do metrônomo interno e um sinalizador de
tarefa realizada. Essa última saída é utilizada para conectar um interferer a outro, fazendo
com o que o segundo só dispare quando o primeiro parar.
Mostramos na figura 6 dois interferers conectados. O primeiro executa as 10
primeiras unidades do ritmo resultante da interferência de 4 e 3, no andamento 240. O
segundo executa as 20 primeiras unidades da interferência de 5 e 4, no andamento 180.

Figura 5: interferer recebendo dados a serem manipulados

Figura 6: dois interferes conectados com as interferências agrupadas em sequência em um bng.
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3. Aplicação na elaboração de trechos musicais
3.1. Elaboração de melodia

Um exemplo de uso dos recursos acima expostos é mostrado na figura 7. Vemos
os quatro primeiros compassos de uma melodia que possui duração de aproximadamente 40
segundos e 172 unidades, gerados a partir de quatro blocos de quatro interferers conectados.
A figura mostra o resultado dos quatro primeiros interferers, cada um formando um
compasso.
O primeiro executa 8 unidades da interferência de 3 e 2, no andamento 180 bpm.
O segundo toma os valores de configuração do primeiro interferer e soma 3 a cada um deles
(30, no caso do andamento), executando 11 unidades da interferência de 6 e 5, no andamento
210. O terceiro inteferer realiza a mesma ação do segundo, somando novamente 3 (30, no
caso do andamento) a cada valor de configuração. Desta vez, são executados 14 pulsos da
resultante da interferência de 9 e 8, no andamento 240. Já o quarto interferer soma 2 (20, no
caso do compasso) ao valores de configuração do primeiro interferer, executando 10 unidades
da resultante da interferência de 5 e 4, no andamento 200.
Tem-se um grupo formado pelos três primeiros interferers, onde os valores de
configuração que cada um utiliza são os valores de configuração do anterior somados a 3 (ou
30) e um grupo formado pelo primeiro e último interferers, onde os valores do segundo são os
valores do primeiro somados a 2 (ou 20).
Os ritmo resultante é aplicado no grupo de doze notas gerado por dois aminusb. O
primeiro recebe os valores {3, 2, 1, 60} disponibilizando os valores da função f(x) = f(x-1) –
f(x-2) + 1, para f(0) = 3 e f(1) = 2, a saber {3, 2, 0,- 1, 0, 2}. Esses valores são tratados como
intervalos medidos em semitons e somados ao valor MIDI 60 (Dó3 na notação brasileira),
formando o conjunto de notas {Eb3, D3, C3, B2, C3, D3}. Os valores enviados para o
segundo aminusb são os mesmos do primeiro somados com 3 resultando em {6, 5, 4, 63}.
Desta vez, a função montada é f(x) = f(x-1) – (x-2) + 4, onde f(0) = 6 e f(1) = 5, retornando os
valores {6, 5, 3, 2, 3, 5}. Tendo 63 como valor MIDI de referência (Eb3), o conjunto de notas
formado é {A3, G#3, F#3, E#3, F#3, G#3}.

Figura 7: trecho de melodia criada com interferer e aminusb
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3.2 Elaboração de ostinatos
Uma outra aplicação possível para o interferer e o aminusb é a elaboração de
ostinatos. Mostramos na figura 8 um exemplo construído a partir da interferência de 3 e 2, no
andamento 180, sendo executada sem interrupção. O conjunto de notas foi obtido com base
nos números {3, 2, 6, 60} que gera os números {63, 62, 65, 69, 70, 67}, representando as
notas {Eb3, D3, F3, A3, Bb3, G3}. Como a interferência gera 4 ataques e o aminusb
disponibiliza 6 notas, o ostinato inteiro compreende um trecho formado por 2 repetições do
grupo de notas e 3 repetições da interferência, gerando um total de 12 ataques (m.m.c. de 4 e
6).

Figura 8: ostinato resultante da interferência de 3 e 2

Pretendemos apresentar, com o acima exposto, possibilidades de elaboração de
material pré-composicional utilizando-se de recursos que permitem obter estruturas partindo
de elementos simples como um grupo de números inteiros. Utilizamos, a nosso gosto, uma
função recursiva periódica, mas os casos em que ela foi utilizada podem ser aplicados a
outras funções do mesmo tipo. Da mesma forma, os valores utilizados nos exemplos podem
ser substituídos. Nesse caso, as mesmas combinações dos patches gerarão outros trechos
melódicos ficando a cargo de cada usuário/compositor escolher os que mais lhe interessarem.
O mesmo podemos dizer a respeito da resultante de interferência implementada no patch
interferer. Ela é uma das várias técnicas constituintes do Sistema Schillinger de Composição
Musical, sendo mostrada aqui como um exemplo das diversas possibilidades de aplicação
desse recurso composicional.
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Notas
i

Sistemas fechados são “complexos de elementos em interação (...) que são considerados estarem isolados do
seu ambiente”. (BERTALANFY, 2006: pp.58, 64)
ii
Pure Data is a visual signal programming language (...) The primary application is processing sound.
iii
A collection of objects wired together is a program or a patch.
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Grupo de Estudos Orff-Schulwerk: despertando a musicalidade,
ressignificando práticas pedagógico-musicais
Maristela de Oliveira Mosca
UFRN - maristelamosca@gmail.com
Resumo: O presente artigo pretende refletir sobre a inserção da música na escola básica e seus
desdobramentos na formação de professores a partir de um Projeto de Extensão Universitário. O
objetivo do projeto intitulado Grupo de Estudos Orff é a formação de professores em serviço. Tendo
como eixos de trabalho a música, o movimento e a palavra, o Grupo de Estudos pretende diálogo entre a
vivência e a sistematização. Dentre os resultados, podemos afirmar as relações que se estabelecem entre
a universidade e a sociedade, bem como a formação continuada de um grupo de professores.
Palavras-chave: Educação Musical, Formação de Professores, Orff-Schulwerk, Extensão Universitária
The Orff-Schulwerk Research Group: awakening musicality, reassigning
meaning in musical education practices
Abstract: This article intends to reflect on the addition of music education in elementary schools and its
impact on teacher training based on a University Extension Project. The objective of the project, titled,
Orff Research Group, is formed by in service teachers. Having as its central focus work with music,
movement and language, the Study Group intends to dialogue with the practice and systemization.
Some of the results confirm the relationships established between the university and society, as well as
ongoing education of the group of teachers.
Keywords: Musical Education, Teacher Training, Orff-Schulwerk, University Extension

1. Afinando as primeiras notas
Com a efetivação da Lei n.11.769 de 18 de agosto de 2008 (BRASIL, 2008), que
dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica, algumas lacunas são
percebidas nos processos de inserção do ensino de música nas escolas públicas e privadas.
A música, agora conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente
curricular arte, chega às escolas por diferentes caminhos e propostas e com ela questões
básicas emergem. Assim, inquietações chegam aos gestores, professores, pais e alunos sobre a
inserção da música no currículo da educação básica: quem dará aula de música na escola;
quais os objetivos do ensino da música na escola básica; qual a abordagem da música na
escola. Refletir sobre os objetivos da música na escola, as possibilidades na formação de
professores nos processos de sua inserção no cotidiano escolar, bem como o papel da
Universidade Pública na formação continuada de professores em seus cursos de extensão são
objetivos desse artigo.
Uma das linguagens do componente curricular arte, a música e seus processos
históricos, de criação, registro e performance necessitam de uma metodologia própria, com
conteúdos e objetivos relativos a sua área de conhecimento – para que se legitime no currículo
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da escola básica e não seja somente utilizada como recurso para aprendizagens de outras
disciplinas.
A realidade da formação continuada dos professores de música nos deixa claro
que uma mudança de paradigma se faz necessária e urgente para que o ensino de música seja
vivenciado com qualidade e de maneira significativa nas escolas. A Professora Magali Kleber
– presidente da Associação Brasileira de Educação Musical/ABEM – deixa isso claro em
entrevista ao site Educar para Crescer:
É diferente dar aula no conservatório e dar aula numa escola de 40 alunos. Hoje
reconhecemos que não há profissionais suficientes para atuar com música nas salas
de aula. Medidas são necessárias para resolver isso, uma delas é a correção devida
de editais publicados errados para o ingresso na área; outra é o oferecimento de
cursos de capacitação para os professores, cursos de extensão universitária entre
outros (KLEBER in COSTA; BERNARDINO e QUEEN, 2011).

Essa deve ser uma ação conjunta, onde professores, escolas, governos e
universidades compartilhem saberes e práticas para um ensino de música de qualidade na
escola básica, tendo como princípio básico a formação do aluno. Para tanto, se deve promover
uma formação adequada dos professores de música.
A Lei no11. 769 não deixa claro qual o perfil do professor que deverá ministrar as
aulas de música, ao vetar o parágrafo único do art.62 que versava sobre a formação específica
do professor na área. As razões do veto se referem a pouca clareza no parágrafo, ressaltando
que:
A música é uma prática social e que no Brasil existem diversos profissionais
atuantes nessa área sem formação acadêmica ou oficial em música e que são
reconhecidos nacionalmente. Esses profissionais estariam impossibilitados de
ministrar tal conteúdo na maneira em que este dispositivo está proposto (BRASIL,
2008).

Desta forma, o texto do veto destaca que a exigência na formação específica
poderia excluir profissionais capacitados para o ensino da música. Mas, quais capacidades são
exigidas de um professor que deseja ensinar música na escola básica? Essas são questões
ainda em discussão, com opiniões divergentes e diferentes linhas de estratégias para a
inserção da música na escola básica.
Ensinar música não é transferir conteúdos, mas sim uma prática vivida na música,
na promoção da aproximação musical dos educandos. Música é vida e “acompanha o percurso
da história do homem tomando forma nas grandes civilizações e imprimindo a marca dos
povos fazendo-se presente em todas as culturas” (MOSCA, 2009: 36). Desta forma, ensinar
música é entender seus processos de construção no decorrer da história; é trazer a música dos
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povos e de diferentes culturas para a escola; é compartilhar modos de fazer, promovendo a
apreciação, a criação, a expressão, a descoberta.
Nesse contexto de implantação da educação musical na escola básica e a
legitimação da música como linguagem – com códigos e objetivos próprios – temos as ações
de extensão universitária. As ações de extensão da Universidade Federal do Rio
Grande/UFRN se materializam em diversos programas, projetos, eventos, cursos e produtos;
desenvolvidas por docentes, alunos e servidores técnico-administrativos, que:
Traduzem o compromisso social da Universidade, manifestado na prestação de
serviços e numa atuação conjunta, com entidades governamentais e da sociedade
civil, na busca de um fazer acadêmico mais integrado à realidade social (PROEX,
2001).

Numa perspectiva interdisciplinar de formação, em sintonia com as atividades de
ensino e pesquisa, os projetos de extensão tem como objetivo desenvolver ações que
estabeleçam relações entre a universidade e a sociedade. Nesse ambiente fecundo de ensino,
pesquisa e extensão nasce o Grupo de Estudos Orff Natal.

2. Cantando as primeiras melodias
Iniciado em 2011, o Grupo de Estudos Orff-Schulwerk é um Projeto de Extensão
da UFRN que busca vivenciar e refletir a abordagem Orff-Schulwerk nas Escolas de
Educação Infantil e Ensino Fundamental.
O objetivo do Grupo de Estudos é divulgar, a partir da vivência musical, as ideias
pedagógicas do compositor alemão Carl Orff – por meio da expressão vocal, instrumental e
corporal. Tendo como eixo de trabalho a música, o movimento e a palavra, o Grupo de
Estudos Orff pretende ser um espaço de socialização do fazer artístico na escola básica – de
Educação Infantil e Ensino Fundamental, pelo fazer música e refletir sobre a ação musical.
O Grupo de Estudos Orff não pretende formar o professor de música, mas sim
despertar e desenvolver sua musicalidade, ressignificando sua prática de ensino da música a
partir de sua formação profissional, musical e pessoal. Para tanto, traçamos como objetivos a
vivência musical em seus fazeres com o movimento e a palavra, articulando saberes com a
filosofia Orff-Schulwerk; o conhecimento e aprofundamento dos estudos sobre a abordagem
Orff-Schulwerk de educação musical; a vivência e reflexão de sequências didáticas para aulas
de música na escola básica; o compartilhamento de conhecimentos e experiências na
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educação musical do Rio Grande do Norte e o desenvolvimento de temas de estudo e
sequências didáticas no ensino da música.
Nessa perspectiva, o Grupo de Estudos Orff se torna um campo de estudos
musicais onde, a partir da vivência musical, da reflexão sobre os saberes e a didática do
ensino da música, os professores (de música ou não) possam se instrumentalizar, vivenciando
sua musicalidade e percebendo-se como protagonistas do fazer musical em sala de aula. Nesse
percurso, os processos de ensino e aprendizagem são vivenciados e compartilhados entre o
grupo, a partir de vivências, estudos sistematizados de textos teóricos e reflexão sobre o fazer
musical.
Os professores encontram campo de ação socializando suas experiências e
colocando em prática suas ideias musicais – em sequências didáticas compartilhadas com o
grupo. Ao vivenciar música, compartilhando suas experiências e colocando-se frente a novas
e diferentes formas de fazer, movimentamos a vida acadêmica, com novas perspectivas de
pesquisa no campo da Educação Musical.
Na abordagem Orff-Schulwerk a aprendência musical é baseada na integração
entre a música, o movimento e a palavra, a partir de oficinas de experimentação, criação e
aprendizagem. Dessa forma, espera-se que os participantes tenham a oportunidade de sentir,
apalpar, brincar e desfrutar a música em vivências expressivas e criadoras, pois “para Carl
Orff, a participação do aprendente no processo de desenvolvimento musical não se restringe
ao de co-participador, ou participante passivo, mas como ser criativo” (MOSCA, 2009: 30).
O Orff-Schulwerk “enfatiza a arte de ensinar” (GOODKIN, 2008: 9) e a partir dos
elementos folclóricos, da música dos povos, do movimento, o Orff-Schulwerk incentiva o
processo criativo do educador, não centrando seu trabalho em métodos específicos e caminhos
anteriormente traçados a serem seguidos.
Nessas relações que se estabelecem entre a universidade e a sociedade, a partir de
ações de extensões, a formação continuada de professores promove a multiplicação de suas
práticas pedagógicas no âmbito das escolas básicas – das redes pública e privada. Assim, o
fomento do estudo com grupos que socializam sua prática pedagógica, bem como a
possibilidade da formação de uma nova base de pesquisa em educação musical tornam-se
espaço de síntese entre o fazer universitário e a realidade social (PROEX, 2011).
Desta forma, o Grupo de Estudos Orff Natal parte de um projeto de extensão
universitária, com uma prática de ensino e perspectivas de pesquisa.
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3. Cantando juntos, encontrando a voz de cada um
A metodologia do projeto de extensão Grupo de Estudos Orff Natal se embasa nas
ideias de Carl Orff – aprender música fazendo música. Assim, sistematizamos os encontros
mensalmente, oportunizando a participação de professores de arte (música, visuais, teatro e
dança), educação física, da educação infantil e básica, terapeutas e graduandos em música.
A cada encontro um novo tema em Educação Musical é desenvolvido a partir do
tripé música – movimento – palavra. Os temas abordados sempre apresentam um caráter
musical, onde a musicalidade dos participantes é despertada, os elementos musicais são
explorados a partir da dança, da apreciação, da representação, da criação – do envolvimento
da música pelo grupo e pelo indivíduo.
Desejamos em nossas vivências musicais, que os participantes se comportem
como músicos. Assim, “é esperado que eles executem, criem, escutem e analisem, como
fazem todos os músicos” (FRAZEE, 2006: 18), já que nos momentos vivenciais o grupo é
encorajado a participar, despertando a musicalidade do professor que brinca de música, faz
música e cria música.
O tema abordado sugere as ideias musicais, que são (re)criadas a partir do som.
Dessa forma, damos ênfase a performance no grupo de estudos, pelo som que provoca e nos
leva a consciência dos elementos musicais. Tal procedimento incentiva a inventividade e a
comunicação expressiva (FRAZEE, 2006).
Ao enfatizar a performance em nosso grupo de estudos não desejamos que o
tocar, dançar, cantar e representar sejam feitos de maneira mecânica, pré-determinando o
fazer musical, mas sim que as habilidades musicais sejam aprimoradas e que a compreensão
dos participantes sobre o fazer musical, os elementos da música e o prazer de fazer música
coletivamente se abra em sensibilidade musical, revelando assim a essência e a beleza da
música. Ainda de acordo com Frazee (2006: 19), “a performance abre a porta para a
compreensão e uma resposta estética”.
Após a vivência musical – de apreciação e criação musicais – o estudo teórico
aborda o tema vivenciado a partir da didática do ensino da música, explorando as concepções
da abordagem Orff-Schulwerk. Tais estudos são realizados de maneira dialogada, em
interlocução com os autores estudados e as práticas musicais vividas pelos componentes do
grupo.
Nesse diálogo podemos compartilhar as impressões de cada um e os participantes
tem a oportunidade de entender a vivência musical. É importante ressaltar que o Orff-
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Schulwerk nos convida a aprender música fazendo música, mas que os saberes musicais são
sistematizados a partir da reflexão sobre o fazer. A sequência didática requer a reflexão, para
que possamos voltar a prática musical com um novo olhar para o criado, apreciado,
contextualizado.
Frazee (2006) cita o pedagogo austríaco Richard Gill, ao afirmar a importância de
objetivos claros ao desenvolver sequências didáticas – a partir de uma estrutura e sucessão –
para que tenhamos a segurança de que os participantes tenham a compreensão de suas
realizações musicais. Assim, todos devem entender o que fizeram e tomar as ideias
trabalhadas, utilizando-as em outro contexto, de forma criativa. Esse é a essência que nos leva
a ressignificação da prática pedagógico-musical, que parte do Grupo de Estudos Orff para
diferentes contextos vividos.

4. A voz de cada um formando novos coros
As justificativas acerca do ensino da música nas escolas básicas se tornam
importantes diálogos contemporâneos sobre a inclusão da arte na escola. Entretanto, os
argumentos se embasam muitas vezes nos benefícios intelectuais dos alunos em contato com a
música e as artes em geral na escola.
Carl Orff centrava suas ideias de educação musical não para profissionais, mas
sim para crianças, jovens dançarinos e instrumentistas, professores e adultos, e buscava seus
objetivos pela educação musical que compartilha, emociona, cria e dá prazer. Assim, ele
acreditava que o objetivo da educação musical é:
Um tipo de prática musical e uma música produzida por leigos, como foi o caso de
épocas anteriores, onde encontrávamos uma música animada sendo feita pelas
pessoas comuns, e não somente por músicos profissionais. Esta educação, atuando
como uma base e uma educação musical elementar deve preceder qualquer formação
em instrumentos altamente sofisticados (ORFF in HASELBACH, 2011: 96).

Pensar na formação continuada de professores é pensar em sua formação pessoal e
profissional, é almejar transformações sociais e emocionais. O Grupo de Estudos Orff procura
a sistematização musical a partir do cultivo dos sentimentos, do fluir no fazer musical, na
reflexão da vivência.
A partir do projeto de extensão universitária percebemos que os participantes
observam com mais relevância a importância da música – em suas vidas e de seus alunos.
Assim, eles procuram ressignificar sua prática pedagógico-musical, levando para seu
ambiente de trabalho as concepções da abordagem Orff-Schulwerk.
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No contínuo movimento de vivência-reflexão-prática-reflexão podemos constatar
o despertar da musicalidade dos professores não especialistas (aqueles que não tem formação
acadêmica em música). Ao se deparar com os desafios musicais em sala de aula, a formação
continuada permite que o professor avance em suas práticas musicais, embasando seu trabalho
e promovendo uma educação musical em seus alunos, que vai além da utilização da música
como recurso.
Nesse mesmo movimento, com os professores especialistas em música e
estudantes, podemos constatar o desenvolvimento do fazer música na escola, que se integram
a novas perspectivas de ação docente, promovendo uma educação musical que vivencia com
os alunos a apreciação musical, a (re)criação musical, em um fazer artístico significativo.
Ao destacar observações de alguns participantes, nos atentamos para o
envolvimento de cada um nas construções coletivas, bem como as contribuições dos
processos de ensino e aprendizagem musicais para sua prática pedagógica. Ressaltamos que
os nomes dos participantes apresentados aqui são fictícios.
Considero que o curso trouxe grandes contribuições para o trabalho com a música.
Pude perceber que atividades simples, como as ilustradas pelos encontros, podem
introduzir as crianças, de forma construtiva, no universo musical (Vivace). 1
[...] isso (o curso) é válido prá mim, porque estou aprendendo, e quando aprendo
consigo passar isso também [...] quero desenvolver isso em mim para ensinar meus
alunos [...] (Allegro).
[...] o curso instiga a gente a fazer [...] foi muito legal para “como trabalhar com os
alunos” [...] (Vivo).
O curso me despertou a oportunidade de vivenciar a música [...] então, nada melhor
do que conhecer, vivenciar a música, experenciar esse momento que é tão lindo e a
partir disso criar dispositivos para aprofundar os estudos [...] (Allegretto).
[...] tudo é aproveitado na pessoa, não importa se você saiba ou não as coisas da
música [...] eu nunca pensei que as crianças pudessem fazer aquilo, eu fiquei
surpreendida com o que eles puderam realizar [...] (Stacatto).
[...] coisas que eu não fazia, passava sem perceber, mas que ao trabalharmos aqui
vem logo a minha mente, nas propostas que trabalho lá na escola [...] (Presto).

Assim, podemos falar das experiências vivenciadas pelos participantes, ao
perceberem-se protagonistas do fazer musical, podendo refletir sobre sua prática, bem como
compreender diferentes maneiras de fazer música na escola. O Grupo de Estudos Orff
permitiu que os participantes pudessem estudar com mais profundidade uma abordagem de
educação musical, podendo assim perceber nuances da metodologia, compreendendo-a mais
amplamente, bem como os encontros auxiliaram na reflexão sobre a prática musical na escola.
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Ao desenvolver sua musicalidade, encontrando diferentes maneiras de fazer
música, os encontros promoveram outras maneiras de se perceber o fazer musical, sinalizando
a importância da vivência musical na formação do professor.
Sobre a concepção metodológica da abordagem Orff-Schulwerk – música,
movimento e palavra – vale ressaltar as impressões de um dos participantes:
Quando você utiliza o movimento, utiliza a palavra, utiliza a música, você traz a
tona a sensibilidade [...] a técnica é importante sim, mas eu acho que importante
também são esses movimentos que estão inerentes a música, e que muitas vezes
passam e a gente não se dá conta da importância de todos esses aspectos (Allegreto).

O ensino de música deve começar a partir da própria pessoa – a partir de estímulos
para dançar e tocar, para mover-se e ter a oportunidade de criar. Devemos assim, iniciar com
o que o ser humano em questão tem para oferecer, a partir de suas possibilidades de expressão
(ORFF in HASELBACH, 2011).
O Grupo de Estudos Orff consegue atingir seus objetivos quando envolve seus
participantes em um fazer musical significativo, uma vivência cercada de emoção e prazer –
momentos que não se compreendem em palavras, mas pela experiência. Em sua segunda
edição, no ano de 2012, o projeto de extensão trata da música – uma temática de relevância
para a escola básica – onde os participantes podem vivenciar a música, desenvolver sua
musicalidade e refletir sobre o fazer musical nesta etapa de ensino básico.
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Os nomes dos participantes são fictícios, resguardando sua identidade. As falas são a partir de uma roda de
conversa no último encontro do ano de 2011.
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Resumo: O artigo apresenta de forma sintética a produção do Grupo de Pesquisa em Violão. Sediado na
UNICAMP e registrado no Cnpq, o grupo tem como objetivo agregar estudantes e pesquisadores cujos
trabalhos – nos níveis de graduação (iniciação científica) e pós-graduação (mestrado) – tem como foco
o violão nas linhas de performance, história, repertório e pedagogia. Todas as pesquisas estão ligadas a
um projeto principal, que visa desenvolver um programa de curso para a instituição.
Palavras-chave: violão, bacharelado em violão, grupo de pesquisa.
Research group on classical guitar: description of activities, publications and interactions
Abstract: the article summarizes the production of the Research Group on Classical Guitar. Located at
UNICAMP and recorded in the Directory of Research Groups of CNPq, the group aims to add
researchers and students whose research – of undergraduate and postgraduate – focuses on the
performance, history, repertoire and pedagogy of classical guitar. All research are centered on a main
project, which aims to develop a course program for university.
Keywords: classical guitar, bachelor's degree in classical guitar, research group.

1. Histórico e formação do grupo
O Grupo de Pesquisa em Violão: Estudos da Performance, Pedagogia e
Repertório, sediado na UNICAMP e registrado no Cnpq, foi fundado no segundo semestre de
2010. Sua criação ocorreu em função de organizarmos e reforçarmos o diálogo dos
pesquisadores e das pesquisas que envolvem o violão dentro da UNICAMP, principalmente
aquelas que estão sob nossa orientação. Tem o intuito de agregar estudantes e pesquisadores
que desenvolvem trabalhos nas frentes relacionadas à performance, pedagogia, história e
literatura do instrumento. A formação do grupo pretende proporcionar o diálogo entre seus
participantes, em uma relação e cooperação mútua nos níveis de graduação, através da
iniciação científica, e pós-graduação, com as pesquisas de mestrado, doutorado e pósdoutorado. Pretende ainda agregar professores e estudantes de outras instituições que atuam
dentro e fora do Brasil, que seguem as linhas estabelecidas por este grupo, reforçando o
diálogo em um contexto nacional e até mesmo internacional.
O grupo comporta as seguintes linhas de pesquisa:
⊕ Estudos da performance – aspectos técnicos e interpretativos
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⊕ História e literatura do violão
⊕ Pedagogia do instrumento
Conta com 5 pesquisadores e 4 estudantes de graduação e pós-graduação, com
suas respectivas pesquisas como segue:
 Líder do grupo – pesquisador de pós-doutorado, cujo projeto objetiva
o desenvolvimento de um programa de curso para a instituição.
Agrega as demais pesquisas em andamento, sendo alimentado por
elas. Agência de fomento: FAPESP.
 Pesquisadores envolvidos – um pesquisador de pós-doutorado, um
professor Doutor da instituição onde é sediado o grupo, e dois
pesquisadores externos à instituição. Há uma pesquisa de pósdoutorado em andamento, relacionada às especificidades do programa
de curso para o deficiente visual, com seus materiais e métodos.
Agência de fomento: CAPES.
 Estudantes de graduação e pós-graduação – três pesquisas em
andamento
.

O violão de Maurício Orosco. Pesquisa de mestrado que
trata da obra e estética do compositor e violonista
brasileiro. Nesta pesquisa foram desenvolvidos artigos
relacionados à técnica instrumental, objetivando a
resolução da execução de certas peças de Orosco, bem
como a relação entre a análise e a performance. Para a
pesquisa relacionada ao programa de curso, foi analisado o
repertório de estudos do compositor e inserido dentro dos
trabalhos de técnica e mecanismo. Pesquisa sem bolsa,
devido ao fato do mestrando ter vínculo empregatício
(leciona na UDESC).

.

Métodos técnicos criados para violão erudito aplicados
em alunos de violão popular. Pesquisa de Iniciação

1090

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Científica. Neste trabalho são aplicados conceitos de
mecanismos do didata uruguaio Abel Carlevaro em alunos
do curso de violão popular, visando verificar questões
como clareza e sonoridade na execução destes estudantes
em seus repertórios específicos. Este trabalho se relaciona
com a pesquisa principal em diversos aspectos, dos quais
destacamos o preparo do estudante de bacharelado em
violão para a pedagogia do instrumento, uma das
competências que consideramos fundamentais para o
programa de curso. Agência de fomento: FAPESP.
.

A obra para violão de Milton Nunes: considerações
técnicas e aplicação pedagógica. Pesquisa de Iniciação
Científica, cujo objeto é a obra do compositor e violonista
de Campinas-SP Milton Nunes. O objetivo central é o uso
de suas peças na pedagogia do instrumento, tanto em um
contexto de iniciação até o curso superior. Esta abordagem
também atende à necessidade da formação do bacharel
para o ensino do instrumento, além da indicação do
repertório do referido compositor no programa da
graduação. Agência de fomento: PIBIC/UNICAMP.

Destacamos então dentro do grupo de pesquisa a participação da FAPESP com
duas bolsas (sendo uma de pós-doutorado e uma de iniciação científica), a CAPES (com uma
bolsa de pós-doutorado), e o PIBIC/UNICAMP (com uma bolsa de iniciação científica).

2. Publicações
Listamos abaixo as publicações do grupo em revistas e anais de eventos com suas
respectivas comunicações. Salientamos que nem todas as publicações foram efetivadas, por
conta de estarem em processo, em vias de serem publicadas. Resolvemos também listar os
trabalhos aceitos e que serão apresentados / publicados em breve, em eventos que irão
ocorrer. Todas estas especificidades estão detalhadas na listagem.
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Evento

V Simpósio Acadêmico de
Violão da EMBAP

Artigo

Categoria

Situação

Ampliação da técnica
violonística de mão
esquerda

Simpósio

A ser publicado

A obra para violão de
Milton Nunes: catalogação
e considerações analíticas

Simpósio

A ser publicado

A obra para violão de
XIX Congresso Interno de
Milton Nunes:
Iniciação Científica da
catalogação, digitalização
UNICAMP
e considerações analíticas

XXI Congresso da
ANPPOM

Levantamento e reflexões
sobre o estudo da técnica
pura nos cursos de
bacharelado em violão no
Brasil
Sonatina Russa para
violão solo de Maurício
Orosco: uma abordagem
interpretativa

Resumo publicado nos
anais:

Congresso

http://www.prp.unicamp
.br/pibic/congressos/
xixcongresso/cdrom/FSC
OMMAND/pdfN/582.pdf
(FERREIRA;
SCARDUELLI, 2011)

Congresso

Publicação do artigo
completo nos anais do
congresso
(SCARDUELLI;
FIORINI, 2011).

Congresso

Publicação do artigo
completo nos anais do
congresso (MADEIRA;
SCARDUELLI, 2011).

I Encontro Ibero
Americano de Jovens
Musicólogos

Ampliação da técnica
violonística de mão
esquerda: um estudo sobre
a pestana

Congresso

Publicação do artigo
completo nos anais do
evento (MADEIRA;
SCARDUELLI, 2012)

PerMusi

Ampliação da técnica
violonística de mão
esquerda: um estudo sobre
a pestana.

Revista

A ser publicado

GuimaraMUS 2012 –
Congresso Musical de
Guimarães (Portugal)

A situação atual do ensino
do violão no contexto
universitário brasileiro

Congresso

A ser publicado

Métodos técnicos criados
para violão erudito
8 Simpósio de Cognição
A ser publicado e
aplicados em alunos de
Congresso
e Artes Musicais
apresentado.
violão popular:
(SIMCAM)
acompanhamento e análise
de resultados
Exemplo 1: publicações realizadas pelo Grupo de Pesquisa em Violão
o

3. Considerações finais
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O grupo de pesquisa tem demonstrado aos seus participantes os benefícios de se
agregar conhecimentos. Embora não haja reuniões formais em torno de um tema específico, a
cooperação ocorre nos diálogos individuais entre os membros do grupo. Os temas se
aproximam a partir das linhas fundamentais às quais pertencem (performance, história e
literatura do instrumento, e pedagogia), e os pontos de contato ocorrem a partir do momento
em que uma discussão toca a temática predominante de outra pesquisa. Entretanto, todas
acabam sendo decisivas para a pesquisa central, que se refere a elaboração de um programa de
curso para o violão no ensino superior. Assim, consideramos positiva a experiência do grupo,
revelada por sua produtividade expressiva, levando em conta o pouco tempo de existência.
Referências:
FERREIRA, Gustavo Godoi; SCARDUELLI, Fabio. A obra para violão de Milton Nunes:
catalogação, digitalização e considerações analíticas. In: XIX Congresso Interno de Iniciação
Científica da UNICAMP, edição XIX., 2011, Campinas. Caderno de resumos. Campinas:
UNICAMP / Pró-reitoria de pesquisa, 2011. página 9-10.
MADEIRA, Bruno; SCARDUELLI, Fabio. Sonatina Russa para violão solo de Maurício
Orosco: uma abordagem interpretativa. In: XXI Congresso da Anppom, edição XXI., 2011,
Uberlândia. Anais do XXI Congresso da Anppom. Uberlândia: Anppom, 2011. Página 11821188.
MADEIRA, Bruno; SCARDUELLI, Fabio. Ampliação da técnica violonística de mão
esquerda: um estudo sobre a pestana. In: I Encontro Ibero Americano de Jovens Musicólogos,
I edição., 2012, Lisboa. Anais do I Encontro Ibero Americano de Jovens Musicólogos.
Lisboa, 2012.
SCARDUELLI, Fabio; FIORINI, Carlos Fernando. Levantamento e reflexões sobre o estudo
da técnica pura nos cursos de bacharelado em violão no Brasil. In: XXI Congresso da
Anppom, edição XXI., 2011, Uberlândia. Anais do XXI Congresso da Anppom. Uberlândia:
Anppom, 2011. Página 1282-1286.

1093

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Harmonias românticas em Eponina, de Ernesto Nazareth: um estudo
de caso
Ana Paula da Matta Machado Avvad
UFRJ – paulamtt@globo.com
Marcelo Oliveira Verzoni
UFRJ – marceloverzoni@hotmail.com
Resumo. Por meio de um estudo de caso (valsa Eponina), o presente trabalho pretende apontar
influências harmônicas da música romântica europeia presentes em composições para piano solo
de Ernesto Nazareth. Como foi destacado por Mário de Andrade, Luiz Heitor, Bruno Kiefer e
outros, observa-se alguma influência da música de Chopin na obra de Nazareth. Através de uma
análise comparativa, este trabalho pretende investigar alguns procedimentos harmônicos utilizados
em Eponina. Em assim procedendo, pretendemos obter uma compreensão mais acurada de como o
compositor assimilou e depurou a influência da música romântica europeia até produzir uma
linguagem mais individual, que viria a servir de inspiração para futuras gerações nacionalistas.
Palavras-chave: Nazareth, harmonia, piano, romantismo, Chopin
Romantic harmonies in Eponina, by Ernesto Nazareth (case study)
Abstract. Through a case study of the Eponina Waltz, this paper intends to point out the
harmonic influence of European romantic music on the solo piano compositions of Ernesto
Nazareth. As
cited by Andrade, Luiz Heitor, Bruno Kiefer,
and
others, there
are some
traces of Chopin's music in the work of Nazareth. Through a comparative analysis, this paper aims
to investigate some of the harmonic approaches used in the Eponina Waltz. In doing so, we intend
to obtain a more accurate understanding of how the composer was able to assimilate and
consolidate the influence of European romantic music, in effect producing a language more
individual, which would later serve as an inspiration for future generations of nationalist
composers.
Keywords: Nazareth, harmony, piano, romanticism, Chopin.

Hoje em dia já se pode falar em consenso quanto ao papel desempenhado pelo
compositor Ernesto Nazareth (1863-1934) no mundo artístico do seu tempo. Carioca, oriundo
de um ambiente mais popular, acabou influenciando artistas de escola, tornando-se um ícone
no contexto do projeto brasileiro de nação. Luiz Heitor destaca o fato de a obra de Nazareth
situar-se na fronteira entre o popular e o erudito e sublinha “a influência de Chopin, autor que
ele estudava e executava amiúde” (AZEVEDO, 1956, p. 152). Sua obra é encarada como
retrato musical de alguns ambientes do Rio de Janeiro da virada do século XIX para o século
XX. Talvez por isso tenha servido de inspiração aos compositores eruditos que, ao desejarem
produzir uma música de concerto que se identificasse com o ideal nacionalista, acharam por
bem examinar e aproveitar a inventividade melódica e a riqueza rítmica de Nazareth. Ou seja,
entenderam que o projeto de construção da nação, adotado no Brasil a partir de exemplos
europeus, poderia ser erigido também sobre uma base musical espontânea, identificada
naqueles compositores de gêneros mais populares. Nazareth logo foi reconhecido pelos
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músicos mais cultos como aquele que havia transposto para o piano (instrumento mais ligado
a salões burgueses) a música popular tocada em coretos de praças públicas.
Como compositor, Nazareth expressa-se majoritariamente através de polcas, valsas e
tangos. Suas peças são, na verdade, versões originais e estilizadas, construídas nos moldes
destes gêneros consagrados. Sua primeira composição, a polca-lundu Você bem sabe, foi
composta em 1877 e dedicada ao pai. A peça mais parece de um músico maduro e experiente
do que de um jovem de 14 anos.
Nos papeis que a família de Nazareth deu a Luiz Antônio de Almeida, biógrafo do
compositor, localizamos um documento autógrafo intitulado Lista de músicas célebres,
notáveis e bonitas. Ali Nazareth arrola peças de compositores menos célebres — como
Schulkoff, Thomé e Gregh — ao lado de obras muito conhecidas, como as
Sonatas Patética e Aurora, de Beethoven, e o Scherzo op. 31 n° 2, de Chopin. A lista informanos o gosto pessoal do pianista-compositor, totalmente de acordo com o padrão da belle
époque. Aliás, no artigo Rei do tango, o musicólogo Aloysio de Alencar Pinto faz referência a
Louis Gregh, ThéodoreLack e a Francis Thomé como compositores de música de salão
representativos daquela época e bastante conhecidos no Brasil na virada para o século XX.
Bruno Kiefer é outro que nos esclarece alguns aspectos quando se refere ao pianismo de
Nazareth e à relação dos títulos das polcas com o dia-a-dia do Rio de Janeiro de então.
A quase totalidade das duzentas e poucas peças de Nazareth são para piano. Nisto
ele se assemelha com Chopin. Os títulos, por si sós, já refletem a participação
afetiva do autor, às vezes em termos humorísticos, às vezes em termo poéticos, da
vida cotidiana das pessoas que o cercavam, da cidade e mesmo do País. Alguns
exemplos são suficientes: Cruz Perigo!! – Está chumbado – Gemendo, rindo e
pulando [...] – Paulicéia, como és formosa (KIEFER, 1982, p. 123).

Considerando o fato de Bruno Kiefer e outros fazerem referência à presença de
elementos chopinianos em obras de Nazareth, decidimos examinar a valsa Eponina, de 1913,
construída de acordo com a forma rondó [ABACABA].
A melodia possui a quadratura de compassos bem definida e é rica em inflexões
melódicas cromáticas. A harmonia é encadeada pelo ciclo de quintas, com presença de
acordes alterados, que operam diversas modulações passageiras. Nos compassos 18-19, por
exemplo, o encadeamento V-I de lá maior é seguido pelo encadeamento V-I de lá bemol
maior (compassos 20-21).
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Exemplo 1: Nazareth, E. Valsa Eponina (compassos 11-15).

Este tipo de modulação — explorando a relação napolitana — já havia sido
amplamente explorado por compositores românticos. Eles, aliás, estavam fazendo uso desta
relação de maneira bem mais ampla do que, anteriormente, o haviam feito alguns
compositores do século XVIII. Também o emprego da dominante secundária havia-se tornado
um dos procedimentos marcantes de diversos compositores românticos, que se serviam deste
acorde para aumentar a tensão harmônica e emocional de algum trecho. Bartoly escreve que
“Schumann, cujo estilo será imitado a partir dos anos 1860 por diversos compositores alemães
e da Europa central, fez do uso da dominante secundária uma das marcas registradas de seu
estilo”. 1 (BARTOLY, 2001, p. 91.) Ao prosseguir, destaca seu uso intenso ao afirmar que “se
encontram frequentemente outros exemplos de modulação pelo tom napolitano.” 2(Idem,
ibidem, p. 151.) Esta relação napolitana entre as tonalidades de lá maior e lá bemol maior, que
acabamos de destacar em Eponina, pode ser encontrada já no Prelúdio op. 28 n° 17, de
Frédéric Chopin.

Exemplo 2. Chopin, F. Prelúdio op. 28 n° 17 (compassos 16-20).

Na seção B de Eponina observa-se um encaminhamento harmônico explorando a
relação das dominantes e a presença de cromatismos nas vozes internas dos acordes, o que
1

"Schumann, dont le style sera imité à partir des années 1860 par une pléiade de compositeurs germaniques et
d’Europe centrale, fit de l’usage des dominantes secondaires l’une des tournures favorites de son style."
2
"On rencontre souvent d’autres exemples de modulation broderie par le ton napolitain."
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configura outro procedimento muito explorado pelos compositores românticos. Segundo
Bartoly, mesmo já sendo largamente utilizado no século XVIII, no século XIX o cromatismo
foi empregado pelos românticos com o objetivo de “criar efeitos de cores harmônicas
inesperadas.” 3 (Idem, ibidem, p. 94.) O autor refere-se ao movimento cromático da harmonia
romântica como "sintaxe das notas vizinhas." E explica-nos:
[...] cifrar o baixo fundamental de cada acorde é tarefa inútil. Sinal característico, o
baixo real se processa conjuntamente com um tipo de escala cromática ascendente
em cima da qual cada voz se ajusta indo mais frequentemente em direção à nota
vizinha, na maioria das vezes pelo cromatismo. Assim, criam-se efeitos de cores
harmônicas inesperadas. É aqui o livre contraponto [...] que cria a “sintaxe das notas
vizinhas”, a qual suspende por um instante a harmonia funcional. (Idem, ibidem, p.
94). 4

A partir do compasso 12 da seção B de Eponina, a harmonia é organizada em
progressão de dominantes sucessivas, organizadas em ciclo de quartas (sol - do- fá - sib mib), que prepara o retorno (compasso 17) da frase inicial da seção. As dominantes
secundárias construídas sobre sol (compasso 12) – formado por duas quartas superpostas
(fá/si bequadro e si bequadro/mi bemol) – e fá (compasso14) – também formado por duas
quartas superpostas (mi bemol/lá bequadro e lá bequadro/ré) – são acordes de décima terceira,
dissonância que é articulada aqui como apojatura, recurso bastante comum no estilo
harmônico do Romantismo.

Exemplo 3. Nazareth, E. Eponina (seção B, compassos 7-13).

Tal procedimento encontrado em Nazareth nos remete aos processos composicionais
de compositores românticos, no que diz respeito ao emprego de acordes com 13ª. Tais acordes
costumam figurar sobre o pedal da dominante e, geralmente, com um grau omitido,
favorecendo uma ambiguidade tonal, efeito muito apreciado pelos românticos. É comum os
acordes de 13ª serem apresentados como apojaturas com resolução atrasada. Bartoly confirma
3

"Se créer des effets de couleurs harmoniques inattendus."
"Il est en vain de chercher à chiffrer la basse fondamentale de chaque accord. Signe caractéristique, la basse
réelle procède conjointement en une sorte de gamme chromatique ascendante au-dessus de laquelle chaque voix
s’ajuste en allant plus souvent vers une note voisine, le plus souvent par chromatisme. Ainsi se créent des effets
de couleurs harmoniques inattendus. C’est ici le libre contrepoint [...] qui crée une « syntaxe des notes
voisines », laquelle suspend un instant l’harmonie fonctionelle."
4

1097

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

seu emprego frequente, Segundo ele, “no início da Mazurca op. 30 n° 4, Chopin insiste tanto
nas apojatura simultâneas de acordes que o ouvinte acaba escutando as notas reais como
ornamentos das notas melódicas (BARTOLY, 2001, p. 78). 5 O acorde de 13ª corresponde ao
limite máximo de superposição de terças, uma vez que a 15ª coincidiria com a duplicação da
oitava. Alguns compositores românticos costumam empregar este acorde com função de
"acorde appogiatura." Piston (1969, p. 269) exemplifica o emprego do acorde de 13ª no
Prelúdio op. 45, de Chopin. Ali, a 13ª (VI° grau) se resolve no V° grau do acorde (dó-si).

Exemplo musical 4. Chopin, F. Prelúdio op. 45 (compassos 54-55).

Após a apresentação de alguns exemplos de procedimentos harmônicos utilizados por
Ernesto Nazareth em Eponina, podemos confirmar sua relação com procedimentos
harmônicos encontrados em Chopin, confirmando, portanto, a tese que vem sendo defendida
por musicólogos como Mario de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo e Bruno Kiefer. Os
exemplos que arrolamos confirmam o emprego de procedimentos harmônicos chopinianos na
valsa Eponina, de Ernesto Nazareth. O músico carioca, no entanto, não se limitou a assimilar
estas influências. Tratou de transformar estas práticas, recriando-as dentro de uma linguagem
toda sua, que viria a servir como de fonte de inspiração para futuras gerações nacionalistas.

5

"Au début de la Mazurka op. 30 n. 4, Chopin insiste tellement sur les appogiatures simultanées des accords
qu’on finit cette fois par prendre les notes réelles pour les broderies des notes mélodiques."
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‘Hermógenes Cayo’ (1985) de Carlos Mastropietro 1
Edgardo José Rodríguez

Fac. Filosofía y Letras (UBA) - ejrodri440@gmail.com
Resumen: Este trabajo estudia la obra ‘Hermógenes Cayo’ (1985) de Carlos Mastropietro (1958).
Se describen los supuestos estéticos más relevantes del autor y se analiza la pieza estructuralmente.
Por otro lado, se la vincula con el universo sincrético de quien produjo los textos utilizados y,
finalmente, con el legado de las dos modernidades que caracterizaron la historia de la música
académica contemporánea argentina. En ese contexto, la obra se relacionaría problemáticamente
con la tradición por su alto grado de autonomía estética.
Palabras claves: Mastropietro, música contemporánea argentina, composición.
Hermógenes Cayo’ (1985) by Carlos Mastropietro
Abstract: This work studies the piece ‘Hermógenes Cayo’ (1985) by Carlos Mastropietro (1958).
The most important aesthetic assumptions of the author are described and the piece is analized
structurally. On the other hand, it is related to the syncretic universe of whom produced the texts
used and, finally, to the legacy of the two modernities that characterized the history of the
Argentine contemporary academic music. In this context, the work would relate problematically to
tradition because of its high degree of aesthetic autonomy.
Keywords: Mastropietro, Argentine contemporary music, composition.

1. Introducción
Este trabajo continúa con el estudio de la producción del compositor argentino
Carlos Mastropietro (1958). 2 Se analizarán ‘Hermógenes Cayo’ (1985) y algunas de sus
preocupaciones estéticas más relevantes.
En la producción de Mastropietro se puede hallar la herencia destilada de algunos
de los aspectos más importantes de las discusiones compositivas desarrolladas en la Argentina
durante los últimos setenta años.
En

sus

obras

aún

resuenan

los

ecos

de

la

disputa

nacionalismo

musical/internacionalismo musical que articuló la vida musical argentina hasta los años
sesenta del siglo pasado. 3
Aquella primera modernidad periférica 4 (caracterizada por la traducción literal de
las ideas y valores predominantes en los centros culturales más importantes de Europa) se
expresa y resume en la obra de los compositores más relevantes de aquel momento en el país:
Alberto Ginastera y Juan Carlos Paz, respectivamente.
A comienzos de los años sesenta esa dicotomía fundante se disolvió con el
pluralismo estético preconizado en el seno del Centro Latinoamericano de Altos Estudios
Musicales en el Instituto Di Tella. El CLAEM reunió a un nutrido grupo de jóvenes
compositores argentinos y latinoamericanos que más tarde protagonizaría la escena musical
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hasta bien entrado el siglo actual. Esta ‘segunda modernidad’, si bien sigue influenciada por
las estéticas dominantes de los países centrales, se caracteriza por una recepción crítica y
subjetiva de aquéllas: relativizan sus sistemas de valores implícitos, desacralizan la técnica
(entendida independientemente de la obra) y personalizan los modelos. La crítica se extiende
a su vez, a las vernáculas de la primera modernidad periférica.
Carlos Mastropietro recibe el legado de aquella generación del Di Tella a través
de tres importantes maestros: Gerardo Gandini (1936), quien integrara el plantel docente del
CLAEM, Coriún Aharonián (1940) y Mariano Etkin (1943), dos de los becarios más
prominentes. Su música, esta es nuestra hipótesis principal, contendría un alto grado de
autonomía estética frente a los planteos originados en los países centrales. Esta autonomía
resultaría de la apropiación de la herencia de la segunda modernidad (en fase con la dilución
de los grandes modelos estéticos característica de finales del siglo XX) y de la profundización
de sus supuestos críticos.
2. Hermógenes Cayo: algunas cuestiones estéticas
Se trata de una obra temprana del compositor donde ya se insinúan algunas de las
características más relevantes de toda su poética compositiva: 5 la preocupación por la
‘fragilidad’ de la obra y por la ‘no-domesticación’ estética. 6
La ‘fragilidad’ de la obra es para el compositor la preocupación por la fortaleza de
la pieza frente a las múltiples condiciones que caracterizan una interpretación: la comprensión
misma de la obra, la ejecución, la habilidad de los instrumentistas, etc.. Lo que es constitutivo
en la pieza debe ser escrito de manera no frágil.
De este modo, la obra se adecúa, en cierto sentido, a los instrumentistas que la van
a ejecutar. El compositor escribe lo que podría ser ejecutado mejor por los músicos
disponibles. Esta constricción que impone lo real lejos de ser concebido como un problema o
una limitación se transforma en una idea estética, un estímulo para la composición. Esta
relación íntima entre la escritura (despojada, concisa y simple) y sus ejecutantes pareciera
limitar la posibilidad misma de la versión.
Por su parte, la idea de ‘no-domesticación’ de la obra impulsa la búsqueda de una
estética y un modo compositivo diferentes, situados geográficamente, alejados de las estéticas
centrales, aquéllas que de aceptarse sólo producirían música domesticada. La elevación de
esta noción al nivel de un principio estético indica que el logro de la identidad compositiva se
yergue como condición para la existencia misma de la obra. 7
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3. Algunas cuestiones estructurales
Hermógenes Cayo es una obra compuesta para soprano, flauta, corno y dos
percusionistas (que ejecutan: redoblante, parche grave y quijada de caballo) (Fig. 1).
Los textos de la cantante están tomados de la película homónima dirigida por
Jorge Prelorán (documentalista argentino dedicado a las etno-biografías) rodada durante
1966-67. Allí quien habla es, precisamente, Hermógenes Cayo un famoso santero y artesano
de la puna jujeña en la Argentina quien discurre a partir de preguntas que fueron recortadas
del audio de la versión final de la película.
Para el canto, Mastropietro selecciona fragmentos relativamente cortos de las
respuestas de Hermógenes que luego cita solos o reunidos con otros conformando entidades
nuevas. De este modo, al recontextualizar dichos fragmentos se pierden el sentido completo
del texto original y el carácter narrativo de largo alcance.
Los textos seleccionados o son repeticiones retóricas o se vinculan con los dos
polos culturales a los que se refiere Hermógenes Cayo: el sudamericano precolombino y el
sincrético postcolombino (religioso principalmente). Ambos provocan asociaciones con los
complejos instrumentales: el redoblante es usado sin bordona cuando el texto remite al
primero (por ejemplo en el compás 51) y con bordona cuando se refiere al segundo (compás
64), baquetas blandas en un caso, duras en el otro, etc.. Además, los fragmentos del texto que
contienen repeticiones (como recurso retórico) originan, a su vez, repeticiones en la música
(compases 7-8 de la Fig. 1) 8.
La música, como la racionalidad que produjo los textos, es sincrética de un modo
muy sofisticado y abstracto; en ese sentido la obra pareciera expresar, como veremos más
adelante, lo paradojal de Cayo quien vive sumergido sin conflicto aparente en aquellas dos
tradiciones disímiles.
Las vocalizaciones con saltos grandes ascendentes y descendentes (con la
estructura rítmica de un valor muy corto seguida de uno largo, Fig. 1) son resabios del canto
de la bagualera puneña, las alturas pedales y el uso asordinado del corno (Fig. 1) recuerdan
los grandes instrumentos de viento andinos, la flauta en el registro agudo la quena y los
parches y la quijada a algunos instrumentos de percusión típicos de la región (un recurso
interesante si se lo compara con el uso de la percusión sinfónica tradicional en una obra como
la Cantata para América mágica de Ginastera); en un contexto de atonalidad libre y textura
casi heterofónica 9.
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Figura 1 Comienzo de Hermógenes Cayo

Todos estos elementos están plenamente integrados, la estrategia constructiva al
contrario de lo que se podría suponer por las tradiciones diversas donde se originaron los
materiales y procedimientos, no es aditiva ni de mera yuxtaposición.
Mastropietro trabaja en varios niveles distintos de oposición, parafraseando quizás
los dos mundos de Cayo: dos planos texturales independientes, la voz, por un lado, y los
instrumentos que la enmarcan, por el otro (que al mismo tiempo son subdividibles en otros
dos). Éstos a su vez, desde el comienzo de la pieza, se oponen registral y temáticamente: el
corno con notas pedales muy graves y la flauta con notas cortas en el registro muy agudo
(delimitando el espacio registral donde se desarrollará la voz). El corno también tiene dos
comportamientos opuestos que generan finalmente la ilusión de dos instrumentos distintos por
la diferenciación tímbrica: las notas pedales muy graves y otras agudas asordinadas. La flauta,
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por su parte, repite esa oposición, por un lado, con la puntuación muy aguda caracterizada
rítmicamente por una apoyatura muy corta seguida de un sonido muy largo. Por el otro, las
melodías cantábiles en el sector medio del registro (compartido con la cantante).
La integración formal de la pieza, caracterizada por la continuidad casi sin fisuras,
se basa en, por un lado, la aparición de la cantante explicitando el texto enmarcada siempre
por: vocalizaciones (jadeos, vocalizaciones propiamente dichas y del tipo bagualera -en los
compases 3, 47-50 y 9 respectivamente), interludios instrumentales (por ejemplo, desde el
levare del compás 75 hasta el 81) o silencios totales (que se dan sólo cerca del final de la
pieza en el compás 116 por ejemplo). Por otro lado, en el uso de una cantidad acotada de
materiales y comportamientos altamente diferenciados y por la recurrencia de aquéllos (en
diferentes momentos de la pieza o en diferentes instrumentos) en un entretejido temático no
transformacional.

Figura 2 Hermógenes Cayo, compases 26-32
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Este ascetismo en la concepción del material está presente en la línea de la flauta
construída en base a: la apoyatura agudo-muy grave o el inverso (muy grave-agudo), el levare
crómatico de dos notas muy cortas hacia una larga, el flujo más o menos cromático
(caracterizado por la presencia ubicua de los grupos (0,1,2) y (0,1,3) seguido de un salto con
intervalo más grande) en el sector medio del registro con ritmos variados y, por último, el
trémolo. La línea del corno es similar: notas graves pedales, notas agudas largas asordinadas y
melodías más o menos cromáticas en el sector agudo del registro.

Figura 3 Hermógenes Cayo, compases 82-87

La línea de la voz, por su parte, es la más compleja: canta o recita, textos, sílabas
o fonemas (Fig. 2 y Fig. 3). Cuando canta determina: alturas o intervalos precisos, alturas
imprecisas (por ejemplo los indicados con ‘cualquier nota aguda’, Fig. 2 compás 26, ‘sonido
más grave que pueda emitir’ o glissandos, Fig. 3) y alturas dadas por la altura espectral del
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texto (compases 7-8 de la Fig. 1). El contenido rítmico es muy variado y alberga varias
repeticiones (asociadas a las repeticiones del texto, como ya lo señaláramos).
Estos materiales, a su vez, recurren entre las líneas: la voz, por ejemplo, imita a la
flauta (al comienzo mismo de la obra y notablemente en los compases 52-54). El corno, a su
tiempo, emula a la flauta en los compases 59 y 138-139 (del compás 9 y 6, respectivamente)
y también a la voz, en el compás 28, etc.. A estos comportamientos habría que agregarle los
poquísimos momentos de homorritmia (exacta o inexacta) entre las líneas: en los compases
26-28 (entre la flauta y el corno) y entre los compases 98-100.
De este modo, la obra sin caer en el mecanicismo repetitivo del minimalismo
clásico, reconstruye con el recurso de la repetición y la recurrencia una especie de causalidad
o teleología siempre demorada o siempre frustrada que borra los atisbos de narratividad causal
que el uso de un texto podría sugerir. Un ejemplo conspicuo de lo que se quiere decir son las
dos falsas reexposiciones yuxtapuestas en los compases 82 (Fig. 3) y 101 que, luego de
apenas citar el comienzo de la pieza, continuan con la libre evolución del material frustrando
casi inmediatamente las expectativas formales del oyente.
3. Comentarios finales
Como hemos sugerido, la primera modernidad compositiva en Argentina se puede
caracterizar de acuerdo con el dispositivo centro-periferia, en la medida en que la presencia de
los modelos de los países centrales configura y limita el horizonte de las discusiones y
producción estéticas. 10 La segunda modernidad problematiza esa relación.
La propuesta de Mastropietro se caracteriza por una doble negación, por un lado,
de la lógica referencial que subyace en la producción musical nacionalista e internacionalista
argentina de la primera modernidad, 11 y por el otro, de las propuestas más variadas originadas
desde los sesenta en adelante -aquella ‘segunda ola’ de estéticas compositivas internacionales
con las que se vincula la segunda modernidad (posmodernidad musical, música de masas,
minimalismo feldmaniano, minimalismo repetitivo, etc.) en la cual todavía estamos inmersos.
Frente a este universo de tentaciones, su música y su retórica compositiva parecen reivindicar
la idea de lo moderno como la necesidad perentoira de diferenciación subjetiva y renovación
del lenguaje; en ese sentido, la relación centro-periferia ya no podría describir adecuamente su
producción.

1106

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Referencias:
Corrado, Omar. The Constructions of the Otherness in XXth Century Argentinean Music.
World New Music Magazine, No. 7: 81-87. Köln, 1997.
Fessel, Pablo [comp.]. Nuevas poéticas en la música contemporánea argentina. Escritos de
compositores. Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2007.
Plesch, Melanie. También mi rancho se llueve. Problemas analíticos en una musicología
doblemente periférica. En: Actas de las IX Jornadas Argentinas de Musicología y VIII
Conferencia Anual de la AAM. Instituto Nacional de Musicología ‘Carlos Vega’,
1998.
Rodríguez, Edgardo José. New paths in Argentine contemporary music: Aparecida (1986) by
Carlos Mastropietro. En: Actas de la International Musicological Conference ‘Beyond the
centres: musical avant gardes since 1950’, 2010. http://btc.web.auth.gr/proceedings.html
Sarlo, Beatriz Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920-1930. Buenos Aires: Nueva
Visión , 1988.
Notas
1
La investigación aquí presentada ha sido finaciada por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (PICT 0707-2008).
2
Iniciado en la Argentina con nuestro trabajo Rodríguez (2010).
3
La oposición nacionalismo-internacionalismo podría ser leída de diversos modos, de acuerdo con diferentes
retóricas: como la oposición entre el realismo y la abstracción, conservadorismo político e izquierdismo,
latinoamericanismo o panamericanismo y europeísmo, etc..
4
La idea está tomada y adaptada de Sarlo (1988). Para una visión crítica de la aplicación del modelo centroperiferia a la musicología argentina véase Plesch (1998).
5
Centrada en composiciones para grupos instrumentales pequeños principalmente, como el de la ópera de
cámara ‘La historia del llanto. Un testimonio’ (su última pieza, estrenada durante el año 2011) para dos
sopranos, un bajo, diez instrumentistas y un actor.
6
Fessel, 2007: 113-116.
7
En Corrado (1997) se investiga la cuestión de la identidad en la música argentina del s. XX.
8
En algún caso el compositor divide una palabra para repetir un fragmento (como en los compases 108 y 109).
9
Las líneas texturales se superponen libremente durante casi toda la obra salvo al final donde se halla la única
estructura decididamente armónica a partir del compás 147.
10
De lo dicho no debe desprenderse juicio de valor alguno, es un mero dignóstico descriptivo.
11
Los modelos presentes que no se pueden obviar al considerar ese período son: el folclore argentino y el
neoclasicismo y dodecafonismo europeos.
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Hino para a Aclamação de D. João VI: edição e contextualização
Alberto José Vieira Pacheco
CESEM, FCSH, Universidade Nova de Lisboa / FCT – apacheco@post.com
Resumo: Os hinos e outras canções políticas ou patrióticas são uma importante parcela do
cancioneiro luso-brasileiro. O que se pretende neste artigo é fazer um estudo de caso do Himno /
para a Feliz aclamação de S. M. F. / O Senhor D. Joaõ VI, composto no Rio de Janeiro em 1817,
por Marcos Portugal (1862-1830), e que foi recentemente analisado e editado por este autor, a
partir de um manuscrito que permanece como a única fonte conhecida.
Palavras-chave: Hinos, Marcos Portugal, Edição Crítica, D. João VI

The Hino para a Aclamação de D. João VI: edition and background
Abstract: Hymns and other political or patriotic tunes are an important element in the heritage of
Luso-Brasilian song. The aim of this paper is to make a case study of the Himno / para a Feliz
aclamação de S. M. F. / O Senhor D. Joaõ VI, which was composed in Rio de Janeiro, in 1817, by
Marcos Portugal (1862-1830). This hymn was recently analyzed and edited by the present author,
from a manuscript that remains the unique known source.
Key-words: Hymns, Marcos Portugal, Critical Edition, D. João VI

Os hinos de demais canções patrióticas representam uma importante parcela do
cancioneiro luso-brasileiro. Por exemplo, o Cancioneiro de musicas populares, uma coleção
elaborada por Cesar das Neves (1893-99) traz uma série de exemplos, cerca de 30 hinos e
canções políticas, entre eles a versão original do Hino Nacional Brasileiro de Francisco
Manuel da Silva. A presença dos hinos nesta coleção insere este gênero dentro do mesmo
universo da canção, algo bastante lógico, mas que pode num primeiro momento surpreender o
músico moderno, já que os hinos acabaram sendo, de certa forma, colocados à parte nos
estudos da canção. Assim, apesar de contar com uma representativa produção e de ter sido
presença fácil nos teatros e salões da época, sem falar de sua importância social e histórica,
este relativo isolamento fez que com o gênero fosse pouco estudado e menos ainda executado
nos dias de hoje, salvo raros esforços como é o caso de Ayres de Andrade, que dedica todo o
“Capítulo IX” de seu livro Francisco Manuel da Silva e seu tempo ao assunto. Felizmente
alguns estudos recentes, para além do meu próprio, parecem sugerir um novo interesse no
gênero, como é o caso do texto de Maria José Valentim A Produção musical de índole
política no período liberal (1820-1851), dissertação de mestrado defendida em 2008, na
Universidade Nova de Lisboa, ou do artigo “Subsídios para a gênese da imprensa musical
brasileira e para a história do Hino da Independência, de D. Pedro I”, de Lino de Almeida
Cardoso, publicado no presente ano – isto para citar dois exemplos em ambos os lados do
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Atlântico que vão além da antologia musical e fornecem alguma reflexão sobre a produção. O
presente texto pretende, portanto, ser mais um contributo numa área na qual ainda há muito
por fazer.
O Hino
Em fevereiro 1818, D. João foi aclamado monarca do Reino Unido de Portugal,
Brasil e Algarves, após cerca 16 anos como regente em nome de sua mãe D. Maria I, que
havia sido declarada louca e incapaz. Toda a corte encontrava-se no Rio de Janeiro, refugiada
das Guerras Napoleônicas desde 1808. Era, portanto, a primeira vez que um rei europeu era
coroado nas Américas e muitos foram os preparativos em ambos os lados do Atlântico para
celebrar tão importante data. Uma das providências, entre tantas tomadas, foi a composição de
um hino festivo para a data. D. João parece ter pessoalmente encarregado o mais prestigiado
compositor da corte para tal tarefa, como revela o texto título na capa do manuscrito, que
ainda se afigura como o único registro musical conhecido de tal hino: “Original no Rio de
Janeiro / em 5 de Abril no anno de 1817. / Himno / para a Feliz aclamação de S. M. F. / O
Senhor D. Joaõ VI / que por ordem do Mesmo Augusto Senhor compoz / Marcos Portugal.”
Ou seja, o hino já estava finalizado cerca de um ano antes da aclamação o que demonstra o
cuidado com que se preparou o evento, mas também demonstra que se trata de obra feita com
tempo e cuidado. Marcos Portugal, compositor de origem portuguesa que se encontrava na
corte carioca desde 1811, fez uso de texto de autor desconhecido:
Salve, salve, ó Povo Luzo

No Brazil foi o primeiro

Que aclamaste nosso Rey

Que empunhou o triple sceptro

Sustentar promette a ley

E que achou em nossos peitos

Sen do tempo ter o abuzo.

Hum amor tão verdadeiro.

Longo seja o seu reinado

Longo seja o seu reinado

Quem d’hum povo he taõ amado.

Quem d’hum povo he taõ amado.

He dos póvos da naçaõ
Protetor taõ singular
Pois, que a lei quer respeitar,
Naõ preciza aclamação.
Longo seja o seu reinado
Quem d’hum povo he taõ amado.
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Como todo hino “pessoal”, o texto, que aqui transcrevemos no original, é um
elogio ao homenageado, ressaltando algumas características marcantes, como é a referência à
sua longa regência – o monarca não teria necessitado da aclamação para ser o protetor do
povo - e ao fato de ter elevado o Brasil a categoria de reino – o triple cetro é uma referência
ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, hinos como este podem ser
perfeitamente enquadrados dentro dos estudos da propaganda, pois, como nos afirma
Alejandro Pizarroso Quintero:
A música, especialmente o canto, foi sempre utilizada como
instrumento propagandístico: os cantos guerreiros desde a Antiguidade, os cantos
religiosos em todas as épocas, os hinos, as canções revolucionárias, as pequenas
composições satíricas cantadas, etc., serviram para fortalecer a coesão dos grupos
para introduzir neles novas ideias fáceis de reter e repetir graças à música (Quintero,
2011, p. 21).

Num momento no qual as monarquias europeias se mantinham alertas em relação
aos ventos liberais e revolucionários vindos da França, manter a tal coesão e fortalecer sua
imagem como rei era exatamente o que D. João precisava no momento de sua aclamação e os
hinos são poderosas ferramentas de persuasão, quanto mais num império de tão grandes
dimensões como o luso-brasileiro. De fato, a aclamação também foi “publicitada” nos festejos
em Portugal, através de hinos, como demonstra o Hymno patriotico cantado pela primeira vez
no real theatro de s. João da cidade do porto no dia que se festejou a coroação de sua
magestade fidelissima senhor Dom João VI i, com música de António da Silva Leite ii, mestre
de capela da mesma cidade e um dos principais músicos Portugueses em atividade naqueles
dias.
Ayres de Andrade (1967, vol. 1, p. 139) fez uma transcrição do Hino,
aparentemente a partir do manuscrito musical, mas, a meu ver, cometeu alguns equívocos
causados pela caligrafia às vezes difícil. Com a falta de uma versão impressa do texto, muitas
vezes o trabalho de transcrição textual nem sempre é obvio e põe problemas. Por exemplo, a
palavra “sustentar” pode ser confundida com “sustentos”, como quer ler Andrade. No entanto,
a métrica, tanto musical quanto poética, confirmam “sustentar” com uma melhor opção. Da
mesma forma “sen do” (“sem do” em ortografia moderna) acaba sendo lindo como “sendo”
por Andrade, termo que não vai sentido na respectiva frase.
No que diz respeito a aspectos poéticos formais, o texto é bastante cuidado,
seguindo, desconsiderado o refrão, as características da redondilha maior, mesmo no que diz
respeito a serem quadras nas quais a rima se dá nos esquema ABBA, apesar da rima B estar
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enfraquecida na terceira estrofe. Por sua vez, o jogo métrico é bastante rigoroso, com acentos
sempre na terceira e sétima sílabas poéticas. Esta precisão rítmica facilita o trabalho da
distribuição do texto sobre a música já que hinos são, via de regra, canções estróficas, ou seja,
composições nas quais a música se repete a cada estrofe.
Apesar de não haver espaço aqui para apresentar toda a partitura, podemos citar o
trecho inicial do coro, que está divido em dois sopranos, tenor e baixo:

Ex. 1, início da parte vocal do Hino para Aclamação de D. João VI

Quanto à execução propriamente dita, pode-se ver na folha de rosto a seguinte
instrução: “Este hymno pode-se executar / com toda a orquestra inteira, / Timbale etc etc etc./
Pode-se também tocar unicamente / com a Banda militar entrando n´esta a grande [ilegível]
Zabumba, e todos os outros [instrumentos?] pertencentes a este gênero.” Na verdade, este
comentário só deixa explícito a prática comum da época, quando os hinos podiam receber o
mais variado tipo de instrumentação e arranjos para que fossem executados por agrupamentos
e em espaços também muito variados, incluindo aqui as execuções em saraus e outras eventos
domésticos. Seja como for, a instrumentação presente no manuscrito é: 2 flautas, 2 primeiros
clarinetes, 2 segundos clarinetes, 2 fagotes, Trompa em E, Trompete em B, Violinos I e II,
Viola, Baixo, Zabumba, Tímpanos. Difícil dizer a razão exata desta instrumentação, que não
deixa de ser peculiar, mas para além de razões puramente estéticas, está certamente
relacionada com o grupo para a qual a composição foi escrita. No que diz respeito aos dois
pares de clarinetes, esta é uma idiossincrasia frequente na orquestração usada pelo
compositor, como bem descreve António Jorge Marques:
A Partir de meados de 1813 a orquestra utilizada na Capela Real do
Rio de Janeiro revela uma característica peculiar: a utilização de 4 clarinetes, 2
primeiros e 2 segundos, quase sempre com a exclusão dos oboés. Embora uma
mudança de paradigma estético não seja de excluir, é possível que a razão seja
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também de ordem prática, como a falta de bons oboístas e a disponibilidade de
excelentes clarinetistas (MARQUES, 2009, p. 55).

Também é importante chamar a atenção para o uso da zabumba, instrumento de
percussão que ficou popularizado ainda hoje no chamado “trio do forró” - sanfona, triângulo e
zabumba - mas que não parece muito associado hoje em dia com a produção musical dita
erudita. A zabumba é um tambor que se caracteriza por uma “voz” aguda e outra grave e
Marcos Portugal faz uso desta caraterística, da mesma forma que fez com os tímpanos, que é
percussão de afinação determinada:

Ex. 2, trecho das partes de percurssão do Hino para Aclamação de D. João VI

No que diz respeito ao texto, o compositor realiza os três textos fazendo pequenos
ajustes nas linhas vocais de forma a respeitar a prosódia e tornar o texto mais fluente. Este
mesmo procedimento pode ser visto no caso de modinhas e lundus estróficos do mesmo
período e fica aqui exemplificado também no caso de hinos.
Para terminar esta breve descrição musical, resta dizer que o hino, em Sib maior, e
em ritmo quaternário, mantém sempre caráter festivo e enérgico, com a predominância de
ritmos pontuados ou duplamente pontuados tão característicos do gênero. Apesar da maestria
do compositor em utilizar a gramática musical de forma a conseguir interessantes efeitos
retóricos, os limites deste texto não nos permitem partir para uma análise musical do hino ou
nos alongarmos em considerações de ordem estética, razão pela qual se reserva esta tarefa
para um artigo posterior.
A Edição
O manuscrito se encontra guardado na Biblioteca da Escola de Música da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao contrário do que parece crer Andrade (1967), não
se trata de um autógrafo, como nos atestou pessoalmente o especialista Marques (2012).
Trata-se de um documento em razoável estado de conservação, salvo a inexistência da terceira
folha, que parece ter sido arrancada da encadernação em capa dura que reúne as folhas do
documento. Assim, atualmente o documento reúne 23 folhas originais, mais uma inserida em
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1965 pelo compositor Marlos Nobre (1939-), e que traz uma sugestão de reconstituição, feita
por ele próprio, da parte musical perdida. Apesar de todo o mérito de Nobre, preferimos
propor nossa própria reconstituição, também para contornar eventuais questões de direitos
autorais. Seja como for, a página de 1965 e as marcações a lápis com letras maiúsculas do
alfabeto, dividindo a partitura em secções, sugerem que o manuscrito tenha sido utilizado em
concertos posteriores àqueles de sua origem. Portanto, apesar do hino não contar com uma
versão impressa e disponível para o grande público, não parece ter caído em completo
esquecimento.
Fato é que, no geral, a partitura é uma cópia bem feita e não apresenta muitas
gralhas e, apesar de borrões da tinta, marcas de humidade e outros problemas de conservação,
seria de fácil transcrição não estivesse com uma folha perdida. O trecho musical em falta faz
parte da introdução instrumental do hino, ou seja, a linha vocal está completa. Felizmente,
sendo este um hino estrófico, a mesma introdução se repete antes do início das outras estrofes.
Contudo, nestas repetições, somente a parte do coro, a linha do baixo e alguns trechos da
primeira flauta foram notados, sendo possível ter acesso apenas ao original destas linhas. Foi
necessário, portanto, recuperar a linha de todos os demais instrumentos, reconstituindo os
compassos de 10 a 20 inclusive, tendo como referência as linhas que sobreviveram nas
repetições seguintes. Como intuito de se manter fiel ao estilo e às ideias musicais do autor,
buscamos no hino trechos completos que se “encaixavam” com as linhas do baixo e da flauta
sobreviventes. Por exemplo, vejamos abaixo o trecho reconstituído, apresentado numa
redução para piano por economia de espaço:
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Ex. 3, trecho do Hino para Aclamação de D. João VI

A melodia em tercinas no compasso 18 faz parte da linha sobrevivente da flauta,
figuração idêntica, tanto na flauta quanto no baixo, pode ser vista em trechos posteriores que
foram usados integramente para reconstituir o que faltava. Da mesma forma, alguns outros
trechos do baixo também possuíam correspondentes idênticos em compassos seguintes pelo
que foram referência para utilizarmos a orquestração correspondente em falta. Para o
compasso entre dez e 15 usamos como referência o próprio tema vocal que pode ser visto no
exemplo 1 aqui transcrito. Uma edição crítica do hino resultante deste trabalho será
brevemente publicada por este autor, juntamente com os outros hinos conhecidos de Marcos
Portugal (entre eles um Hino da Independência do Brasil), como forma de comemorar os 250
anos de nascimento deste compositor.
Além de todo o trabalho histórico e de edição que deve ser feito para termos uma
visão clara da produção musical de hinos no meio luso-brasileiro, outro esforço, não menos
importante, deve ser feito, para que a própria estética ou estilo do gênero sejam bem
compreendidos, tarefa que só pode ser feita após o trabalho de resgate e edição do repertório.
Logo, o presente estudo de caso representa mais um esforço na avaliação e resgate de nossos
hinos além de um contributo para conhecermos melhor a obra de Marcos Portugal, importante
compositor luso-brasileiro, quem tem sido injustamente preterido pela musicologia lusobrasileira tradicional.
Referências:
ANDRADE, Ayres de. Francisco Manuel da Silva e seu tempo. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1967, 2 v.
CARDOSO, Lino de Almeida. “Subsídios para a gênese da imprensa musical brasileira e para
a história do Hino da Independência, de D. Pedro I”. In: Per Musi, n. 25, jan- jun., 2012.
LEITE, António da Silva. Hymno patriotico cantado pela primeira vez no real theatro de s.
joão da cidade do porto no dia que se festejou a coroação de sua magestade fidelissima
senhor dom joão vi / composto por...antonio da silva leite. Paris : Ignace Pleyel et fils, 1820.
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MARQUES, António Jorge. A obra religiosa de Marcos António Portugal 81762-1830):
catálogo temático, crítica de fontes e de texto, proposta de cronologia. Tese (doutorado).
Universidade Nova de Lisboa, 2009
NEVES, Cesar A. das. Cancioneiro de musicas populares : collecção recolhida e
escrupulosamente trasladada para canto e piano por Cesar A. das Neves. 3 vol. Porto : Typ.
Occidental, 1893-1899. (disponível em http://purl.pt/742)
QUINTERO, Alejandro Pizarroso. História da Propaganda Política. 2º ed. Lisboa: Planeta,
2011.
PORTUGAL, Marcos. Himno / para a Feliz aclamação de S. M. F. / O Senhor D. Joaõ VI /
que por ordem do Mesmo Augusto Senhor compoz / Marcos Portugal. Manuscrito. Rio de
Janeiro, 1817. [Biblioteca Alberto Nepomuceno, cota MS(E) P-XI-2.]
VALENTIM, Maria José Quaresma de Carvalho Alves Borges. A Produção musical de índole
política no período liberal (1820-1851). Diss. Mestrado. Lisboa: Universidade Nova de
Lisboa, 2008.
i

A mesma música, como título Hymno da Coroação de S. M. F. o Senhor D. João VI, consta do primeiro volume
da coleção de Neves (1893-99).
ii
Um exemplar pode ser consultado na Biblioteca Nacional de Lisboa, cota: C.I.C. 69 A.
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Resumo: O presente artigo descreve o processo (ainda em desenvolvimento) de organização e
avaliação dos manuscritos do maestro José da Cruz, produzidos no estado do Paraná durante os
anos de [19]10, 20, 30 e 40. Este acervo de partituras, composto por cerca de 2.500 unidades
manuscritas, ficou espalhado entre diversos membros da família durante 59 anos, sendo revelado
apenas em 2008, quando parte do montante, composto por cerca de 600 manuscritos, foi
encontrado em uma usina de reciclagem de papel em Curitiba. Além de trabalhar na identificação,
organização, descrição e projetos de conservação desse acervo, esta pesquisa trabalha na
investigação da sua vida, buscando maiores referenciais que embasem a sua trajetória artística.
Palavras-chave: José da Cruz, acervo de documentos musicais, catalogação, Curitiba.
Identification, organization and evaluation of rare sheet music – the manuscripts of Paraná-born
musician José da Cruz (1897-1952)
Abstract: This article describes the process (still in progress) of organization and evaluation of
manuscripts of the conductor José da Cruz, produced in Parana state from the 1910’s to the 1940’s.
This collection of about 2.500 manuscript sheet music was scattered among members of the family
for 59 years, and was revealed only in 2008 when part of the bunch (about 600 manuscripts), was
found in a paper recycling plant in Curitiba. Besides working on the identification, organization,
description and conservation of this collection, this research investigates his life and seeks more
references to base his artistic career on.
Keywords: José da Cruz, collection of musical documents, cataloging, Curitiba.

1. Manuscritos de José da Cruz (1897-1952).
A descoberta do acervo do músico paranaense José da Cruz ocorreu durante o segundo
semestre do ano 2008 em uma usina de reciclagem em Curitiba. Antes que grande parte da
produção manuscrita fosse triturada pelas máquinas da indústria, a sensibilidade e atenção de
um agente local salvou cerca de 600 manuscritos produzidos na capital paranaense nas
décadas de [19]10, 20 30 e 40. E assim, composições, orquestrações, correspondências,
cadernos e dedicatórias foram salvas da destruição 1. Este acervo, após 59 anos intacto em

1

Dedicatória encontrada na marcha patriótica Brasil Eterno de autoria de José da Cruz. “Brasil Eterno é um
trabalho interessante de autoria do prof. José Cruz. Em ritmo de marcha, desenvolvendo uma melodia fácil e
bonita, é uma composição musical que pode ser aproveitada como cântico patriótico para o que muito concorra a
própria letra. Em 18/4/1942. Bento Mossurunga".
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uma caixa, chegou às mãos de Tiago Otto no dia 12 de fevereiro de 2009. Vinte meses depois,
após encontrar os familiares, finalmente foi possível reunir todo o acervo do compositor, que
se encontrava disperso desde seu falecimento, em 30 de novembro de 1952.
Para esta pesquisa em andamento, a obra manuscrita de José da Cruz encontrada até o
presente momento, com cerca de 2.500 laudas escritas de próprio punho, foi dividida em dois
lotes. O primeiro contém 1.068 laudas manuscritas, e é composto por arranjos instrumentais
completos para as obras de sua autoria, sobretudo para conjuntos regionais, jazz-bands e
orquestras fundadas pelo compositor entre 1917 e 1950, datas referentes à sua primeira e à sua
última composição. O segundo lote (arranjos completos) é formado por arranjos instrumentais
para o trabalho não autoral. Neste primeiro momento, o lote 2 encontra-se arquivado e sem
maiores descrições. O lote número 1 encontra-se inteiramente digitalizado através de
fotografia, representando praticamente a metade do acervo de partituras manuscritas por José
da Cruz. Ele é a matriz da primeira etapa desta pesquisa musicológica, e atualmente está
acondicionado e sendo organizado para o processo de catalogação e patrimonialização.
No Brasil, a maior parte dos estudos que utilizaram o documento musical, fosse
manuscrito ou impresso, resumiu sua análise a aspectos estilísticos da obra.
Contudo, outro universo de estudo tende a abrir-se quando a atenção da pesquisa se
volta para o suporte de escrita e a todas as informações que dele podem advir. O
papel, a marca d’água, a tinta, o instrumento de escrita, carimbos, textos,
dedicatórias e as marcas de uso revelam muito sobre as pessoas que produziram,
possuíram e utilizaram o material. Pode ser muito cedo para se escrever uma história
definitiva sobre o músico e seus papéis, todavia, é possível fazer algumas indicações
preliminares. (BIASON, 2008, p.17/18)

2. Catalogação
Além de arranjos produzidos pelo maestro para suas próprias composições, José da
Cruz guardou muitos arranjos que elaborou para inúmeras formações instrumentais que
fundou durante sua trajetória artística: arranjos para conjuntos regionais, jazz bands, fanfarras
militares, cordões carnavalescos, bandas militares e orquestras, além de diversas
correspondências e postais remetidos e recebidos pelo músico. Este material agrega valiosas
informações, não apenas musicais, porém datas, dedicatórias, nomes, lugares, e diversificadas
pistas que revelam características sociais e históricas referentes à música produzida em
Curitiba no início do séc. XX. “Acervos musicais estão ligados à história de uma sociedade,
tornando-se uma parte essencial dela. Vindo a ser uma característica que difere cidades e
regiões, por exemplo. Desde as primeiras civilizações, o homem compreendeu que conservar
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as informações adquiridas é fator decisivo para o desenvolvimento individual e coletivo”
(SANTOS, 2010, p. 10).
A primeira ação empregada ao montante consistiu no levantamento quantitativo das
obras de autoria. Como dito, este critério definiu a quantidade de partituras que compõe o
primeiro e segundo lotes. Até o momento, o catálogo da obra autoral do músico José da Cruz
(1897-1952) é composto por 54 composições. Em seguida demos início ao processo de
identificação, digitalização e acondicionamento dos mesmos. Após adequar o local para
manter a integridade dos originais, fez-se necessária a criação de um grupo de pesquisa, para
que a vida e obra de José da Cruz pudessem ser investigadas de uma forma sistematizada, a
partir do material manuscrito disponível para consulta. Foi configurado um planejamento
sobre as formas com que o acervo poderia ser avaliado e pesquisado.
No intuito de sistematizar os processos de organização e catalogação da obra, foi
criado um modelo de referência cadastral, onde o acervo possa ser indexado, facilitando o
acesso a informações relativas as coleção de manuscritos (figura 1). A ficha cadastral
desenvolvida contém os seguintes campos de preenchimento: IP (identificação patrimonial),
local de armazenamento do original (ex: Faculdade de Artes do Paraná / Biblioteca Octacílio
do Amaral / setor de partituras / caixa 0041), tipo e características do suporte (papel, objeto,
tecido, entre outros), coleção (origem do acervo), título da obra, pessoal (autor, arranjador,
intérprete e copista), descrição (formação instrumental e andamento), gênero musical, notas
(carimbos, assinaturas, dedicatórias, fabricante do papel e informações complementares),
número de páginas, descrição das páginas (grade, guia, partes, letra e extra), estado de
conservação (bom, acidificado, rasgado, manchado por água e fungado), necessidades
(precisa ser planificado ou precisa ser restaurado), local onde foi produzida a obra, data da
composição e data da catalogação. Com a digitalização o contato com os originais tornou-se
praticamente desnecessário, contribuindo para a vida útil deste material.
A criação do banco de dados (em andamento) facilitará os processos de descrição do
material completo. “Acervos musicais, em especial partituras, guardam características das
épocas e dos lugares de sua origem. O trabalho de conservação destes documentos equivale a
um resguardo histórico” (SANTOS, 2010, p. 7). Devido ao seu bom estado de conservação,
não houve inicialmente a preocupação com higienização. Contudo, tornou-se obrigatório o
uso de luva e máscara para o seu manuseio, devido à grande quantidade de impurezas que
provavelmente habitam estes papéis tão antigos. O uso do material de proteção tem por
objetivo contribuir com a longevidade dos originais, evitando o contato com o suor e a saliva,
alem de proteger o pesquisador de possível contato com fungos.
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Figura 1: Partitura para piston de Caboclo Velho, um “choro estilo paranaense” de José da Cruz.

Os gêneros utilizados pelo músico em sua produção são aqueles comumente
empregados por compositores de música popular durante o período investigado: choro,
samba, valsa, fox-trot, maxixe.... Porém, construções rítmicas e melódicas utilizadas nas
composições de José da Cruz apontam para gêneros pouco utilizados no cenário da época,
pois percebemos a utilização do fandango paranaense, do cateretê, da ranchera e das
cancionetas polacas em sua produção autoral. É perceptível a influência da música erudita em
sua obra, tendo em vista que sua formação musical deriva de influências vindas de
compositores como Chopin e Carlos Gomes.
A partir dos manuscritos foi possível identificar até o presente momento alguns grupos
fundados e dirigidos por Cruz, o que permitirá a subdivisão do primeiro lote de partituras,
conforme a identificação assinalada através dos carimbos e assinaturas. Além do seu primeiro
grupo, o Quinteto Carioca, organizou os seguintes conjuntos: Orquestra Regional Paranaense
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(figura 2), José da Cruz e seu Conjunto Typico Regional, Ideal Jazz Band, Íris Jazz Band,
Conjunto Caramuru e José da Cruz e seus Solistas, este último com sede à rua Ermelino de
Leão, 28, localizada na região central de Curitiba. 2
A pesquisa sobre determinado compositor nunca deverá se ater somente aos
aspectos mais superficiais de sua vida nem tampouco a aquilo que esteja
diretamente ligado a sua atividade musical. Parcialidades costumam induzir ao
erro e o músico ou a obra devem ser estudados em um contexto histórico largo.
Cartas, ações cíveis, testamentos e outras notícias contemporâneas ao objeto de
estudo enriquecem a composição de um quadro abrangente e mais fiel ao que teria
significado escrever determinada peça musical. Contextualização, ou seja,
embeber a análise do objeto das condicionantes extramusicais permite
compreender as razões que resultaram na salvaguarda ou descarte de determinado
manuscrito. (BIASON, 2008, p.18)

Figura 2: Detalhe do caderno de partituras para contrabaixo da Orchestra Regional Paranaense, dirigida por José
Cruz.

Na tabela seguinte, observa-se a incidência dos gêneros musicais na produção do
compositor, considerando as 54 composições autorais catalogadas.

2

Este endereço localizava-se próximo à Boca Maldita, conhecida como Cinelândia Curitibana, idealizada por
Francisco Serrador e anterior a homônima carioca.
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tabela 2

Examinando a produção original de José da Cruz, encontramos 29% de valsas, 28% de
choros, 16% de marchas, 7% de fox-trots, 4% de maxixes, 4% de sambas, 2% de lundus, 2%
de rancheras, 2% de cateretês, 2% de polcas, 2% de sinfonias e 2 % de schottischs.
A pesquisadora Elisabeth Prosser, tutora do acervo do compositor paranaense Padre
José Penalva, sublinha em seu artigo Enfim, um local apropriado para a obra de
Penalva. Mas, e os outros?, o desinteresse de algumas instituições pela guarda destes
materiais tão caros ao registro da música paranaense. 3

CONCLUSÃO.
Ao examinar os mais de dois mil manuscritos do músico curitibano, vemo-nos diante
não apenas de um rico acervo musical, mas de um material histórico e social que há de ter
contribuído no processo de consolidação de uma linguagem artística popular curitibana.
Através do resgate e das ações para identificar, organizar e conservar partituras musicais
raras, procura-se democratizar informações relacionadas a estes acervos, estabelecendo elos
de comunicação entre instituições, pesquisadores e estudiosos. O objetivo principal é sempre
ampliar e consolidar o registro de memória e de trajetórias musicais documentadas. Já existem
mecanismos suficientes capazes de estruturar toda a operacionalidade necessária para um
melhor tratamento destes acervos abandonados. Porém, as políticas das instituições que os
administram ainda precisam tomar as necessárias providências para estruturar núcleos de
pesquisa e de manutenção das informações obtidas.
Referências:
BIASON, M. A. “Os músicos e seus manuscritos”. Per Musi, Belo Horizonte, n. 18, p. 17-27,
2008.

3

“Mas, se para a produção de Penalva foi possível encontrar um lugar adequado, uma instituição séria e
responsável que a preserve e dela se ocupe, o que dizer da obra de outros compositores paranaenses? Existem
algumas “pilhas de papel pautado escrito” em vários lugares da cidade. Estão esquecidas em algumas gavetas ou
prateleiras em bibliotecas ou em instituições que literalmente “não sabem o que fazer com elas”, e que, na sua
grande maioria, por desinformação de seus funcionários, já quase foram jogadas fora ou doadas para quem delas
quisesse fazer algum uso. Acervos inteiros de obras de compositores dos séculos XIX e XX estão nessas
condições. A situação é realmente alarmante, se não desesperadora” (PROSSER, 2006, p. 227-228).
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PROSSER, Elisabeth Seraphim. “Enfim, um local apropriado para a obra de Penalva. Mas, e
os outros?” In: ANAIS V FÓRUM DE PESQUISA CIENTÍFICA EM ARTE, Curitiba:
ArtEMBAP, p. 221-228, 2006.
SANTOS, Mara Roxanne de Souza. “Preservação documental: um breve relato sobre
conservação de acervos musicais”. In: XXXIII Encontro Nacional de Estudantes de
Biblioteconomia, Documentação, Gestão, e Ciência da Informação, Universidade Federal da
Paraíba: p. 1-14, 2010.
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Resumo: Através de elementos musicais relevantes que possam ser comparados entre si, o presente
trabalho tem a intenção de mostrar citações, alusões e estilizações¹ feitas a obra de Johann Sebastian
Bach, a estética barroca e a música popular do Brasil do início do século XX presentes no “Prelúdio
(Introdução)” da Bachianas Brasileiras nº4 de Heitor Villa-Lobos. Para isso, este trabalho se baseia em
conceitos e definições da teoria da intertextualidade atrelada aos estudos tradicionais de análise musical.
Palavras-chave: Bachianas Brasileiras, Villa-Lobos, Análise Musical, Intertextualidade em Música.
Influence and Intertextuality on the “Prelude (Introduction)” of Bachianas Brasileiras No. 4 by
Heitor Villa-Lobos
Abstract: The aim of this paper is to show quotations, allusions and stylizations¹ on the “Prelude
(Introduction)” of Bachianas Brasileiras nº4 by Heitor Villa-Lobos that can be related to baroque
aesthetic, Johann Sebastian Bach and the Brazilian popular music from early twentieth century. In order
to recognize intertextualities, traditional studies of musical analysis and concepts of intertextuality theory
were associated.
Keywords: Bachianas Brasileiras, Villa-Lobos, Music Analysis, Intertextuality in Music.

1. Introdução
Entre 1930 e 1945, Heitor Villa-Lobos compôs uma série de nove suítes intitulada
Bachianas Brasileiras. Elas são organizadas através de uma sequência de um a nove; cada suíte é
constituída por dois, três ou quatro movimentos, sendo que para cada movimento Villa-Lobos
atribuiu dois nomes. O primeiro nome alude à ideia da suíte barroca associada à obra de Johann
Sebastian Bach, assim diversos movimentos apresentam designações como Prelúdio, Giga, Fuga,
Ária, etc., enquanto o segundo refere-se a canções e danças do universo popular brasileiro. Essa
ligação nominal pode ser estendida para o próprio nome da série: Bachianas, referindo-se a Bach;
Brasileiras, associando-se ao Brasil.
Neste trabalho, nos ateremos ao primeiro movimento da versão original para piano² da
Bachianas Brasileiras nº4, denominado “Prelúdio (Introdução)”, datado de 1941 e dedicado a
Tomás Teran, pianista espanhol, amigo e intérprete especialista em obras de Villa-Lobos, para quem
também foi dedicado o Choros nº8.
A partir desse objeto de estudo apresentam-se, portanto, duas questões principais: 1. Essas
referências são apenas nominais ou podemos observá-las enquanto aspectos musicais? 2. Como um
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compositor faz referências a outro compositor ou estética musical?
Sabe-se que durante a época da composição das Bachianas Brasileiras, Villa-Lobos estava
desenvolvendo projetos educacionais e nesse contexto, a obra de Bach possuía, para ele, um caráter
pedagógico (ARCANJO JR, 2007 p. 84), porém,
o público brasileiro, “inculto” musicalmente não estava preparado para compreender um
compositor tão “erudito”, “civilizado” e complexo quanto Bach. Desta forma, na sua
concepção, a música bachiana poderia ser um instrumento pedagógico que, misturado à
tradição musical “primitiva” do Brasil, por meio de “pequenas dosagens” como nas
Bachianas Brasileiras, poderia produzir o efeito desejado para uma cultura em
“desenvolvimento.” (ARCANJO JR., 2007, p. 68).

Como então fazer com que o “povo inculto” se embebede da fonte sagrada, pois para VillaLobos “a música de J. S. Bach é incontestavelmente a mais sagrada dádiva do mundo artístico”
(VILLA-LOBOS apud ARCANJO JR., 2007, p. 86), sendo que este povo não tem ferramentas
suficientes de escuta musical para assimilar tamanha preciosidade? Coube a Villa-Lobos o papel
(por ele mesmo auto atribuído) de intermediar esse acesso através de composições que remetessem
a Bach mas que também fossem acessíveis ao universo musical da nação brasileira.
Desta forma, tem-se neste trabalho a intenção de exemplificar, por meio da análise
musical, as referências que Villa-Lobos faz a Bach e à música brasileira. Para que isso se realize,
considera-se a obra musical como texto.
Texto, em sentido lato, designa toda e qualquer manifestação da capacidade textual do ser
humano (quer se trate de um poema, quer de uma música, uma pintura, um filme, uma
escultura etc.), isto é, qualquer tipo de comunicação realizado a partir de um sistema de
signos. (FÁVERO; KOCH, 1983, p.25).

Kristeva (1974, p.64), autora que definiu o conceito de intertextualidade, diz que “todo
texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro
texto”, ou seja, nada é gerado do zero, os textos preexistentes sempre influenciam os novos textos.
Porém, enquanto nenhum texto pode evitar ser influenciado pelo passado, alguns o fazem de modo
mais explícito que outros, a essas explicitações, dá-se o nome de intertextualidade.

2. Análise Intertextual do “Prelúdio (Introdução)”
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Segundo Dudeque (2008, p. 139), “uma característica frequentemente observada na música
de Bach diz respeito a uma técnica utilizada em que os mesmos elementos constituintes são
reorganizados e reordenados”. Como exemplo para esse procedimento técnico/composicional, o
autor traz o “Prelúdio nº5” do primeiro livro do Cravo Bem Temperado, entretanto esse
procedimento é recorrente em outros prelúdios dessa mesma obra. A figura 1 traz os três primeiros
compassos do “Prelúdio nº2”, cujo motivo “a”, elemento principal, é reutilizado e reordenado por
meio de variação de alturas nos motivos “a1” e “a2”.

Figura 1- “Prelúdio nº2” de O Cravo Bem Temperado- reutilização reordenação de um mesmo elemento.
c.1-3

A figura 2 mostra que o “Prelúdio (Introdução)” é composto a partir dessa mesma técnica
de reutilização e reordenação de um único elemento, ou seja, aqui há uma alusão ao procedimento
composicional de Bach. Sobre alusão, entende-se que ela é uma forma de intertextualidade que faz
uma leve referência a um texto já conhecido, ela se difere da citação que se utiliza explicitamente
de um texto dentro de outro.

Figura 2- “Prelúdio (Introdução)” da Bachianas Brasileiras nº4- reutilização e reordenação de um mesmo
elemento. c. 1-4

De acordo com Zani (2003, p. 123), a citação traz um trecho, ou mesmo trechos, de outros
textos incorporados ao novo texto. Assim, o motivo utilizado por Heitor Villa-Lobos pode ser
considerado uma citação do motivo inicial do tema da Oferenda Musical de J. S. Bach (figura 4),
conhecido como thema regium, tema real, ou tema do rei.

Figura3- Motivo principal do “Prelúdio (Introdução)” de Villa-Lobos.
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Figura 4- Thema regium utilizado por J. S. Bach.

Comparando-se o motivo utilizado por Villa-Lobos ao motivo inicial do thema regium,
percebe-se que existe uma mesma ideia musical: o motivo utilizado por J. S. Bach é formado por
uma terça menor e uma terça maior ascendente, uma segunda menor ascendente e uma sétima
menor diminuta, enquanto que o motivo utilizado por Villa-Lobos é formado pelos mesmos
intervalos, diferenciando-se apenas pela sétima, que é menor. Em Bach vemos isso em uma única
linha melódica com figuras rítmicas de mesmo valor; Villa-Lobos, embora altere a tonalidade e a
fórmula de compasso, começa com a mesma ideia intervalar respeitando a proporcionalidade
rítmica através de figuras de menor valor, porém, no terceiro tempo, o último intervalo do motivo, a
sétima descendente, é deslocado para a voz secundária (nota circulada da figura 3). Auditivamente
isso se torna mais claro, visto que escutamos a mesma configuração de alturas, o mesmo desenho
melódico, a mesma gestalt sonora, porém, transposta para Si Menor; isso se deve ao fato de as
vozes começarem em uníssono e nesse momento a melodia, que até então se deslocava, freia por
meio da ligadura de valor e dá espaço para que a nota da voz inferior tenha destaque, nota esta que
está ritmicamente localizada onde esse intervalo, em comparação à melodia de Bach, deveria estar.
Na primeira seção da peça, Villa-Lobos se utiliza da harmonia tradicional para compor
suas frases; nesse trecho há a estilização do baixo cifrado do período barroco por meio de notas
oitavadas no registro grave que sustentam a melodia, essas oitavas são trabalhadas inicialmente pelo
ciclo de quintas e depois em graus conjuntos descendentes. Aqui, a estilização ocorre devido ao uso
do baixo cifrado barroco sob um novo tratamento composicional: em Villa-Lobos, o baixo contínuo
é utilizado em textura de melodia acompanhada e sem as notas que completam o acorde, o que é
diferente do baixo contínuo original, ou seja, há uma “estilização” de um padrão estabelecido a
priori.
Essa primeira seção da peça, é uma seção simétrica. De acordo com Salles (2009, p. 45), “a
construção de estruturas simétricas é uma das características mais evidentes da poética villalobiana,
embora comentada com muita parcimônia.” A figura 5 demonstra a simetria entre os 9 primeiros
compassos e os 9 compassos seguintes; os baixos da primeira e a quarta frases ocorrem em ciclo de
quintas enquanto que as frases centrais desse trecho são em escala descendente.
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Figura 5- Gráfico demonstrativo de simetrias de frases da primeira seção do “Prelúdio (Introdução)”.

Ainda nessa seção, fazendo alusão à música brasileira, encontra-se o baixo
contrapontístico e melódico que Kiefer (1990, p. 15) classifica como “baixo cantante”. Esse baixo
tão característico do choro, foi e é amplamente utilizado no maxixe e no samba.
Funcionando como uma segunda melodia, a linha de baixo do choro, além de dialogar com
a melodia principal define a harmonia conectando os acordes. É um tipo de linha muito
ornamentada, com grande quantidade de notas, fazendo uso constante de semicolcheias e de
tercinas [...]. Este tipo de linha ficou conhecido como “baixaria do choro”, ou apenas
“baixaria”. (CARVALHO, 2006, p. 74)

Embora a harmonia desse trecho seja de melodia acompanhada, há a utilização desse
procedimento de “baixaria” através de pequenos contracantos ao final de algumas frases que
ocorrem com a intenção de definir e enfatizar a harmonia e conectar as frases. A figura 7 demonstra
essa utilização em que o baixo contra-canta a melodia ao mesmo tempo que se utiliza da dominante
que se resolverá no início do próximo compasso e, consequentemente, início da próxima frase. A
figura 8 mostra a utilização desse procedimento para transpor o tema para Mi menor no início da
seção 2.

Figura 7- Contracanto no baixo interligando frases e definindo a tonalidade de Si menor. c. 5-8

Figura 8- Contracanto no baixo interligando seções e transpondo a harmonia. c. 18-19
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Depois dessa primeira seção, inicia-se no compasso 19 uma seção modulante em Mi menor
que logo se transforma em um trecho politonal e contrapontístico. Ou seja, nesse trecho a peça
deixa de utilizar padrões tradicionais de tonalidade e há uma mudança de textura. Nessa seção, as
vozes agudas nos três primeiros tempos de cada compasso, estão em tonalidade maior um tom
acima do baixo contínuo e da voz secundária que estão em tonalidade menor. O quarto tempo das
vozes agudas, soam uma sexta em relação aos acordes com quinta diminuta dos terceiros tempos do
baixo de cada compasso, essa sexta é uma marca do colorido sonoro da peça que logo no motivo
inicial já é apresentada como pode-se notar no Sol em relação ao Si da figura 3. A figura 9 traz cada
compasso da seção politonal e as tonalidades presentes nela. A terceira coluna demonstra os dois
acordes presentes do baixo e na voz intermediária de cada compasso, atentando-se somente a essa
coluna, percebe-se que o grave descende cromaticamente. A utilização desse cromatismo faz alusão
ao motivo cromático do thema regium (figura 4). Observando a utilização desse tema na primeira
peça da Oferenda Musical, o “Ricercare”, nota-se que o tema transita entre as vozes, a figura 10
mostra um trecho dessa peça em que esse cromatismo, assim como em Villa-Lobos, está no baixo.
Compasso

Vozes agudas

Baixo e voz intermediária

23

Eb

Db e Cm5-

24

Db

Cbm e Bbm5-

25

B

Am e G#m5-

26

A

Gm e F#5-

27

F#

Em e D

Figura 9- Tabela de tonalidades sobrepostas na seção politonal.

Figura 10- Baixo cromático no “Ricercare” da Oferenda Musical. c. 24-29

No compasso 33, inicia-se a seção final com um fragmento do tema apresentado em Si
menor no grave e depois em Mi menor. É a primeira vez, em todo o decorrer da peça, que o baixo
está com a melodia e, consequentemente, para de ser o apoio para as outras vozes. Após essas
reapresentações, o grave continua em destaque utilizando-se de variações do motivo principal
(Figura 3) até cadenciar em Si menor.
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3. Conclusão
Através deste trabalho, percebe-se que as referências a Bach e ao Brasil ultrapassam o
campo nominal do “Prelúdio (Intrudução)” da Bachianas Brasileiras nº4. Elas podem, realmente,
ser observadas enquanto aspectos musicais concretos por meio de citações a um motivo, alusões a
técnicas e procedimentos composicionais ou estilizações de padrões preexistentes em Bach, no
período barroco e, também, na música urbana do Rio de Janeiro do início do século XX.
Embora este trabalho seja baseado em teorias intertextuais, considera-se também a Teoria
da Influência de Bloom, para ele (1991, p. 33) “os poetas fortes fazem a história deslendo-se uns
aos outros, de maneira a abrir um espaço próprio de fabulação”. Ou seja, apesar das referências a
Bach e ao Brasil, percebe-se a presença do próprio Villa-Lobos como compositor “forte” que fora. A
simetria existente e o uso de politonalidade em planos texturais são segundo Salles (2009) processos
composicionais utilizados na poética villalobiana ao longo de sua trajetória composicional. Tais
processos, desconsiderando-se a obra e analisados somente como técnica, podem ser comparados e
considerados influências de outros compositores como, por exemplo, Igor Stravinsky e o uso da
politonalidade. Contudo, quando ouvimos esse trecho politonal no “Prelúdio (Introdução)”, não
escutamos Stravinsky relido por Villa-Villa-Lobos, mas sim Villa-Lobos reafirmando: aqui estou eu,
Villa-Lobos compositor, ainda reutilizando e reordenando um mesmo elemento como Bach faria,
porém sobre outra perspectiva composicional.
Na realidade, muitos trabalhos a respeito de Villa-Lobos já partem desse tipo de análise
comparativa. Porém, poucos se baseiam nas teorias a respeito da intertextualidade como fonte
teórica desse tipo de prática. Este trabalho, por sua vez, aponta para futuros estudos onde as
influências villalobianas, principalmente em suas obras da década de 1930-40 que fazem referência
a Bach, possam ser consideradas sob a luz da intertextualidade.
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¹

²

Há várias classificações para os diferentes tipos de intertextualidade. Neste trabalho, utilizamos as definições de
Fiorin (1994) e Zani (2003). Segundo Zani (2003, p. 123), “a ocorrência intertextual dá-se por meio de três
processos, o da citação, o da alusão e o da estilização.[...] A citação firma-se por mostrar a relação discursiva
explicitamente e todo o discurso citado é, basicamente, um elemento dentro de outro já existente. Por sua vez, a
alusão não se faz como uma citação explícita, mas sim, como uma construção que reproduz a idéia central de algo já
discursado e que, como o próprio termo deixa transparecer, alude a um discurso já conhecido do público em geral.
Por fim, a estilização é uma forma de reproduzir os elementos de um discurso já existente, como uma reprodução
estilística do conteúdo formal ou textual, com o intuito de reestilizá-lo”.
Em 1942, o próprio Villa-Lobos a orquestrou.
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Iniciação ao piano na fase adulta
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Resumo: A crescente procura por aulas de piano por parte de iniciantes adultos depara-se com a
escassez de material didático-pedagógico publicado no Brasil que seja específico para esse público
alvo. Esta comunicação tem como objetivo fazer uma reflexão acerca da iniciação ao piano na
fase adulta. Como referencial teórico, destacam-se The well-tempered keyboard teacher (Uzler,
M.; Gordon, S.; e Smith, Schott M., 2000), The art of teaching piano. (Agay, D., 2004) e Reflexões
sobre o ensino do piano para adultos e adolescentes (Stateri, José Júlio, s/d).
Palavras-chave: Aluno de piano adulto, Métodos de iniciação ao piano, Pedagogia do Piano.
The Adult Beginner Piano Student
Abstract: The increasing number of adult beginner piano students contrasts with the scarcity of
pedagogical materials published in Brazil for this specific type of student. This article aims to
reflect on the subject of beginning piano instruction during adulthood. Theoretical references for
this paper include The well-tempered keyboard teacher (Uzler, M.; Gordon, S.; and Smith, Schott
M., 2000), The art of teaching piano. (Agay, D., 2004) and Reflexões sobre o ensino do piano
para adultos e adolescentes (Reflections on piano teaching for adults and adolescents) (Stateri,
José Júlio, s/d).
Keywords: Adult piano student, Piano methods for beginners, Piano pedagogy.

1. Introdução
Tem sido cada vez mais comum os adultos procurarem aulas de piano (COSTA,
2004; MARCELLO, 2009; STATERI s/d). Sem o desejo de se profissionalizarem, esses
proponentes ao estudo de um instrumento apresentam as mais diversas razões: dar
continuidade aos estudos interrompidos na infância, realizar um sonho antigo possível
somente na fase adulta, preencher o tempo livre com atividades de lazer, fugir da correria
exacerbada do dia-a-dia, paixão pela arte e até indicação médica. Apesar dessa crescente
procura, o professor de piano se depara com a pouca oferta de materiais específicos de
iniciação pianística para essa faixa etária. Além das publicações brasileiras de iniciação ao
piano para adultos serem reduzidíssimas, conforme atestam os dados elencados por Ricardo
Luiz Marcello (2009), os trabalhos de iniciação musical são voltados, quase totalmente, para a
criança. São materiais que contêm textos, figuras e repertório com temática infantil,
dificultando um processo de aprendizagem significativa para adultos. Devido à escassez de
materiais, quase não se encontra um programa diferenciado para o aluno de piano adulto
iniciante, ao contrário do que acontece no exterior.
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A partir de um levantamento bibliográfico e de entrevistas realizadas com
professores de música que ensinam adultos iniciantes, busca-se compreender os aspectos do
ensino de piano para esse determinado tipo de aluno por meio das seguintes questões: quais as
especificidades do aluno adulto? Quais os métodos empregados e quais outras possibilidades?
Como são estruturados os métodos específicos para adultos? Como escolher repertório? E por
fim, que caminhos seguir?
Essa pesquisa faz parte das atividades desenvolvidas pelo Laboratório de Piano e
Pedagogia do Piano (PIANOLAB) do Departamento de Música da FFCLRP da Universidade
de São Paulo, em Ribeirão Preto.
2. O aluno adulto1
O aluno adulto quando procura as aulas de piano já vem motivado. Segundo
COSTA (2004: 8) “é graças à motivação que o aluno adulto persiste, somado ao fato de que
seus objetivos são muito claros e previamente determinados, não como uma criança que,
muitas vezes, nem sabe exatamente por que está tendo aulas de piano.” STATERI (s/d: 9)
corrobora: “No caso do adulto, este já vem motivado. Ele sente vontade ou necessidade, tanto
que, por iniciativa própria, procura o professor.”
Além da motivação, as experiências de vida, não necessariamente relacionadas
com a prática direta ao piano, auxiliam no estudo como afirmam UZLER, GORDON e
SMITH (2000: 57): “Os adultos já trazem informações, experiências e idéias que podem ser
aplicadas na aquisição de uma nova habilidade.” São experiências que abarcam a escuta
musical instrumental e vocal, leituras sobre música, idas a concertos e apresentações musicais,
e até participação em corais.
Outro fator são as habilidades motoras já desenvolvidas no adulto e que podem
propiciar algumas vantagens sobre a estrutura física do piano, como descritas por UZLER,
GORDON e SMITH (2000: 60-61): “O aluno adulto pode ter uma visão mais ampla de toda a
extensão do teclado, abertura das mãos (podendo alcançar uma oitava com mais facilidade),
alcance dos pedais e ainda o controle dos movimentos.”
O aluno adulto também encontra algumas dificuldades no ensino do piano, como
a ansiedade. Essa questão é relatada por COSTA (2004: 8):
Esse é, muito provavelmente, um dos maiores problemas para o adulto enquanto
aprendiz de um instrumento, pois é preciso muita paciência para esperar, para seguir
os passos requeridos na aquisição das ferramentas motoras básicas para se tocar
piano [...]. (COSTA, 2004: 8).
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Um dos motivos da ansiedade pode estar relacionado à pressa em aprender “como
que para recuperar o tempo perdido” (STATERI, s/d: 10). A pressa em aprender e a busca
pela perfeição na execução das peças pode gerar uma autocrítica exagerada. Sobre o
comportamento do aluno adulto, UZLER, GORDON, e SMITH (2000: 63) relatam que o
aluno adulto não aceita errar e pode criar expectativas irreais sobre o tempo necessário para
alcançar facilidade no desempenho de habilidades motoras, desanimando e tornando-se
impaciente quando o sucesso não é imediato.
O ensino de piano para adultos apresenta facilidades e dificuldades, o professor de
piano deve compreender as especificidades do aluno adulto de modo que sua prática de ensino
possibilite aquisições significativas dos mecanismos cognitivos, “conduzindo-os às formas
simbólicas musicais, à estruturação dos conceitos através das práticas do fazer e do apreciar”
(RENNER, 2007: 45).
3. Métodos de iniciação ao piano para adultos
A palavra “método” do grego “méthodos”, significa “um caminho pelo qual se
atinge um objetivo ou ainda programa que regula previamente uma série de operações que se
devem realizar [...], em vista de um resultado determinado” (FERREIRA, 1968: 1128).
BASTIEN (1973: 63), referindo-se ao “método” como um procedimento que
desenvolve um sistema integrado de aprendizagem, salienta que o professor ao escolher um
método deve levar em consideração o desenvolvimento das etapas a serem apreendidas.
Devido ao pequeno número de métodos brasileiros de iniciação ao piano para
adultos, muitos professores utilizam métodos de iniciação ao piano para crianças ou recorrem
a materiais estrangeiros voltados para adultos, o que pode ser verificado nas respostas dos
professores entrevistados: “para alunos iniciantes adultos eu uso o Leila Fletcher infantil e
também o Bastien” (Professora P., grifos nossos); “para esse tipo de público não temos muitos
materiais impressos, os que conheço são americanos: Bastien e Leila Fletcher” (Professor
G.1, grifos nossos); “alterno o Leila Fletcher infantil (livro 2 ) com o Bastien para adultos, de
forma que o aluno adulto entenda as duas posições: Dó, Ré, Mi, Fá e Sol oitavados e o
movimento contrário Dó, Si, Lá, Sol e Fá (na esquerda) e Dó, Ré, Mi, Fá e Sol (na direita)”
(Professora G.2, grifos nossos).
STATERI (s/d: 9) ressalta que a escolha do material a ser utilizado é de suma
importância, podendo, em alguns casos, até desmotivar o aluno adulto. Segundo aponta, os
métodos infantis não são viáveis para o adulto, não somente pela predominância dos textos e
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figuras voltados à fase infantil, mas pela dosagem de dificuldades, que geralmente é
inadequada, e pelos problemas anatômico-fisiológicos que com o decorrer do estudo da
técnica, serão diferentes.
Os livros de iniciação ao piano para o adulto possuem diferenças daqueles
direcionados para crianças, mesmo que as orientações iniciais possam ser semelhantes. Os
métodos de piano no plano de aulas individuais para adultos contêm uma quantidade
considerável de definições em textos explicativos, possuem figuras que retratam conteúdos
práticos (as figuras não servem de adornos como nos métodos infantis) e fases de
aprendizagem que se efetuam de modo mais rápido.
Apesar da maioria dos professores de piano entrevistados listarem apenas os
métodos Leila Flecther e J. Bastien, a quantidade de métodos americanos específicos para a
fase adulta é expressiva e muito superior em comparação à brasileira. UZLER, GORDON, e
SMITH (2000: 67-77) analisam vários métodos americanos de iniciação ao piano voltados
para adultos. No capítulo sobre o aluno adulto iniciante 2, AGAY (2004: 263) recomenda
vários títulos com essa proposta e ainda BASTIEN (1973: 70) lista e analisa uma considerável
quantidade de métodos de iniciação também para adultos.
Em contrapartida, cita-se dois métodos brasileiros que exibem a palavra “adulto”
no título: CURY, Vera H; THIELE, Mônica. Tocar Piano 1 – Iniciação para adultos. São
Paulo: Editora Musa, 1997 e BUCHER, Hannelore. Curso de Piano Adulto – Lição, Teoria e
Treinamento Auditivo – Volume 1. Vitória: Gráfica A1, 2006.
STATERI (s/d: 25), ao discorrer sobre alternativas didáticas para o ensino do
aluno adulto iniciante, recomenda dois autores americanos e duas obras de sua autoria:
PACE, Robert. Music for Piano for the Older Beginner. New York: Lee Roberts Music
Publications, Inc., 1967; ROBINSON, Helene. Basic Piano for Adults. Belmont, Califórnia:
Wadswoth Publishing Company, 1964; STATERI, Julio. Curso do Pianista Moderno. São
Paulo: Redijo, 1978; STATERI, Julio. Piano Moderno. São Paulo: Casa Vivaldi, 1988.
Apesar de não usar a palavra “adulto”, Stateri (s/d: 25) considera que esta última obra tem um
programa mais acelerado e próprio para o adulto com leitura direta nas claves de Sol e Fá,
melodias folclóricas e não conhecidas, dificuldades rítmicas e técnicas apresentadas de modo
gradativo e harmonia clássico-romântica.
O método para adulto de James Bastien “The older beginner piano course. Level
1.” San Diego (CA): Neil A.Kjos, 1977, desponta como o mais utilizado entre os professores
de piano entrevistados. Dividido em 10 unidades, a primeira unidade discorre rapidamente
sobre os conteúdos necessários à execução das primeiras peças que são: a estrutura do teclado
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(grupo de 2 e 3 teclas pretas, regiões grave, médio e agudo), posição das sete notas musicais
(Dó a Si), números dos dedos da mão esquerda e direita e ritmo (apresenta a semínima,
mínima e posteriormente a semibreve). Sem apresentar as claves e partindo das teclas brancas
(pentacorde de DóM em ambas as mãos), utiliza as figuras musicais para definir o tempo de
cada som e dedilhado para as notas da melodia e posteriormente para as três notas tocadas
simultaneamente na mão esquerda (somente na segunda unidade as leituras de notas em
claves de Sol e Fá serão trabalhadas). O livro apresenta uma proposta de interação entre teoria
e prática, ou seja, os conteúdos teóricos somente serão apresentados se forem necessários à
execução dos exercícios ou das peças. No final de cada unidade, são propostos exercícios de
revisão dos conteúdos trabalhados. Após a unidade 10, apresenta um pequeno repertório de 6
peças e um capítulo de referências onde são apresentados alguns acordes, as escalas nas
tonalidades de RéM, LáM e MiM e um Dicionário Musical.
Outro método significativo foi escrito por KERN, F; KREADER, B.;
KEVEREN, P. e REJINO, M.. Adult Piano Method. Book 1.

Winona, Minnesota: Hal

Leonard Corporation, 2005. Disposto em 05 Unidades, inclui CD com acompanhamento
orquestral para cada peça. Na Unidade 01 apresenta uma rápida explicação sobre a posição
no piano, e o posicionamento das mãos além da numeração dos dedos. Diferente do Bastien,
inicia as primeiras lições nas teclas pretas (grupos de 02 e 03 teclas pretas) com atividades de
improvisação. Ainda sem mostrar as claves e inicialmente nas teclas pretas, utiliza as figuras
musicais (já explicadas no texto) para definir o tempo de cada som e apresenta o dedilhado
para a execução. Somente na página 11 as teclas brancas são trabalhadas. As claves são
introduzidas na Unidade 02, na posição de Dó Central. Os conteúdos são expostos quando
necessário à prática. Algo relevante é a oportunidade de improvisação, o que viabiliza a
prática de criação desde o início e sempre enriquecida com o acompanhamento escrito para o
professor. O livro se encerra com um glossário.
4. Como escolher repertório?
O professor constantemente se depara com a escolha do repertório e apesar do
repertório pianístico ser vastíssimo, quando se refere a alunos adultos iniciantes, esse
repertório diminui. Um repertório de obras originais com níveis de dificuldade voltados para
essa classe de iniciantes nem sempre está disponível. Em se tratando de repertório brasileiro, a
situação é ainda mais problemática. Sobre o repertório trabalhado com os alunos adultos os
professores entrevistados relataram: “uso também o Alfred que são vários temas de blues e
boogies, com acompanhamento para o professor, aliado a um grande repertório com músicas
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de seu gosto” (professora P., grifos nossos); “...aplico também várias peças a 4 mãos, peças
avulsas, buscando em vários autores” (professora G.2); “O repertório de canções é sempre
baseado no gosto do aluno. Uso peças infantis, eruditas (facilitadas) e populares (cifras), pois
como disse há dificuldade de se encontrar um material próprio para adultos” (professor G.1);
“Usamos também peças a quatro mãos, dos livros de Alice Botelho, Leila Fletcher Book 1 e
conforme o aluno vai evoluindo, usamos o livro Popular Favorites arranjados por Tom Roed,
além de outras peças eventuais” (professora V.).
Algumas possibilidades de expansão do repertório são as criações de repertórios
originais para iniciantes adultos ou ainda os arranjos musicais. Segundo AGAY (2004: 444) o
propósito do arranjo é possibilitar variedade e diversidade no repertório de música para piano,
especialmente nos primeiros níveis, e para dar ao aluno uma oportunidade de tocar a música
que frequentemente escuta e gosta. Ainda salienta que o papel dos arranjos é complementar o
repertório de música para teclado original, não para substituí-lo e que o melhor arranjo deve
refletir não somente uma prática profissional, mas invenção e criatividade.
5. Considerações Finais
A crescente procura por aulas de piano pelos adultos, incluindo a terceira idade, é
fato, e também pode ser considerada reflexo do envelhecimento demográfico da população e
da melhor situação econômica do país. No Brasil, como a iniciação pianística ainda é pensada
primordialmente para o público infantil, ainda são poucos os métodos de piano para iniciantes
adultos, e inexistentes as traduções de publicações estrangeiras. A ausência de materiais
brasileiros voltados para os alunos adultos iniciantes também parece estar relacionada à falta
de interesse por parte do mercado editorial.
O uso de arranjos como material didático é um alternativa para esta situação, no
entanto, há necessidade de investir em criação de materiais e repertórios originais para o aluno
adulto iniciante suprindo lacunas existentes ainda no ensino de piano no Brasil.
Por fim, o professor de piano deve compreender as especificidades e objetivos
desse aluno, manter a motivação constante através de estratégias de ensino bem elaboradas,
atentar para a escolha do método e o tipo de repertório utilizado.
Esperamos ter contribuído quanto ao levantamento de questões significativas
sobre a situação do ensino de piano para adultos no país.

1136

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Referências:
AGAY, Denes. The art of teaching piano, USA: Yorktown Music Press, Inc., 2004.
BASTIEN, James. How to teach piano successfully. USA: General Words and Music Co.,
1973.
______________. The older beginner piano course. Level 1. San Diego (CA): Neil A.Kjos,
1977.
COSTA, José Francisco. Aprendizagem pianística na idade adulta: sonho ou realidade?
Dissertação de Mestrado – Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, 2004
FERREIRA, A. B. de Holanda. Novo dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:
Editora Nova Fronteiras S/A, 1986.
HENRIQUE, F. A.; LIMOEIRO, M. C. S.; MUZZI, M.; MADAL, M.; PAIXÃO, C. G.;
SOUZA, D. M.; SOARES, K. R.. Ontogenia: do nascimento à velhice. Revista de
2005.
Disponível
em:
Psicofisiologia,
www.icb.ufmg.br/lpf/revista/revista2/volume2_ontogenia.htm. Acesso em 14/03/2012.
KERN, F; KREADER, B.; KEVEREN, P. e REJINO, M.. Adult Piano Method. Book 1.
Austrália: Hal Leonard Corporation, 2005.
MARCELLO, Ricardo Luiz. Iniciação de adultos ao piano: métodos brasileiros
comercializados na cidade de São Paulo (SP). Trabalho de Conclusão de Curso. São Paulo:
Unesp, 2009.
MOURA, R. M.. A vida adulta: uma visão dinâmica. Revista Inovação, 1999. Disponível
em: http://rmoura.tripod.com/vidaadult.htm. Acesso em 14/03/2012.
RENNER, Katia Klar. O tempo musical no tempo do sujeito: ouvindo os fazedores de música
da idade madura. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2007.
STATERI, José Júlio. Reflexões sobre o ensino do piano para adultos e adolescentes. Osasco,
S P: Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, s/d.
UZLER, M., GORDON, S. e SMITH, Schott M.. The well-tempered keyboard teacher. USA:
Schimer Books, 2000. 2ª Ed.

1

A idade adulta pode ser dividida em três períodos principais: idade adulta inicial ou idade adulta jovem (22 a40
anos), idade adulta média (40 a 60 anos) e idade adulta tardia ou velhice (a partir de 60 anos) (HENRIQUE, F.
A.; LIMOEIRO, M. C. S.; MUZZI, M.; MADAL, M.; PAIXÃO, C. G.; SOUZA, D. M.; SOARES, K. R., 2005)
e (MOURA, 1999).
2
Do original: The Adult Beginner.
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Interação entre gêneros harmônicos no Choros nº 4 de Villa-Lobos
Marcos Branda Lacerda
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Resumo: A teoria dos gêneros foi desenvolvida pela teoria musical nos anos 80 e é empregada de
maneira diversificada sobretudo na análise de repertório modernista a partir das obras de Debussy.
Gêneros harmônicos são escalas ou coleções de notas que adquirem familiaridade genérica por razões
diversas. O presente trabalho busca definir o recurso de interação destes gêneros no processo
composicional de Villa-Lobos com base em algumas das estruturas harmônicas de seu Choros nº 4. O
trabalho é um detalhamento concentrado deste recurso.
Palavras-chave: Análise musical, harmonia modernista, Villa-Lobos, Choros nº 4

Interaction between harmonic genera in Choros No. 4 of Villa-Lobos
Abstract: The genera theory was developed by music theory in the 80s and is employed particularly in
the analysis of modernist repertoire. Harmonic genres are scales or pitch collections that acquire a high
degree of familiarity for various reasons. This paper seeks to define the interaction of these genera in the
compositional process of Villa-Lobos based on some of the harmonic structures of his Choros No. 4. The
work is intended to show this resource in a very concentrated way.
Keywords: Music Analysis, Modernist harmony, Villa-Lobos, Choros nº4

Enviei à Revista Brasileira de Música deste ano (2012) um artigo no qual analisava
as estruturas harmônicas do Choros nº 4 de Villa-Lobos. 1 Vinculei as passagens da primeira
parte desta obra ao conceito de gênero harmônico, empregado por teóricos norte-americanos,
notadamente Richard Parks, a quem devemos um expressivo trabalho sobre as obras de
Debussy. 2 Bem resumidamente, a partir da leitura de literatura específica e, seguindo
francamente um hábito de nossa cultura analítica, defino gênero da seguinte forma:
"[...] gêneros harmônicos simples representam um recorte no universo de conjuntos
referenciais abstratos qualificado como focal, progenitor e familiar. Trata-se de coleções
associadas a hábitos composicionais localizáveis em práticas relativamente homogêneas e
comuns do ponto de vista estético, antropológico ou histórico. Admite-se também que um
dado objeto musical pode estar associado a uma coleção familiar, embora nem todas as
notas nele contidas sejam provenientes desta coleção." 3

Os gêneros pragmaticamente definidos por Parks para a análise da obra de Debussy
nada mais são do que as quatro coleções de uso corrente na análise destes e de outros
repertórios: "diatônico", "tons-inteiros", "octatônico" e "cromático" (entenda-se cromatismo
aqui não como "atonal"). De maneira geral, é claro que essa lista poderia ser aumentada por
construções harmônicas que de alguma forma venham a se tornar familiares em um conjunto
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determinado de obras, definido seja por razões históricas, estilísticas ou antropológicas. Desta
forma, com base nestes elementos teóricos, busquei naquele texto analisar as diversas passagens
do Choros nº 4 e relacioná-las a momentos onde estas escalas são empregadas com maior
clareza nas obras de Debussy e Stravinsky.
No presente trabalho, detenho-me em dois tipos de estrutura daquela peça: a
estrutura inicial, na qual vejo a prevalência da escala de tons inteiros (comp. 1-4) e uma série de
estruturas correlatas assentadas sobre bases diatônico-modais (comp. 20-44). Em seguida, traço
ainda um paralelo com o início de Syrinx de Debussy, não mais para estabelecer um paralelo
com a linguagem modernista inaugurada por este compositor, mas sim para verificar a validade
da interpretação analítica aqui sustentada. O exemplo 1 apresenta de forma esquemática os
trechos relevantes para esse propósito. 4
A estrutura A é iniciada melodicamente pela figura b-a-c-h, acompanhada por
movimentos paralelos em que prevalecem as tríades aumentadas. O último acorde é sustentado
enquanto na parte grave uma linha melódica se desenvolve por graus conjuntos, bem à maneira
de Syrinx, como veremos abaixo. Neste trecho, as notas metricamente acentuadas correspondem
à mesma escala de tons inteiros do acorde sustentado. 5 As últimas três notas configuram um
elemento melódico presente com modificações em toda primeira parte da composição
(segmento /x/).
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(a) A - comp. 1-4

x___________

(b) C1 - comp. 20-27

(c) C3 - comp. 37-40

(d) C4 - comp. 41-44

(e) C5 - comp. 45-51

Exemplo 1 - Redução de estruturas harmônicas do Choros nº 4 de Villa-Lobos

Entre os compassos 20-51 está o grupo de estruturas C que marca particularmente a
primeira seção da obra. Nas estruturas C1, C3 e C5 se manifesta quase sempre a mesma
melodia, constituída pelas notas Lá-Fá#-Dó#-Lá-Si-Sol-Lá. Com alguma licença, elas contém
aquele mesmo segmento /x/ presente na estrutura A. Nas estruturas C1 e C3 trata-se da
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apresentação de uma mesma escala de RéM, na qual o 5º grau serve invariavelmente como
repouso. Em C1, o total diatônico é completado pelo tetracorde pentatônico /Ré-Mi-Sol-Lá/
empregado na forma de ostinato. Em C3 (comp. 37-40) observa-se na parte grave uma expansão
do tetracorde pentatônico para um hexacorde. O compositor insere um contracanto parcialmente
ancorado no tetracorde pentatônico empregado na parte grave de C1. Em ambas as estruturas
estão presentes notas de distorção ao diatonicismo. As combinações simultâneas de notas
ocorrem principalmente dentro da escala, mas não seguem um padrão harmônico definido, nem
ocorre na forma tradicional de tríades. Em C4, a melodia é levemente alterada e, em si, chama à
memória o segmento mixolídio: a nota Dó# é aí rebaixada em um semitom; a escala passa
portanto de um RéM, para um SolM. O acompanhamento passa a ser feito por uma escala
cromática a partir da nota Sol, a nota principal do modo.
A interação dos gêneros diatônico e de tons-inteiros
Em C5 a figura inicial de A1 é reintroduzida com a retenção da tríade aumentada
exatamente como na estrutura A do início da obra. Sobre este acorde é articulada a melodia
modal que prevalecera nas estruturas C. Isso se constitui a meu ver em um interessante caso de
interação entre os gêneros de tons-inteiros e diatônico, que exercem função predominante na
construção da primeira parte da peça. Em C1 e C3, Villa-Lobos repete a melodia que definimos
como diatônica (modal). Tal fato se dá também em função do contexto geral dado pelo
acompanhamento, que em ambos os casos estende o conjunto de cinco notas para uma escala
completa de Ré Maior. Quatro notas contidas no pentacorde usado nesta melodia estão
igualmente contidas na escala de tons-inteiros: /Dó#-Si-Lá-Sol/. Ao associar em C5 este
conjunto ao acorde extraído da mesma escala de tons-inteiros, com a qual a obra é iniciada, a
melodia assume um significado distinto. Se contarmos a nota restante da melodia ao conjunto
total, chega-se à uma coleção heterogênea que nos permite fazer um paralelo com Syrinx de
Debussy, cf. ex. 2.
Resumidamente: o segmento inicial de Syrinx nos compassos 1-2 possui um forte
enraizamento na escala de tons-inteiros. Todas as notas em tempo forte (mais a nota Dó)
constróem o conjunto unitário /Sib-Láb-Solb-Mi-( )-Dó/. A única nota que não poderia ser
considerada de passagem é o Réb, posto que não se relaciona cromaticamente às demais. Para
terminar a apresentação temática da peça, o compositor realiza a transformação harmônica para
o diatonicismo (comp. 5-8) mediante o emprego do hexacorde /Láb-Sib-Dób-Réb-Mib-Fáb-( )/.
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O exemplo 2 também mostra como o compositor constrói sua peça igualmente através do
sequenciamento de estruturas carcterizadas por gêneros diferentes. (O modalismo adquire em
seguida uma presença ainda mais marcante.) Debussy preserva o máximo de notas comuns em
ambas as estruturas: Sib, Láb, Mi (Fáb) e Réb. (A nota Solb, presente na estrutura inicial e na
escala de tons inteiros é a nota que falta para transformar o hexacorde em uma escala completa
de DóbM, implicada no segmento diatônico.)

Exemplo 2 - Trechos iniciais de Syrinx de Debussy

Abstraindo-se, naturalmente, o timbre, tanto quanto a massiva presença de notas
estranhas à escala de tons inteiros na estrutura que dá origem ao Choros nº 4, mas considerandose sua transformação no segmento C5, temos que admitir sua similaridade com o segmento
inicial de Syrinx. Ambas as estruturas poderiam ser resumidas nas seguintes coleções de seis
notas, que compreendem cinco notas de uma escala de tons inteiros, combinadas a cinco notas
de uma escala diatônica, sendo quatro destas notas comuns a ambos os gêneros (notas pivô), cf.
ex. 3.

Exemplo 3 - Coleções formadoras de Syrinx e Choros nº 4
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Conclusão
A primeira abordagem da obra de Villa-Lobos segundo os recursos harmônicos
apresentados acima foi feita, ao que me consta, por Elliott Antokoletz em seu livro-texto sobre a
música do Século XX. 6 São dois exemplos apenas, extraídos de momentos diferentes do Choros
nº 10, mas que significam uma mesma coisa: a ousadia do compositor de superpor grupos
instrumentais, cada um deles ajustado de acordo com um gênero específico, ou com
transposições e combinações sutis destes gêneros. Têm precedência aí o pentatonismo e o
octatonicismo (parcial) multiplamente articulados. São exemplos que denotam a consciência do
compositor destas sonoridades, mas também de um gesto de saturação harmônica e textural.
Dada a construção textural mais transparente do Choros nº 4, é possível notar igualmente o
emprego alternado de gêneros, mas de forma controlada e como parte do desenho formal da
composição. Da mesma forma que em algumas obras do compositor francês (e de Stravinsky),
Villa-Lobos constrói a composição lançando mão da justaposição de estruturas concebidas em
gêneros distintos. É marcante aqui a presença unificadora do segmento melódico /x/, que se
estende por todas as seções da obra.
A ideia de interação de gêneros aparece sistematicamente em Van den Toorn,
relacionada ao fato de ele restringir sua abordagem da obra de Stravinsky fundamentalmente às
escalas octatônica e diatônica. Antokoletz, igualmente, faz uso deste conceito, dada a pletora de
mecanismos e combinações que podem ser vistos nos métodos de Bártok. Parks parece-me ou
evitar passagens excessivamente carregadas da obra de Debussy, ou saberá abrir o caminho
analítico mediante a formulação de gêneros complexos, atuantes em composições específicas.
Talvez ele identificasse esse procedimento na estrutura inicial de Syrinx, que, apesar de seu
conteúdo quase pedagógico, resta ainda por ser inteiramente analisada segundo parâmetros
harmônicos. O início do Choros nº 4 ganha também uma leitura que resulta ora no
reconhecimento de sua densidade cromática orientada por princípios diversificados, ora na
fabricação de jogos texturais e de ressonâncias que o levam a outros nichos da vanguarda
musical do século XX. 7
De toda forma, a teoria dos gêneros admite tranquilamente a presença de notas
estranhas no conjunto de escalas familiares bem estabelecidas. Afinal, ela foi desenvolvida para
a análise de repertório moderno. A meu ver, no segmento final do Choros nº 4 trata-se mais da
criação de um conjunto harmônico complexo a partir da fusão parcial de duas escalas
reconhecíveis separamente em momentos sucessivos da composição.
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Resumo. O presente trabalho tem por objetivo identificar e expor aspectos variáveis no emprego
da técnica de neumas rítmicos, de Olivier Messiaen, e suas implicações qualitativas sobre a
irregularidade métrica. Através da observação das constituições individuais e das manipulações
sobre os neumas rítmicos, identificam-se na peça diversos recursos referentes à escrita rítmica,
propriamente, bem como à escrita harmônica, pelos quais estabelecem-se distintas qualidades de
irregularidade métrica.
Palavras-chave: Olivier Messiaen, rítmica, análise musical, música do século XX.
Metrical irregularity in the employments of rhythmic neumes, in Olivier Messiaen’s Neumes rythmiques
Abstract. This paper aims to identify and discuss variable aspects of the employment of rhythmic
neumes, by Olivier Messiaen, and its qualitative implications on the metrical irregularity in the
piece. Through the observation of individual constitutions and manipulations of the rhythmic
neumes, several resources, concerning both rhythmic and harmonic writing, through which the
distinct qualities of metrical irregularity are established, are identified.
Keywords: Olivier Messiaen, rhythmic, musical analysis, twentieth-century music.

Na obra do compositor francês Olivier Messiaen (1908-1992), é uma
característica recorrente a irregularidade métrica. A partir, sobretudo, de princípios de
estruturação rítmica observados pelo compositor na métrica grega i e nas Deçi-tâlas ii da
música indiana, Messiaen propõe em sua escrita uma substituição das “noções de ‘compasso’
e de ‘pulso’ pelo senso de um valor breve (...) e de suas multiplicações livres” (1944, p. 14).
Com raras exceções iii, sua estruturação de valores rítmicos não se dá pela divisão regular de
um pulso, mas sim pela sucessão de valores desiguais, tornando-se irredutível a uma métrica
regular (cf. BOULEZ, 1985, pp. 341-342).
A respeito de uma articulação local, Messiaen expõe em seus livros Technique de
mon langage musical (1944) e Traité de Rythme, de Couleur, et d’Ornithologie (1949-1992)
uma diversidade de procedimentos pelos quais o compositor manipula células rítmicas no
contexto de sua métrica irregular. Tanto em seus escritos, como no trabalho de analistas de
sua obra iv, contudo, tais procedimentos são freqüentemente observados de maneira isolada à
diacronia em maior escala de uma peça, bem como aos contextos paramétricos específicos em
que ocorrem empregos de tais procedimentos em sua música.
Em Neumes rythmiques (1949), um dos Quatro estudos de ritmo para piano
(1949-1950) de Messiaen, sete seções da peça constituem-se exclusivamente pelo
encadeamento dos neumas rítmicos, que tratam-se de determinadas células rítmicas
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recorrentes ao longo da peça e associadas, cada uma destas, respectiva e fixamente a certos
perfis dinâmicos v. A partir da observação dos empregos de tal técnica em Neumes rythmiques,
o presente trabalho tem por objetivo identificar e expor: 1) seus aspectos variáveis em função
da diacronia da peça e; 2) as implicações qualitativas de tais aspectos variáveis sobre a
irregularidade métrica na peça.
O texto que se segue divide-se em quatro partes. Na primeira, serão apresentadas,
através da observação dos neumas rítmicos empregados, características da estruturação local
de valores rítmicos na peça. Em seguida, serão observados aspectos relativos à manipulação
de tais estruturas locais. Na terceira parte, serão abordadas e relacionadas as direcionalidades
observadas na peça. Por fim, serão feitas as considerações finais.
1. Características locais dos neumas rítmicos em “Neumes rythmiques”
Abordados de um ponto de vista técnico, os neumas rítmicos tratam-se de células
autônomas e indivisíveis de valores rítmicos, indissociavelmente associadas, cada uma, a uma
dada indicação de andamento, de articulação e a um dado perfil dinâmico. Em sua maioria, os
neumas rítmicos empregados em “Neumes rythmiques” apresentam em suas constituições
uma desigualdade interna de valores mais ou menos pronunciada, da proporção de 3:2 entre
longa e breve em clivis rítmico vi à proporção 16:1 entre os dois primeiros valores de podatus
et clivis rítmico (Ex. 1). A tais neumas rítmicos é, portanto, intrínseco o princípio, acima
exposto, pelo qual Messiaen engendra estruturas metricamente irregulares.

Ex.1: Clivis e podatus et clivis rítmicos.

Semelhantemente ao que ocorre em suas individualidades, o encadeamento de
neumas rítmicos na peça tende a manter-se irredutível a uma regularidade métrica por conta
de, também em seus valores totais, os neumas rítmicos serem freqüentemente distintos entre
si. Tomando-se ainda por exemplo clivis rítmico e podatus et clivis rítmico, pode-se observar
que o primeiro equivale, em sua totalidade, a cinco semicolcheias e o segundo, a dezenove
semicolcheias; quilisma e bistropha rítmicos, reproduzidos no Ex. 2, abaixo, equivalem
respectivamente a doze e seis semicolcheias; tristropha rítmico, também reproduzido abaixo,
equivale a quinze fusas.

Ex. 2: Quilisma, bistropha e tristropha rítmicos.

1146

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Estabelecendo-se como exceções, na peça, os três neumas rítmicos reproduzidos
no Ex. 2, acima, são internamente constituídos por valores rítmicos iguais. No caso de
quilisma rítmico, embora sua notação se dê por semínimas, apenas, estabelece-se nele uma
desigualdade interna através da atribuição de uma fermata a seu primeiro valor. Em bistropha
e tristropha rítmicos, por sua vez, há efetivamente uma constituição interna por valores iguais
e regularmente agrupados. Tais neumas rítmicos, contudo, associam-se consistentemente, ao
longo da peça, a indicações de andamento distintas daquela (Bien modéré) atribuída a todos
os outros. Desse modo, quando justapostos a outros neumas rítmicos, suas atípicas
regularidades internas vêm a afirmar uma desigualdade de seus respectivos valores mínimos
em relação ao valor mínimo vigente nos neumas rítmicos contíguos.
Constata-se aqui, através da observação das constituições internas de distintos
neumas rítmicos, a presença, em “Neumes rythmiques”, de ao menos duas qualidades
distintas de irregularidade métrica: 1) aquela em que sucedem-se valores desiguais, múltiplos
de um valor mínimo comum; 2) aquela em que estruturas rítmicas contíguas, internamente
regulares ou irregulares, não remetem a um mesmo valor mínimo.
2. Manipulação dos neumas rítmicos em “Neumes rythmiques”
Ao menos três aspectos são notáveis a respeito da manipulação dos neumas
rítmicos em “Neumes rythmiques”. Primeiramente, a respeito de seus encadeamentos, as
ocorrências de cada dado neuma rítmico não associam-se estavelmente às ocorrências de
qualquer outro, de modo que suas ordenações tendem a alterar-se ao longo da peça. Trata-se
de uma autonomia de sucessão. Isto favorece que, também em maior escala, assim como se
observara em um nível local, evite-se o estabelecimento de regularidades no trabalho com os
neumas rítmicos.
Também no sentido de um favorecimento da irregularidade métrica, neste caso
pela afirmação de desigualdades, um segundo aspecto notável a respeito da manipulação dos
neumas rítmicos é que alguns destes são individualmente associados, cada um, a um dado
procedimento de variação. Tomando-se como exemplo torculus rítmico, é próprio a tal neuma
rítmico variar-se pela aumentação parcial de seus valores constituintes (Ex. 3).
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Ex. 3: Compassos 50 a 53 de Neumes rythmiques.

Como se pode observar no exemplo 3 acima, à variação de torculus rítmico nos
compassos 51 e 53, intercalam-se duas ocorrências inalteradas de bistropha rítmico. Já
inserida em um contexto de irregularidade métrica, a aumentação de torculus rítmico não
afirma uma desigualdade meramente em termos absolutos, através da imposição de um novo
valor total à soma deste neuma com o anterior. Ainda que em pequena escala, estabelece-se
aqui, sobretudo, uma desigualdade de direcionalidades, posto que um dos neumas rítmicos
expõe um potencial de redimensionamento de seus valores rítmicos, enquanto o outro
permanece invariável.
Algo análogo ocorre na manipulação das estruturas harmônicas que coexistem
com os neumas rítmicos. Semelhantemente a estes, tais estruturas tratam-se de agrupamentos
melódico-harmônicos autônomos, tanto em sucessão como em manipulação. Observando-se,
por exemplo, as duas primeiras ocorrências na peça do agrupamento melódico-harmônico
assinalado no exemplo 4a, abaixo, pode-se notar nele um potencial de deslocamento por
translação em relação aos neumas rítmicos a que tal agrupamento sobrepõe-se. Distintamente,
o agrupamento melódico harmônico assinalado no exemplo 4b sofre retrogradações, mas
jamais dissocia-se de porrectus rítmico.

Ex. 4a e 4b

O terceiro aspecto notável a respeito da manipulação dos neumas rítmicos em
“Neumes rythmiques” pode ser parcialmente observado nos exemplos 4a e 4b, acima. Embora
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algumas informações paramétricas sejam fixamente associadas aos neumas ritmicos, existe
uma potencial autonomia paramétrica destes em relação aos agrupamentos melódicoharmônicos e em relação às indicações agógicas na peça.
3. Direcionalidades em “Neumes rythmiques”
A primeira seção constituída por neumas rítmicos, em “Neumes rythmiques”,
oferece um exemplo relativamente claro da primeira qualidade de irregularidade métrica
listada acima, neste texto. Exceto pela ocorrência de algumas apojaturas nessa seção, todos os
valores remetem, enquanto múltiplos inteiros, a um mesmo valor mínimo e invariável de
semicolcheia. A predominância de valores relativamente breves, i. e., que situam-se no
âmbito entre o equivalente a uma e a quatro semicolcheias, favorece ainda a identificação
desse valor mínimo.

Ex. 5: Compassos 3 a 7 de Neumes rythmiques.

Logo na segunda seção de neumas rítmicos, alguns recursos evocam novas
qualidades de irregularidade métrica. Já em seu início, ocorrem pela primeira vez na peça os
neumas bistropha e quilisma rítmicos que, conforme apontado anteriormente, por
estabelecerem andamentos distintos do vigente, impõem uma condição em que as diferentes
estruturas rítmicas justapostas não reportam-se a um mesmo valor mínimo. Adiante na mesma
seção, ocorrem, também pela primeira vez, indicações de variação agógica (Ex. 6). Nos
compassos 19 e 20, desse modo, estabelece-se uma terceira qualidade de irregularidade
métrica: aquela em que um dado valor mínimo, do qual outros valores derivam enquanto seus
múltiplos, é agogicamente variável.

Ex. 6: Compassos 18 a 20 de Neumes rythmiques.

Observemos, agora, os quatro últimos compassos do último período de neumas
rítmicos (Ex. 7). Um primeiro traço notável é que encontra-se aqui uma oposição breve-longa
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especialmente pronunciada, se comparada às duas primeiras seções da peça. Nesses
compassos, há somente valores iguais ou inferiores ao equivalente a duas semicolcheias,
estabelecendo os valores breves desse trecho, e valores iguais ou superiores ao equivalente a
cinco semicolcheias, estabelecendo os valores longos do mesmo trecho. Excluem-se aqui,
portanto, valores intermediários entre os âmbitos mencionados.

Ex.7: Compassos 95 a 98 de Neumes rythmiques.

A respeito dos valores longos, excetuando-se a semibreve do compasso 95, estes
tornam-se progressivamente mais longos, entre os compassos 96 e 98, de modo a obscurecer,
progressivamente, a subjacência de um valor mínimo do qual derivem, como seus múltiplos,
tais valores. Os valores breves, contrariamente, traçam uma direcionalidade a suas
minimizações: no compasso 95, o maior dentre os valores breves trata-se de uma colcheia; no
compasso 96, a ocorrência também de uma colcheia dissimula-se por um movimento
melódico que subdivide-a em duas semicolcheias; no compasso 97, o maior valor, dentre os
breves é, efetivamente, o de semicolcheias. No compasso 98, por fim, notas breves dão-se
somente na forma de apojaturas, não referentes, portanto a uma mensuração de valores. Desse
modo, ausentam-se desse compasso potenciais valores breves de referência.
Outros recursos, nesses compassos finais da última seção de neumas rítmicos,
contribuem para que extreme-se aqui a irregularidade métrica. Em primeiro lugar, há aqui,
novamente, o emprego de indicações agógicas, de modo que os valores breves de referência
ainda presentes no compasso 97 sejam, efetivamente, variáveis.
Observa-se no trecho, também, um deslocamento dos agrupamentos melódicoharmônicos em relação aos neumas rítmicos nos compassos 96 e 97, evitando assim que
afirmem-se as próprias identidades dos neumas rítmicos como uma potencial referência
rítmica. O agrupamento melódico-harmônico que fora assinalado no exemplo 4a apresenta-se,
por conta da redução a apojatura de seu agregado harmônico central, novamente deslocado,
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condizentemente com seu identificado movimento de translação. Por sua vez, o agrupamento
melódico-harmônico que associara-se consistentemente a torculus rítmico (ver Ex. 3 e 6)
encontra-se, no compasso 97, associado aos valores breves centrais de um climacus resupinus
rítmico. Compreendendo-se, contudo, a diminuição atribuída a tal agrupamento como mais
um redimensionamento de seus valores, essa última ocorrência é também condizente com sua
história de aumentações anteriormente traçada em suas conjugações com torculus rítmico.
4. Considerações finais
Em resumo, vimos neste trabalho alguns dos aspectos variáveis no emprego da
técnica de neumas rítmicos, de Olivier Messiaen. A partir de suas constituições individuais,
observamos, primeiramente, como a heterogeneidade de seus valores totais, as regularidades
ou irregularidades internas, os andamentos propostos em cada neuma rítmico favorecem o
estabelecimento de qualidades distintas de irregularidades métricas. Desse modo, de início,
distinguimos a irregularidade métrica em que valores desiguais reportam-se a um mesmo
valor breve de base, daquela em que os distintos valores e estruturas rítmicas não se reduzem
a um valor mínimo único.
A partir da observação, em seguida, das manipulações dos neumas rítmicos,
vimos dois aspectos que mostraram-se importantes para a condução da peça em sua diacronia.
Primeiramente, vimos como, ao individualizar as próprias variações de determinadas
estruturas, o compositor foi capaz de atribuir-lhes a própria sugestão de direcionalidades, o
próprio potencial de dinamismo. Em segundo lugar, vimos que algumas camadas de
informação paramétrica, como a estruturação de valores rítmicos, a estruturação harmônica e
as variações agógicas, são trabalhadas autonomamente ao longo da peça, de modo que cada
uma destas propõe recursos para a manutenção e qualificação das irregularidades métricas.
São exemplos disso a imposição, pela variação agógica, de ainda uma terceira qualidade de
irregularidade métrica, em que o valor mínimo é ele próprio variável, ou o obscurecimento de
referências no domínio da rítmica pela não-coincidência entre as recorrências das estruturas
harmônicas e das estruturas rítmicas. Em Neumes rythmiques, enfim, Messiaen estabelece
uma grande variedade de recursos que permitem-lhe passear por nuances de sua escrita
amétrica.
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Resumo: Com o lançamento do álbum Quarteto Novo (Odeon – 1967) os músicos Airto Moreira,
Heraldo do Monte, Théo de Barros e Hermeto Pascoal estabeleceram nova linguagem de improvisação
melódica no âmbito da música popular instrumental brasileira, influenciando diretamente gerações de
músicos no país. No presente trabalho, serão analisados fonogramas do referido álbum com o objetivo
de compreender de que modo os instrumentistas citados estabelecem uma linguagem de improvisação
musical híbrida, operando com elementos da cultura regional nordestina articulados a procedimentos de
outras práticas musicais.
Palavras-chave: Música Popular, Quarteto Novo, Improvisação, Nacional-Popular.
Jazz and regional music in the musical improvisation of Quarteto Novo
Abstract: With the release of album Quarteto Novo, musicians Airto Moreira, Heraldo do Monte, Theo
de Barros and Hermeto Pascoal established new language of melodic improvisation in the context of
brazilian instrumental popular music, directly influencing generations of musicians in the country. In
this paper, we will analyze the phonograms that album to understand how the musicians establish a
hybrid language of musical improvisation, working with elements of brazilian regional culture
northeastern articulated to proceedings of other musical practices.
Keywords: Popular Music, Quarteto Novo, Musical Improvisation, National Popular .

Introdução
O álbum Quarteto Novo contém oito faixas, todas de caráter instrumental – reunindo
composições assinadas em sua maioria pelos próprios integrantes do grupo e por Geraldo Vandré1
– nas quais encontram-se sessões de improvisação bastante destacadas. Apontado por muitos
músicos como um trabalho de caráter inovador, o que chama atenção no álbum é o projeto
estético que permeou toda sua concepção sonora. Tal projeto consistia em construir uma
linguagem musical “tipicamente brasileira”, calcada, principalmente, nas tradições musicais
populares da região nordeste do país. Nos próprios discursos dos músicos, a questão do
“nacionalismo musical” e, principalmente, a necessidade de criar “uma maneira brasileira de
improvisar”, surgem como propostas de atuação.
A proposta do Quarteto Novo estava inserida num contexto de grande efervescência
política e cultural impulsionada por artistas e intelectuais ligados ao ideário nacional-popular
vigente no Brasil naquele período; um ideário composto por representações de “povo”, “nação” e
“revolução brasileira” construídas e difundidas por instituições políticas e culturais como o
Partido Comunista Brasileiro (PCB), o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e o
Centro Popular de Cultura (CPC), vinculado à União Nacional dos Estudantes, entre outros .
Vários autores apontam que desde o final da década de 1950, artistas populares começam a
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alinhar sua produção à perspectiva do engajamento estético, seguindo, ainda que de maneira
genérica, muitos aspectos desse ideário. Imbuídos por uma necessidade de atribuir às suas
produções uma função social e política, os “artistas participantes” foram aos poucos definindo
certos locais e manifestações culturais como representativas do “povo” brasileiro. Nessa
conjuntura, a idealização de um autêntico “homem do povo”, com raízes rurais, sertanejas,
orientou boa parte da produção artística daqueles anos, da qual o disco Quarteto Novo pode ser
considerado um exemplo bastante significativo.
O estudo dos procedimentos musicais empregados pelo Quarteto Novo em sua
linguagem de improvisação, além de possibilitar uma melhor compreensão sobre as
particularidades e aspectos da linguagem musical do grupo, permite compreender como a
produção artística e o contexto cultural e político do período podem estar relacionadas. Desse
modo, buscaremos explorar duas hipóteses centrais: por um lado, é importante verificar o modo
pelo qual as representações de brasilidade, construídas pelo ideário nacional-popular do período,
orientaram a retomada das tradições musicais nordestinas por parte dos músicos – sendo
necessário verificar quais os sentidos desta retomada –; por outro, é relevante compreender que
esta incorporação da música regional do nordeste ocorre de forma complexa e mistura-se com
outros elementos presentes na própria experiência musical dos integrantes do grupo.
Trajetória – nacionalismo e engajamento
A trajetória do grupo tem início em 1966, quando os músicos Airto Moreira (bateria e
percussão), Heraldo do Monte (guitarra e viola) e Théo de Barros (violão e contra-baixo) formam
o Trio Novo e passam acompanhar o cantor e compositor Geraldo Vandré durante uma temporada
de shows pelo nordeste financiados pela empresa Rhodia – companhia do ramo têxtil.
Posteriormente, com a classificação da canção “Disparada” (autoria de Vandré e Théo de Barros)
no II Festival de Música Popular da TV Record, Hermeto Pascoal (flauta e piano) adere ao grupo
formando o Quarteto Novo. Segundo o violeiro do grupo, desde o Trio Novo começou-se a
esboçar entre os músicos uma orientação musical “nacionalista”: “(...) nas viagens do Trio Novo,
o Airto, eu e o Théo conversávamos muito sobre a necessidade de criar uma linguagem brasileira
de improvisação (...)”. Para tanto, utilizariam como referencial a música regional nordestina.
“Pensamos: ‘Vamos dar uma viajada pra dentro de nós, pro interior, pra aquelas coisas que a
gente não ligava quando ouvia no interior do Nordeste, na nossa infância’. Resolvemos trazer isso
à tona e improvisar sobre isso”. (MONTE, 2004)
Pouco depois, em 1967, é lançado pela Odeon o álbum Quarteto Novo, totalmente
voltado para a música instrumental. Segundo Heraldo do Monte, “o negócio do Quarteto era o
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nacionalismo musical. O do Vandré era protesto, e a gente uniu as duas coisas, e acompanhou
bastante o Vandré”. (MONTE, 2004) Nesse período, além de acompanhar o compositor em
inúmeras ocasiões, o grupo esteve ao lado de outros importantes nomes da música popular2.
Com base nos depoimentos do músico, vale destacar a idéia de “nacionalismo
musical” que, segundo o guitarrista, desde o Trio Novo começa a florescer entre os
instrumentistas do grupo. Tal idéia surge justamente enquanto os músicos excursionavam com
Geraldo Vandré – este, no auge de sua carreira – pela região nordeste. Desse modo, o período de
convívio entre os instrumentistas e o compositor possivelmente exerceu alguma influência no
direcionamento estético tomado pelos músicos. (GOMES, 2010) Afinal, Vandré foi um artista
intimamente ligado aos ideais políticos e culturais da esquerda brasileira, difundidos num
primeiro momento pelo CPC da UNE e perpetuados ao longo dos anos 1960 por vários artistas
simpatizantes desses ideais. Militante da arte revolucionária e defensor da função
“conscientizadora” do artista na sociedade, Vandré, que no início da carreira teve grande
proximidade com músicos ligados à bossa nova, a partir do contato com artistas e intelectuais de
esquerda, passou a atuar na linha de frente da canção de protesto. Paralelamente, sua produção
musical esteve cada vez mais pautada em elementos da cultura popular.
No meio musical, além da obra de Geraldo Vandré, boa parte das produções de Edu
Lobo, Nara Leão, Gilberto Gil, Carlos Lyra, Sérgio Ricardo, etc., estiveram sintonizadas à
perspectiva do engajamento. Dessa maneira, as temáticas, bem como os materiais musicais
empregados nestas produções, remetiam a dois principais “locais históricos de resistência
popular”: o morro e o sertão. Assim, os compositores da canção de protesto construíram,
“consciente ou inconscientemente, músicas representativas de duas frações da classe oprimida: o
campesinato e o proletariado urbano”. (CONTIER, 1998). Portanto, temas acerca da vida dura do
sertanejo, da paisagem da caatinga, da seca, das injustiças sociais etc. foram recorrentes na
música, e nas artes em geral, do período. (CONTIER, 1998; SILVA, 1999)
Segundo Heraldo do Monte, os músicos do Quarteto Novo tinham consciência da
“atmosfera da ditadura” em que se encontravam, e, também por isso, acabam direcionando sua
produção num sentido “nacionalista”. Entretanto, apesar de não assumirem uma posição de
“protesto” como Vandré, travavam relações com artistas mais politizados, acompanhando, por
exemplo, Geraldo Vandré e Edu Lobo.
Tudo isso era acompanhado pela atmosfera da ditadura. Tudo que você fazia era tentando
respirar um pouco. Agora, o negócio do Quarteto era o nacionalismo musical. O do
Vandré era protesto, e a gente uniu as duas coisas, e acompanhou bastante o Vandré. Ele
foi muito importante no financiamento do Quarteto Novo, porque a gente parou tudo,
deixamos outros trabalhos, pra se dedicar ao grupo. (MONTE, 2004)
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Fica evidente, também, que, para os instrumentistas, a presença de Geraldo Vandré
como financiador do grupo foi de grande importância. “O Vandré foi o Mecenas do Quarteto
Novo. Nós ficamos um ano acompanhando-o, éramos exclusivos do Vandré, e daí aparecia
convites de shows em todos os lugares”. (BARROS, 2002)
O disco Quarteto Novo, por sua vez, apesar de não se enquadrar no amplo acervo da
canção de protesto (o repertório do disco é todo instrumental), revela, pelo tipo de material sonoro
empregado, uma conexão íntima aos ideais e representações colocados em jogo pelos artistas
participantes. (GOMES, 2010) O próprio projeto de construção de uma “linguagem nova de
improvisação” faz com que muitos dos aspectos suscitados pela canção engajada sejam
valorizados, afinal, os elementos utilizados como referencial para tal construção fazem referência
a esses “novos locais de resistência popular”, mais precisamente, à idealização do universo
nordestino – com destaque para o homem rural, sertanejo, tido como um bravo, um forte, e
representativo das “raízes do povo brasileiro”.
Jazz e música regional
Para Heraldo do Monte, o projeto musical do Quarteto Novo e sua realização no disco
homônimo foi de extrema importância para a música instrumental brasileira, principalmente para
a inserção de elementos nordestinos na cultura do sudeste.
(...) A referência era o Oscar Peterson, até para os grupos de bossa nova. Nós não
queríamos isso e começamos a experimentar improvisações baseadas no fraseado da
música nordestina, dos violeiros do Nordeste, que têm raízes na música ibérica, moura,
baseada em outras escalas. (MONTE, 2004)

Em outro depoimento, Heraldo aborda a mudança de direcionamento musical sua e
de Hermeto Pascoal em relação à música jazzista e ao passado nordestino.
Eu tocava clarinete em orquestras no carnaval, em blocos de frevo, e
assistia, pois Recife apesar de não ser uma cidade do interior, tudo
que é do interior vive por ali, perto do mercado de São José, lá você
escuta tudo. Em relação a isso eu era bastante parecido com o Hermeto,
nós éramos muito direcionados para a Bossa Nova e Jazz, e essas coisas
entravam mais no espírito da gente, pois tínhamos até um certo
preconceito na época, isso é coisa quadrada, a gente mal imaginava que
todas essas informações iriam ser úteis para a gente a partir do
Quarteto Novo (...). (MONTE, 2004)

Vemos, portanto, a idéia de ruptura com o jazz aliada a uma postura mais
nacionalista, ou regionalista, no sentido de resgatar os elementos da música nordestina. E,
paralelamente, o direcionamento ao jazz e à bossa nova ia sendo deixado de lado pelos músicos.
“Nós todos, que tínhamos uma vivência no jazz, deixamos o jazz um pouco de lado. Nós até nos
policiávamos, quando alguém tocava alguma coisa mais be-bop”. (MONTE, 2004)
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Portanto, voltando-se para tais depoimentos, podemos salientar alguns trechos
relevantes. Primeiro, “a vivência de jazz” dos músicos do grupo. Segundo, a postura nacionalista
e de rompimento com o jazz. Por último, o resgate de elementos da infância – uma memória de
algo “atrasado” que eles “não ligavam quando ouviam no interior do nordeste” – mas que no
contexto dos anos 1960 passavam a ganhar novas significações a ponto de serem reativados e
utilizados como o grande referencial para suas criações. Assim, parece que muitas das questões
relacionadas ao ideário nacional-popular em voga acabaram por redefinir o olhar dos músicos do
grupo sobre suas raízes musicais e referências estéticas, ainda que tal processo tenha ocorrido de
maneira inconsciente. (VISCONTI, 2005:18-19)
Alguns exemplos musicais
Para ilustrar de maneira mais sucinta os resultados de nossa investigação iremos
expor alguns trechos das análises musicais realizadas. Os procedimentos metodológicos adotados
nessa etapa consistiram em transcrever e analisar os solos improvisados dos fonogramas “O Ovo”,
“Misturada”, “Algodão” e “Vim de Santana”; tendo como referencial teórico trabalhos
musicológicos e alguns métodos de jazz3. Destacaremos, principalmente, alguns trechos de
improvisações executadas por Heraldo do Monte e Hermeto Pascoal:

Exemplo 1: trechos transcritos do início, meio e final, respectivamente (de cima para baixo), do
improviso de Heraldo do Monte no fonograma “Vim de Santana” (solo executado na guitarra elétrica).

Esse exemplo ilustra um procedimento bastante recorrente nas improvisações do
disco: vê-se a intenção do instrumentista em aumentar a dinâmica de seu solo em direção a um
clímax – o solo inicia-se com a execução de single notes, depois são executadas linhas melódicas
a duas vozes e por fim seguem-se linhas melódicas a três vozes, além de um aumento gradativo de
intensidade na execução das notas. Tal construção, principalmente num âmbito improvisatório,
parece guardar forte relação com a linguagem jazzística4. De maneira análoga, nos improvisos de
Hermeto Pascoal (flauta), também podemos observar tal construção.
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Exemplo 2: trecho da transcrição do solo de Hermeto Pascoal no fonograma “Algodão”

No exemplo acima, os recursos que o músico utiliza para tal, além do próprio
aumento de intensidade na emissão das notas, consiste em aumentar a movimentações rítmica do
solo e utilizar uma técnica bastante particular de solfejar simultaneamente as notas que toca no
instrumento 5.

Exemplo 3: trecho da transcrição do solo de Heraldo do Monte no fonograma “Vim de Santana”. Notase o uso de articulações (vibratos) que aludiriam à maneira de cantar de cantadores e violeiros.

Exemplo 4: trecho do mesmo solo; o uso de corda solta seria uma alusão ao modo de tocar dos violeiros.

Sobre os exemplos acima, o próprio instrumentista faz menção a tais recursos e suas
implicações numa entrevista ao pesquisador Eduardo VISCONTI (2005): “É uma forma bem
óbvia de você ir para o universo nordestino. Como os repentistas não tocam guitarra, você traz o
universo deles”. Assim, o uso de vibratos e cordas soltas (na guitarra elétrica) seria uma alusão a
esse modo de tocar dos violeiros repentistas.
Como síntese de nossas análises, observamos, de modo geral, que as estruturas
melódicas e harmônicas das improvisações fazem alusão a aspectos recorrentes na música
regional. Nos fonogramas analisados, prevalecem improvisações realizadas sobre escalas modais,
mais precisamente sobre os modos mixolídio e dórico. No que se refere a aspectos harmônicos,
prevalece, também, um contexto modal – uma vez que as improvisações são desenvolvidas sobre
encadeamentos de poucos acordes que se repetem ciclicamente e que não sugerem um contexto
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tonal 6. De acordo com Guerra-Peixe, a música de caráter modal remete ao período pré-temperado
e ainda pode ser encontrada em algumas manifestações musicais nordestinas: “Escalas modais
que – pelo menos no sentido folclórico – certamente são mais ‘tradicionais’ que as clássicas maior
e menor (...) pois vieram com a plebe colonizadora numa época em que ainda não havia se
formado, na Europa, o sistema tonal clássico”. (GUERRA-PEIXE, 2007:167) E, como aponta
Soler, tais procedimentos medievais enraizaram-se no sertão sofrendo poucas mutações ao longo
do tempo, dada a geografia isolada e “insular” da região sertaneja. (SOLER, 1978) Também, os
elementos rítmicos de acompanhamento, ou “levada”, referem-se a “ritmos” regionais (baião,
toada). No entanto, há uma presença de elementos rítmicos distintos (“levada” de samba, métricas
ímpares etc.). Vale ressaltar que os arranjos das músicas são repletos de nuances e “convenções”.
E, no aspecto harmônico, apesar de predominarem acordes de estrutura simples (tríades e
tétrades), em algumas das músicas encontramos acordes estendidos com sonoridade bastante
incomum para a música regional.
Considerações Finais
Como resultado de nossas análises, consideramos apropriado sugerir que a linguagem
musical do grupo possui um caráter híbrido. Com elementos e procedimentos musicais, tanto na
improvisação, como na composição e arranjos, possivelmente oriundos das tradições regionais
nordestinas (modos, escalas, harmonias modais, ritmos, sotaque, fraseado etc.) e da linguagem
jazzística (estrutura dos improvisos, instrumentação, improvisação em “chorus” 7, padrões
virtuosísticos, harmonizações complexas etc.). Portanto, se por um lado, na linguagem do grupo
não se encontram somente padrões e “licks” propriamente jazzísticos; da mesma maneira, não se
pode apontar para sua linguagem como sendo composta somente de elementos musicais
originários de bandas de pífanos, cantadores ou violeiros nordestinos. Podemos apontar que, na
realidade, trata-se de uma linguagem de improvisação muito particular, onde aspectos genéricos
do jazz e da música nordestina encontram-se combinados.
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As oito faixas do álbum são: “O Ovo” (Hermeto Pascoal / Geraldo Vandré); “Fica mal com Deus”(Geraldo
Vandré); “Canto Geral” (Geraldo Vandré / Hermeto Pascoal); “Algodão” (Luiz Gonzaga / Zé Dantas); “Canta Maria” (Erlon
Chaves / Geraldo Vandré); “Síntese” (Heraldo do Monte); “Misturada” (Airto Moreira / Geraldo Vandré); “Vim de Santana” (Théo
de Barros).
2
No III Festival de Música Popular Brasileira – promovido pela TV Record – o grupo teria notável participação ao
acompanhar Edu Lobo e Marília Medalha na interpretação de “Ponteio” (autoria de Edu Lobo e Capinam), vencedora do certame.
3
Como embasamento teórico para nossas análises foram utilizados os trabalhos de Guerra-Peixe (organizado por
Samuel Araújo), Estudos de folclore e música popular urbana; de Carlos Eduardo Pedrasse, Banda de Pífanos de Caruaru, Uma
análise Musical (dissertação de mestrado); de Luis Soler, As raízes árabes na tradição poético-musical do sertão nordestino; de
David Baker, Jazz Improvisation; de Les Wise, The Language of Improvisation; e de Carlos Almada, Arranjo.
4
Apesar de não ser possível afirmar que tal aspecto seja ausente na improvisação de tocadores de pífanos, ou nos
versos improvisados de violeiros e cantadores, parece predominar nessas práticas outros tipos de construção, muito mais circulares
(ou cíclicas). Daí os relatos de rodas de cantoria no sertão que podem durar muitas horas: “Malvestidos e alimentados, cantando
noites inteiras por uma insignificância, os cantadores apregoam riquezas, glórias, forças, palácios, montão de pedrarias, servos,
cavalariças, conforto, requintes, armas custosas vitórias, vitórias incessantes. E, às vezes, estão passando fome (...)” (CASCUDO,
2008)
5
De maneira mais clara, Carlos Almada discorre sobre tal técnica quando trata dos efeitos e recurso da flauta
transversal: “Um outro efeito exclusivo do instrumento, mas ainda menos comum, é aquele em que o músico canta
simultaneamente à melodia tocada. (...) Essa técnica exige bastante treinamento, foi popularizada e desenvolvida por Hermeto
Pascoal, acabando por tornar-se uma de suas principais características. Nunca encontrei em livros de orquestração ou de
instrumentação referências sobre uma notação específica para esse caso (...)”. (ALMADA, 2000:116)
6
Tem-se como exemplo de “harmonização modal” o fonograma “O Ovo”, no qual todo o tema se desenvolve no
acorde de Si com sétima dominante (B7), e os movimentos harmônicos e resoluções melódicas não se dirigem para o Mi, e sim para
o Si (B7). Deste modo, teríamos como centro o acorde de Si maior com sétima; ou melhor, uma polarização harmônica entre os
graus I e IV (Si como I grau e o Mi como IV grau). Guerra-Peixe aponta que esta ambiência harmônica do IV grau seria um
arcaísmo que persiste nas manifestações musicais folclóricas, recorrente nas Zabumbas por ele estudadas. (GUERRA-PEIXE,
2007:97)
7
Segundo Joachim Berendt, “a improvisação que ornamenta uma melodia é a mais antiga. (…) O tipo de
improvisação mais recente do jazz, também chamado de chorus, praticamente nada tem a ver com a melodia original. Ela é
completamente livre e se liga apenas ao esquema harmônico básico da melodia. (…)”. (BERENDT, 1975:117)
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Massificação musical e a perda da individualidade: implicações para a
educação musical
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Resumo: O presente artigo apresenta uma discussão sobre massificação musical e algumas de suas
implicações para a educação musical. Os aspectos de liberdade e individualidade são destacados,
principalmente no sentido de que a massificação musical é de muitas formas uma barreira para o
desenvolvimento destes dois aspectos. A conceituação de massificação musical/cultural é feita
através do pensamento de Theodor W. Adorno, que viveu e atuou no séc. XX. É também
apresentada uma breve perspectiva histórica sobre o fenômeno de massificação musical ocorrido
na Revolução Francesa, que serve para ilustrar que este assunto não surgiu somente no séc. XX em
decorrência dos meios de comunicação de massa. Por último, é relatada uma experiência de
atividade de História da Música em um curso de graduação em licenciatura, na qual um objeto
musical massificado é transformado em agente catalisador de um processo inverso, ou seja, de
“desmassificação”.
Palavras-chave: Adorno, Indústria Cultural, Revolução Francesa, História da Música, Educação
Musical
Music Massification and the Loss of Individuality: Implications for Music Education
Abstract: This article presents a discussion on music massification and some of its implications
for music education. The aspects of freedom and individuality receive special attention, mainly in
the sense that music massification is in many ways a barrier for the development of these two
aspects. The definition of music/cultural massification is founded on the thought of Theodor W.
Adorno, who lived and worked in the 20th century. It is also presented a brief historical perspective
on the music massification phenomenon that occurred in the French Revolution, which serves to
illustrate that this subject didn´t only appear in the 20th century as a consequence of mass media.
Concluding, an experience report of an undergraduate Music History class is presented, in which a
massificated music object is transformed in a catalyst of an inverse process, in other words, a
process of demassification.
Keywords: Adorno, Cultural Industry, French Revolution, Music History, Music Education

1. Apresentação
Theodor W. Adorno (1903-1969) é uma das figuras centrais na discussão sobre
cultura e sociedade. É dele a expressão “Indústria Cultural 1” que tem sido usada para
descrever os processos de massificação cultural e não uma “cultura das massas”, que
implicaria uma genuína cultura do povo. Apesar da crítica de Adorno estar direcionada
principalmente ao surgimento do rádio e gravações comerciais no séc. XX, nós podemos
aplicar alguns de seus conceitos a fenômenos que aconteceram anteriormente ao séc. XX, e
também aos processos contemporâneos de educação musical. Fazendo isto podemos atestar
que o grande problema elucidado por Adorno é a massificação em si e a padronização de
gosto e ação que esta estabelece, e nem tanto a música que é usada como objeto massificado.
2. O foco da crítica de Adorno
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Mesmo passados mais de quarenta anos de sua morte, há controvérsia quanto ao
que exatamente Adorno criticou. Termos como “arte padronizada” e “arte não padronizada”,
“música séria” e “música ligeira” e “pseudo-cultura”, dentre outros, não são tão fáceis de
serem compreendidos como parecem. Superficialmente os termos “música séria” e “música
ligeira” dão margem à interpretação que significam “música erudita” e “música popular”. No
entanto esta é apenas uma interpretação dentro de um possível contexto específico.
Thomson (2010), por exemplo, esclarece que os escritos sobre cultura popular
formam apenas uma pequena parte da obra de Adorno. E muitos baseiam sua visão de Adorno
e cultura popular em apenas dois ensaios: The Radio Symphony e On Popular Music. Estes
dois ensaios foram escritos nos EUA em inglês enquanto Adorno trabalhava no Princeton
Radio Project. O tom destes dois ensaios é surpreendentemente neutro, destoando do restante
de sua obra, especialmente quando comparados com On Jazz, 2 de linguagem áspera. Neste
ensaio,
Adorno argumenta que o jazz não é nem tão novo nem tão complexo quanto afirma,
que sua suposta vitalidade libidinosa depende de um mito de primitivismo racial e
mascara sua função como marcador de autoridade social, que sua popularidade junto
ao proletariado é conduzida pela imitação aspiracional de uma forma de arte
primariamente produzida para a burguesia.

Já On Popular Music a divisão entre música “séria” e música “popular” é feita como ponto de
partida para examinar sua função social. “Adorno não divide a música segundo os seus
ouvintes e afirma explicitamente que a diferença não deve ser expressa em termos que tendam
a sugerir algum tipo de valor” (THOMSON, 2010: 63-65)[.] Desta forma, o que inicialmente
parecia uma posição elitista por parte de Adorno ganha outro enfoque.
Independentemente de nuances interpretativos mais controversos, Adorno ataca a
transformação da música em objeto, o que chama de fetichismo musical causador de uma
“alienação coisificante” (ADORNO, 1996: 69). E é exatamente uma crítica ao poder alienante
da cultura de massa que emerge no todo da obra de Adorno.
Adorno atesta a “autoridade ditatorial do sucesso comercial” que transforma o
ouvinte “em simples comprador e consumidor passivo” incapaz de apreciar a obra artística
que se eleva para transcendência, cegando a vista e embotando o espírito do ouvinte “como se
na arte os valores dos sentidos não fossem portadores dos valores do espírito, que somente se
revela e se degusta no todo, e não em momentos isolados da matéria artística” (ADORNO,
1996: 70-71).
Adorno afirma que os efeitos da massificação cultural afetam todos os tipos de
música, e não somente o que chama de música “ligeira” que poderia ser produtivamente
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denominada simplesmente de música “comercial”, interferindo também na música “clássica”.
Ele diz: “Os dois tipos de música são manipulados exclusivamente à base das chances de
venda” e dependem do princípio do “estrelato”. “As ‘estrelas’ não são apenas os nomes
célebres de determinadas pessoas. As próprias produções já começam a assumir esta
denominação”. Cria-se um “círculo vicioso fatal: o mais conhecido é o mais famoso, e tem
mais sucesso”. E nesta perspectiva uma obra como a Quarta Sinfonia de Beethoven se perde
(Adorno, 1996: 72-75).
Dentro deste cenário de massificação cultural, descrito por Adorno, a perda da
individualidade também ganha destaque (ADORNO, 1996: 73).
A renúncia à individualidade que se amolda à regularidade rotineira daquilo que tem
sucesso, bem como o fazer o que todos fazem, seguem-se do fato básico de que a
produção padronizada dos bens de consumo oferece praticamente os mesmos
produtos a todo cidadão. Por outra parte, a necessidade, imposta pelas leis do
mercado, de ocultar tal equação conduz à manipulação do gosto e à aparência
individual da cultura oficial, a qual forçosamente aumenta na proporção em que se
agiganta o processo de liquidação do indivíduo (Adorno, 1996: 80).

Neste processo o próprio indivíduo é “coisificado” e tratado como objeto. “O cliente não é rei,
como a indústria cultural gostaria que acreditássemos, não é seu sujeito mas seu objeto” 3
(ADORNO, 1975: 12). Para Adorno, é de nossa afirmação como indivíduos que depende a
liberdade; a liberdade nasce em nossa concordância e discordância às normas sociais; a
experiência estética é o veículo pelo qual surge a liberdade; “a liberdade surge da
conformidade com a lei moral” (THOMSON, 2010: 10).
O que Adorno critica é mesmo a “massificação” em si, e nem tanto o tipo ou
gênero de música, mesmo que em alguns momentos sua escrita possa dar margem a esta
interpretação. Porque no fundo é o processo de massificação que afeta a maneira como
interagimos com a música. Assim sendo, qualquer música que for massificada perderá algo de
sua essência.

3. O paradoxo “Liberdade X Padronização”
O fenômeno musical motivado e encomendado pela Revolução Francesa
representa um exemplo de “Indústria Cultural” que aconteceu muito antes desta expressão ser
cunhada por Adorno. “A Revolução Francesa foi, provavelmente, o primeiro movimento
articulado também como propaganda de si mesma” (SQUEFF, 1989: 7).
Havia a necessidade de se fazer uma música mais simples, que pudesse ser
compreendida pela população sem grandes esforços de aprendizado. O próprio Rousseau
defendia uma arte “menos rebuscada”. Ao mesmo tempo existe a questão do acesso
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concedido à população em geral daquilo que é chamado de “grande arte”. Isto se deu, por
exemplo, com a popularização de trechos de óperas (HARNONCOURT, 1988: 28-30;
SQUEFF, 1989: 7, 10).
De qualquer forma, surge um paradoxo entre os ideais de liberdade propostos pela
Revolução Francesa e suas ações de padronização na busca do sentido de igualdade. Neste
caso, igualdade deveria e deve significar os mesmos direitos e deveres para todos, e não a
padronização de gosto, pensamento e comportamento. Simplesmente não é possível promover
uma verdadeira liberdade sem a preservação e promoção da individualidade. Podemos afirmar
que a Revolução Francesa desenvolveu um grande projeto de “padronização” objetivando
uma “unidade psicológica”. Assim sendo, toda e qualquer reunião pública foi transformada
em oportunidade de afirmação coletiva de identidade e ideologia. Podemos apenas imaginar o
impacto sensorial e psicológico das apresentações dos gigantescos corais com milhares e
milhares de cantores. Ao mesmo tempo, havia uma censura contra artistas que não se
manifestavam a favor deste grande movimento. Não era uma questão destes artistas serem
contra a Revolução, mas o simples fato de não se manifestarem a favor fazia com que
sofressem censura. Desta forma havia uma completa perda da possibilidade de pluralidade de
expressão (SQUEFF, 1989: 12-14).
Harnoncourt atribui a Revolução Francesa o surgimento de outro aspecto
negativo: a padronização técnica promovida pelo conservatório. Enquanto que a principal
preocupação de Harnoncourt é com a interpretação musical daquilo que é chamado de música
antiga, e consequentemente com a compreensão do significado deste repertório e não apenas
um conhecimento estético e técnico, a mudança do paradigma de educação musical do
modelo de mestre-aprendiz para o sistema de conservatório é destacada como agente
catalisador do surgimento de músicos de grande habilidade técnica, mas que não possuem
compreensão do que executam. É neste contexto que surgem obras didáticas que têm como
principal objetivo o desenvolvimento técnico como “A Arte do Violino” de Baillot e os
“Estudos” de Kreutzer. Produzidos neste sistema, estes músicos seriam equivalentes a
papagaios que falam, mas não possuem compreensão do que falam. Há ainda o problema de
se aplicar técnicas como a do sostenuto e legato indiscriminadamente a todo repertório
(HARNONCOURT, 1988: 28-30). Nas palavras de Harnoncourt, “Precisamos saber o que a
música quer dizer, para compreender o que nós queremos dizer através dela. O saber deve
agora preceder o puro sentimento e a intuição” (HARNONCOURT, 1988: 28).
De certa forma o pensamento de Harnoncourt ecoa as palavras de Mário de
Andrade em sua conhecida “Oração de Paraninfo – 1935”. Mário de Andrade faz um

1164

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

contraponto entre formação musical técnica e uma formação musical completa, explicitando
que todos desejam o reconhecimento do público. O autor chama esta busca por “glória” e
“aplauso” de “comércio” e ataca o papel do conservatório musical nesta equação.
A maioria dos conservatórios se comercializa então, engolidos pela torrente
niveladora. Se tornam produtores de pianistas e violinistas, confundindo a elevação
cultural da sua finalidade com as acomodações despoliciadas do ensino particular.
Não são conservatórios, são cooperativas de professores particulares (ANDRADE,
1991: 189).

Por sua vez, Benjamin Britten expressou certa preocupação com outro aspecto: a
acessibilidade à música concedida pelas gravações. Seu argumento é que isto nos dá a
possibilidade de escutar praticamente qualquer música sem nenhum preparo para tal ou
totalmente

fora

de

contexto.

Isto

naturalmente

limita

nossa

capacidade

de

compreensão/apreciação musical, focando quase que exclusivamente no impacto sensorial dos
sons (KILDEA, 2003: 259-260). E é esta acessibilidade que se tornou o veículo de
massificação musical a partir do séc. XX. Revelando preocupação com esta acessibilidade,
alguns educadores musicais a colocam como uma das principais justificativas da Educação
Musical:
É esta fácil acessibilidade da música que tem tornado imperativo que uma orientação
educacional seja dada aos jovens para ajudá-los na formulação de um julgamento
com relação ao uso e qualidade da música. A música serve muitas funções e é
somente através da educação que uma perspectiva pode ser desenvolvida para
capacitar-nos a avaliar a música que ouvimos dentro de uma variedade de situações
e condições 4 (ABELES, 1984: 95).

É sob a perspectiva da música como algum tipo de linguagem que algumas das
importantes ações de educação musical contemporânea acontecem. Keith SWANWICK
(2003) alinha seu pensamento ao de Harnoncourt considerando a música como uma forma de
“discurso”. De fato, este é o “primeiro princípio” metodológico de Swanwick dentro de seu
axioma: “1. transformamos sons em ‘melodias’, gestos; 2. transformamos essas ‘melodias’,
esses gestos, em estruturas; 3. transformamos essas estruturas simbólicas em experiências
significativas” (SWANWICK, 2003: 56). Enquanto que esta abordagem é útil para
“musicalizar” o ensino do repertório que é assim concebido, de forma alguma pode ser
considerado um princípio universal para ser aplicado em toda e qualquer situação, justamente
pela delimitação de sua concepção. Se fizermos isto estaremos caindo no mesmo erro de
buscar uma padronização da música como “linguagem universal”. E neste caso estaremos
fazendo referência à tradição musical da Europa ocidental em detrimento a música de outras
culturas e a outras possibilidades musicais ainda não exploradas, e assim estaremos
contribuindo para a “liquidação do indivíduo”.
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Isto nos leva a uma reflexão do que é que estamos ensinando nos espaços de
educação musical, principalmente ao considerarmos que estes espaços estão se multiplicando
exponencialmente com a Lei nº 11.769. Isto abre a possibilidade de uma verdadeira corrida
por currículos e métodos e consequentemente algum tipo de padronização e/ou ação
niveladora. Será que isto pode justamente acabar se transformando em mais um exemplo de
massificação musical? Será que a única resposta para as necessidades formativas de todos é a
tirania de uma globalização educacional?
Ken ROBINSON afirma que um dos grandes problemas da educação
contemporânea é justamente o “academicismo”, ou, sua preocupação em desenvolver certos
tipos de habilidades acadêmicas em detrimento de outras e sua confusão sobre o que é
inteligência. Em particular, este autor aponta que o currículo escolar simplesmente não
contempla a criatividade (ROBINSON, 2001: 17-18, 37). Em suma o que Robinson diz é que
a padronização destrói a criatividade, e “criatividade” está diretamente relacionada com
“individualidade”.
4. Desmassificando com o objeto massificado: uma experiência
Procurando maneiras de quebrar a ideia presente na cabeça de muitos alunos de
disciplinas de História da Música que esta é maçante (CASTAGNA, 2011: 505-506), propus
uma atividade prática bônus em março de 2012 na disciplina Música dos Primórdios ao Séc.
XVII, no curso de Licenciatura em Música na UNASP. Os alunos deveriam gravar um vídeo
exemplificando os três tipos básicos de Organum: paralelo, livre e melismático. Inicialmente a
atividade envolvia apenas reproduzir exemplos contidos em antologias, seguindo uma linha
“acadêmica” tradicional. No entanto, os alunos argumentaram que a possibilidade de êxito
aumentaria se pudessem usar qualquer melodia como material musical pré-existente, seguindo
os princípios de procedimento de um exemplo que havíamos improvisado em sala de aula.
Concordei, e para minha surpresa os alunos conseguiram no espaço de um final de semana
produzir o vídeo disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=TOeWyw0X2Fo&feature=share>.

Maior

foi

minha

surpresa quando descobri que os alunos haviam usado como material musical pré-existente
para este tipo de composição polifônica a melodia vulgarmente conhecida como “Ai, se eu te
pego”!
Enquanto alguns “puristas” podem questionar o resultado artístico, o resultado
educacional e de desenvolvimento humano dos alunos é inegável! Primeiramente os alunos
alcançaram um conhecimento sobre o assunto que jamais alcançariam através de abordagens

1166

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

tradicionais. Eles tiveram que “dissecar” exemplos tradicionais de Organa para descobrirem
quais intervalos poderiam ser utilizados e em quais momentos (inícios e finais de frase, por
exemplo). Os alunos exerceram liberdade, criatividade e consequentemente manifestaram sua
individualidade ao escolherem a melodia que desejassem como base para a composição
polifônica e também na criação de uma segunda melodia e na manipulação/combinação das
duas melodias. A atividade proporcionou estímulo para discutirmos aspectos técnicos da
composição de Organa, principalmente no tocante a direção do movimento das vozes no
exemplo de Organum livre. O exercício serviu também para uma proveitosa reflexão de como
a “forma” pode alterar o “conteúdo”. A melodia “Ai, se eu te pego” perdeu toda sua
característica libidinosa nas versões em Organum.
5. Pensamentos finais
O assunto de massificação musical não é um fenômeno que nasceu no séc. XX,
apesar de ser durante este século que se tornou mais evidente na sociedade como um todo e
que começou a ser estudado de maneira estruturada. O exemplo histórico da massificação
musical ocorrida na Revolução Francesa serve para ilustrar como processos de massificação
podem inibir o desenvolvimento de aspectos que Adorno considera como fundamentais em
nosso sentido de humanidade: a liberdade e a individualidade.
A breve experiência relatada neste artigo demonstra que, ao permitir que os alunos
criassem seus próprios exemplos de Organa, o princípio adorniano de que a experiência
estética é o veículo pelo qual surge a liberdade foi contemplado. Isto ofereceu aos alunos não
somente a oportunidade de fixarem um conteúdo programático da disciplina, mas também a
oportunidade de uma afirmação da individualidade através da experiência estética. Assim,
uma melodia que tem recebido um amplo processo de massificação, foi transformada em
ferramenta para que se desenvolvesse um processo inverso no qual se manifestou um sentido
de criatividade.
É importante para todas as áreas, mas em especial na música, que nós,
professores, busquemos maneiras de criar pontes de ligação entre o conhecimento e o aluno.
Muitas vezes a adesão a rígidos esquemas curriculares e metodológicos é uma barreira entre o
professor e o aluno e entre o aprendizado e o aluno. Mesmo quando estamos trabalhando em
sala de aula um conteúdo de história antiga, como o assunto de Organum, é possível estimular
atividades e discussões que tenham relevância contemporânea tanto para o aluno como
indivíduo, como para o grupo de alunos como representantes de uma coletividade da
sociedade.
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Notas
1

O termo “Indústria Cultural” aparece pela primeira vez em Dialectic of Enlightenment, de Adorno e
Horkheimer, publicado em Amsterdã em 1947.
2
Publicado com o nome de Hektor Rottweiler.
3
“The customer is not king, as the culture industry would like to have us believe, not its subject but its object”.
4
“It is this accessibility that has made it imperative that educational guidance be given the young to assist them
in formulating judgements regarding the use and quality of music”.
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Resumo: este artigo versa sobre as relações entre música e movimento, partindo do universo da
Capoeira Regional e culminando na composição de m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau,
uma obra de música e dança. Após uma pequena introdução sobre a pesquisa em um âmbito
formal, abordamos a obra a partir dos quatro níveis do Ciclo de Vida da Composição: ideia,
materiais, implementação e obra.
Palavras-chave: Composição, Capoeira, Berimbau, Dança, Processos Criativos
M'bolumbümba: capoeira, music and movement on stage
Abstract: this paper focuses on the relationships between music and movement, from the context
of Capoeira Regional through the composition of m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau, a
work of music and dance. Initially, we discuss shortly the research in a formalized point of view,
and thereafter we focus the work based on the four levels of the Compositional Life Cycle: idea,
materials, implementation and work.
Keywords: Composition, Capoeira, Dance, Berimbau, Creative Processes

1. Introdução: sobre a pesquisa acadêmica e de criação
A pesquisa “Música (Im)Pura: Capoeira, música e movimento no seio da criação
musical contemporânea” tem sido desenvolvida desde 2009 no âmbito do Doutorado em
Composição no Programa de Pós-Graduação da UFBA. A problemática principal versa sobre
a relação entre música e movimento1. Com efeito, escolhemos a Capoeira Regional como
universo de pesquisa, uma vez que não há distinção conceitual entre música e movimento
nesse contexto (SODRÉ, 2002; CAMPOS, 2009). Desdobramentos poéticos oriundos dos
contextos da Capoeira não são novidade e representam uma importante agenda em
performances musicais e coreográficas2.
A primeira etapa da pesquisa foi vivencial, de caráter experiencial. A partir de
uma imersão no campo, realizamos inferências que propiciaram um rico contexto para
experimentações musicais e de movimento. Para além dos contextos poéticos, em uma
espécie de “sistema-obra” (CERQUEIRA, 1991, p. 1), vislumbramos de maneira bastante
clara uma possível rede de conexões, exposta em um arcabouço conceitual de maneira mais
formalizada.
Os subsequentes desdobramentos da pesquisa apontaram para a criação de uma
obra musical/coreográfica, composta a partir dos conceitos, materiais e experimentações
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realizadas. m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau é resultado dessa fricção entre as
noções de música e movimento na Capoeira, fruto da inquietação artística que responde ao
rico campo de explorações e virtuais contextos composicionais latentes na Capoeira3.
A palavra m'bolumbumba ou mbulumbumba, em Angola, refere um instrumento
musical muito próximo do que no Brasil conhecemos por berimbau4. m'bolumbümba é um
neologismo que dialoga com a sonoridade resultante, em referência a Mestre Bimba, criador
da Capoeira Regional. Na obra, diversos elementos da Capoeira Regional são postos em
diálogo, desconstruídos e ressignificados em um contexto po(i)ético unificador.
Abordaremos brevemente nesse artigo o arcabouço conceitual que tornou possível
a composição de m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau, as principais ideias
desenvolvidas na relação entre música e movimento, bem como conceitos mobilizados no
contexto poético da obra. Dividimos esse artigo em seções, correspondentes aos diversos
níveis laskeanos do Ciclo de Vida da Composição: ideia, materiais, implementação e obra
(LASKE, 1991). Os aspectos do movimento descritos aqui partem dos pressupostos da
Análise Laban/Bartenieff de Movimento5.
2. O arcabouço conceitual: o nível da ideia
As elocuções formalizantes que mobilizam a busca pela interação entre os
aspectos cinéticos e sonoros são operacionalizadas no contexto desse trabalho a partir de
quatro conceitos-chave. Os conceitos foram inferidos a partir da interação direta com a
Capoeira Regional e são: ciclicidade, “incisividade”, circularidade e “surpreendibilidade”.
A ciclicidade é entendida como a propriedade daquilo que se caracteriza a partir
de um ciclo. Neste, uma certa modelagem, após ser transformada, é reiterada. Na Capoeira
Regional, está presente em diversos aspectos: o jogo e suas regras, os toques de berimbau e as
Sequências de movimento criadas por Mestre Bimba. Sob o ponto de vista criativo, ciclos são
uma poderosa ferramenta para a composição musical e sequências de movimento geram
ciclos de qualidades expressivas, possibilitando desdobramentos complexos a partir de ideias
simples.
A incisividade é um neologismo criado para definir a característica e a capacidade
daquilo que é incisivo. Os movimentos da Capoeira Regional, embora estejam em diálogo
com vários aspectos do jogo e da música, em geral visam ao oponente e, por isso, são
fortemente incisivos. Esse conceito veicula aspectos expressivos ligados a movimentos
diretos, em formas direcionais (LABAN, 1976; FERNANDES, 2006).
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A circularidade talvez represente a noção mais literal: a roda de capoeira, a
característica circular que assumem os toques de berimbau, os diversos movimentos circulares
do jogo. Entretanto, referimo-nos àquilo que é circular em um sentido amplo, não apenas
geométrico: é o campo da mandinga, um aspecto constitutivo da Capoeira. Estamos diante de
um conceito que remete à fluidez, ao líquido como ideia formadora. No domínio cinético,
vislumbramos movimentos indiretos e formas tridimensionais do corpo em movimento.
A surpreendibilidade está fortemente ligada ao movimento da expectativa nos
fluxos musical e de movimento. A capacidade de surpreender é uma característica que não se
se dobra facilmente a formalizações, a uma definição que dê conta das suas idiossincrasias.
No processo de criação de uma obra, a expectativa e os elementos que a tornam viável, ou que
podem quebrá-la, representam importantes estratégias de criação. Em termos analíticos de
movimento, remetemos a questões tais como alterações bruscas dos fatores expressivos:
tempo, fluxo, espaço e forma.

3. Sobre o campo e o contexto poético: o nível dos materiais
A primeira versão de m'bolumbümba foi uma peça acusmática para projeção
sonora em 7.1, baseada no conceito de ciclicidade. A obra foi estreada nesse formato no
Concerto IV, Ano 2, do Música de PoA, no Auditório Tasso Correa, Instituto de Artes da
UFRGS, em 23 de dezembro de 2010.
De um modo geral, as amostras de áudio usadas em m'bolumbümba: entre o corpo
e o berimbau são oriundas de duas fontes: gravações realizadas pelo compositor em 2009 e
2010, na Fundação Mestre Bimba, em Salvador, e uma gravação histórica de Mestre Bimba
tocando o Hino da Capoeira ao berimbau (Figura 1).
F
i
g
u
r
a
1
:
E
spectrograma do Hino da Capoeira, em gravação do Mestre Bimba

Esta é uma gravação de baixa fidelidade, com um reverb bastante acentuado. Note
que há um vazio no espectro a partir da faixa de 16 KHz. Como se trata de uma gravação

1171

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

bastante antiga, realizada com recursos um tanto precários, o sample rate não permite o
registro de sons acima dessa faixa (que indica uma taxa de amostragem aproximada de 32
KHz, se aplicarmos o Teorema de Nyquist).
Geramos material compositivo a partir de gravações realizadas em Rodas de
Capoeira. Além do Hino, utilizamos um pequeno ciclo de cada um dos toques São Bento
Grande, Idalina Compassada e Iúna. Como foram captados em um contexto informal, esses
toques estão repletos de interferências do ambiente, tais como risos, gritos, murmúrios etc. As
interferências compõem a obra, na medida em que manifestam diretamente a força e a
expressão do contexto, livre de formalidades.
Os toques engendraram sonoridades a partir de dois processos principais: edição
microscópica e síntese cruzada. Na edição microscópica, realizamos cortes no áudio,
separando cada ataque do berimbau. Dessa forma, cada toque gerou pequenas amostras
(aproximadamente dez em cada movimento). Na síntese cruzada, utilizamos o software
CSound para processamento e geração de sons a partir das análises espectrais do Hino da
Capoeira, combinado primeiramente com São Bento Grande (Figura 2) e, posteriormente,
com Idalina Compassada (Figura 3). O Hino foi utilizado ora como onda portadora, ora como
moduladora. Aplicamos diversos parâmetros de interpolação e informações de duração para
as amostras resultantes (stretch e compressão temporal)6.

Figura 2: Espectrograma do São Bento Grande, em gravação realizada pelo compositor na
Fundação Mestre Bimba

Em m'bolumbümba, diversos ciclos de movimento foram engendrados pela
bailarina, a partir dos deslocamentos da ginga da Capoeira. Ciclos que partem do tronco,
desencadeiam movimentos de braços e pernas, (com)põem o corpo em constante estado de
desequilíbrio, desafiando as organizações e estados corporais corriqueiros. Diversas ideias
para sequências de movimento partiram da Análise Laban/Bartenieff de Movimento aplicada
aos movimentos da Capoeira Regional a partir das noções do arcabouço conceitual. Os
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principais movimentos extraídos são a ginga, como forma latente de organização corporal e a
combinação de movimentos de ataques e defesas, a Sequência de Bimba.
Figura 3:
Espectro
grama
do
Idalina
Compass
ada, em
gravação
realizada
pelo
composit
or na Fundação Mestre Bimba

4. Ideias em jogo: o nível da implementação
m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau foi estruturada em quatro
movimentos, cada qual tendo como ímpeto (REYNOLDS, 2002) um dos conceitos do
arcabouço conceitual e um dos toque de Capoeira. A ciclicidade foi engendrada a partir do
toque São Bento Grande, a Incisividade, da Idalina Compassada, a Circularidade, por sua
vez, a partir da Iúna e, finalmente, a Supreendibilidade, do Hino da Capoeira.
Em m'bolumbümba 1, os diversos ciclos de São Bento Grande foram espalhados
pela forma em diversas escalas, desde o nível micro, com os toques de berimbau separados
microscopicamente e as pequenas nuances de movimento propiciadas pelas organizações
corporais da ginga, em cada um dos seus diferentes estágios; até grandes trechos de síntese
cruzada, onde a riqueza timbrística do berimbau dialogou com os diversos fatores expressivos
referentes aos ciclos de movimentos de ataque da Capoeira explorados com os membros
superiores. De um modo geral, processos de adição gradativa e reiteração representam o
principal nó temático da composição.
m'bolumbümba 2 explora os diversos traços dos mais variados gestos incisivos.
Os toques microscópicos do berimbau são potencializados em forma de fortes ataques em
clusters de uma oitava de extensão, gerando ritmos e texturas em diálogo com movimentos
que enfatizam os membros superiores em uma contínua expansão da Cinesfera. Em uma
seção central há um pequeno arrefecimento do ímpeto, em um desenho mais contínuo e lento,
seguido de um retorno aos gestos incisivos dispostos em forma espelhada, agora de uma
Cinesfera ampla em direção a uma pequena. De um modo geral, há ênfase nas variações de
tempo, espaços diretos, com fluxos controlados e Formas direcionais.
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Em m'bolumbümba 3, nove diferentes gravações do toque de Iúna são organizadas
a partir de seis diferentes formas de combinação, ora sincronizando os finais, ora os centros,
ora compondo com dois ou três diferentes grupos de sincronia. Os diferentes andamentos, a
agógica e as pequenas variações de afinação entre os berimbaus gravados geram uma
complexa teia de acontecimentos musicais que fluem no tempo. Essas texturas, combinadas
com seis diferentes variações para uma sequência de movimento com Formas tridimensionais
e fluídas, são alternadas por seções intermediárias que vão crescendo em tamanho e
importância ao longo tempo, sempre explorando as nuances de timbre resultantes da Iúna.
Esses espaços localizados no “entre”, no ínterim, engendram deslocamentos espaciais que,
seja no nível baixo ou no alto, exploram as circularidades no espaço e nas Formas que o corpo
assume.
m'bolumbümba 4, a surpreendibilidade é o tema que compõe, especialmente a
partir de jogos entre a bailarina, a eletrônica e um elemento novo, o berimbau tocado ao vivo.
Esse é o único movimento que propõe uma relativa abertura na estrutura, possibilitando
variadas elementos de surpresa que forçam e extrapolam a expectativa criada a partir das
fortes relações estruturais operadas nos nível criativos no movimentos anteriores.

5. Considerações provisórias finalizantes: o nível da obra
m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau é composta de uma abertura,
precedendo os quatro movimentos, interligados e entrecortados por vídeos. Possui uma
duração total aproximada de uma hora. Três movimentos são acusmáticos, para projeção
quadrifônica, que lança mão das diversas possibilidades de espacialização sonora. Um outro
foi composto para berimbau, sons eletrônicos e eletrônica em tempo real.
Quanto à cenografia e figurino, além de aspectos referentes ao arcabouço
conceitual, foram referidos aspectos de cunho histórico. Elementos tais como uma cadeira,
tradicionalmente utilizada para treino e memorização da Sequência de Bimba, evocam uma
prática comum na capoeira, mas ressignificada a partir do arcabouço conceitual.
Há que se destacar que aspectos sociológicos também serviram como fonte para
uma rede de relações subjetivas que possibilitaram uma certa noção de narrativa à obra.
m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau promulga variados diálogos entre cultura, uma
tradição popular proeminentemente oral, e contextos estéticos específicos, promovendoa
entendimentos contemporâneos na cultura e na arte.
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Notas
1

Algumas incursões nesse sentido foram descritas e discutidas no artigo de BERTISSOLO e LIMA (2011) e tem
avançado durante a pesquisa de doutorado a ser concluída nos próximos meses. Destaquemos aqui os escritos de
Nogueira (2003, 2005 e 2009), que avançam na criação de um campo conceitual para as relações metafóricas
entre música e movimento. Há que se mencionar também a Energética, um importante movimento na teoria
musical do século XX, que abordou a noção de movimento em música a partir do conceito de ondas
(ROTHFARB, 2002) e a noção de mapeamento de domínios (musicais e de movimento) a partir de esquemas
mentais oriundos da experiência corporal (BROWER, 2000). A pesquisa de mestrado de Bertissolo abordou essa
assertiva pelo viés da composição da obra de música e dança Noite, para bailarina, ensemble, eletrônica e vídeo,
e contou com a colaboração de Sfoggia. Para maiores informações cf. BERTISSOLO (2009).
2

Os exemplos de aplicação de material musical, principalmente melódico e rítmico, extraídos da Capoeira e
aplicados a obras musicais são inúmeros. A produção do Grupo de Compositores da Bahia ilustra tal assertiva.
Sob o ponto de vista da dança, citemos, por exemplo, a investigação de VALLE (2008) onde, a partir da Análise
Laban/Bartenieff de Movimento a coreógrafa estabelece uma instigante interação entre o contexto da Capoeira e
a Dança Contemporânea.
3

m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau foi contemplado com o Prêmio Vivandança, em 2012, e estreada
em 25 de abril do mesmo ano, no Teatro do ICBA, Salvador, onde permaneceu em temporada até o dia 28 de
abril. Foi composta em parceria entre o compositor Guilherme Bertissolo e a coreógrafa Lia Sfoggia.

4

Como afirma Frungillo (2003, p. 39-40): “é instrumento tradicional do estado da Bahia, por influência africana,
sobretudo dos 'arcos' 'hungu' (ou 'humbo') de Luanda, do 'mbulumbumba' e 'kambulumbumba' (sudoeste de
Angola) […]. Apesar de ser um instrumento de poucos recursos e identificado com a dança-jogo da 'Capoeira',
tem sido esporadicamente utilizado em música erudita. [...] A primeira peça sinfônica em que aparece com
destaque é o poema sinfônico-coral 'Ganbazuma' (1959) composta por Mário Tavares. Luiz A. Anunciação pede
o instrumento afinado em 'Sol' na peça 'Motivos Nordestinos', trio com flauta e 'vibrafone' (1975)”.
Especialmente a partir dos últimos trinta anos, o número de peças com berimbau multiplicou-se, assim como
suas possibilidades técnicas e recursos.
5

O Sistema Laban/Bartenieff de Movimento é um conjunto de teorias inicialmente propostas pelo alemão
Rudolf Laban e posteriormente desenvolvidas por diversos de seus discípulos. Laban propõe categorias para
análise e notação do movimento humano. Hoje, as teorias de Laban são aplicadas em variadas áreas do
conhecimento, desde as artes cênicas até as ciências políticas (KOVÁROVÁ & MIRANDA, 2006). Algumas
importantes incursões sobre a relação entre o Sistema Laban/Bartenieff e a música tem sido realizadas,
especialmente nos últimos anos. Referências omitidas. Para maiores cf. LABAN (1976, 1998), FERNANDES
(2006) e MIRANDA (2008).
6

As amostras de áudio mencionadas nas Figuras 1, 2 e 3, bem como os arquivos das obras e trechos do
espetáculo podem ser encontrados em .http://guilhermebertissolo.wordpress.com/.
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Resumo: o artigo apresenta uma breve discussão sobre os conceitos de técnica, mecanismo e
audiação, mais voltados especificamente à realidade do violão, com ênfase no ensino superior.
Utiliza como base autores de diferentes áreas, como os violonistas Eduardo Fernandez (Uruguai) e
Henrique Pinto (Brasil), e autores ligados à pedagogia e cognição como Edwin Gordon, Andreas
Lehmann, John Sloboda e Robert Woody. As reflexões resultantes nos servem de guia para a
elaboração de um programa de curso em desenvolvimento para o Bacharelado em Violão da
UNICAMP.
Palavras-chave: violão, pedagogia do violão, performance.
Mechamism, technique and audiation: a proposal of guiding pillars for the Bachelor's Degree in Classical
Guitar
Abstract: the article presents a brief discussion about thechnique, mechamism and audiation,
emphasizing the reality of the bachalor's degree in classical guitar. The discussions are based on
authors from different areas, such as the guitarists Eduardo Fernandez (Uruguay) and Henrique
Pinto (Brazil), and authors linked to pedagogy and cognition as Edwin Gordon, Andreas Lehmann,
John Sloboda and Robert Woody. The result of the reflections is our guide for the development of
a course program for the bachelor's degree in classical guitar at UNICAMP.
Keywords: classical guitar, classical guitar pedagogy, performance.

O estudo de um instrumento envolve pelo menos dois aspectos básicos para o
fazer musical: um deles é o domínio técnico, e o outro, um pouco mais complexo em sua
definição, se refere a um conjunto de habilidades relacionadas a expressão, conhecimento de
estilos, dentre outras questões que formam o campo da compreensão e das intenções musicais.
Entretanto, são duas questões indissociáveis, pois as intenções só se tornam claras
quando há habilidade para realizá-las, o que nos leva a crer que, consequentemente, não há
técnica desacompanhada de uma intenção expressiva. Mas há sim a possibilidade do domínio
dos mecanismos de execução, que têm a sua importância na constituição dos reflexos e do uso
eficiente dos aparatos motor e muscular que são solicitados ao intérprete na execução de uma
peça.
Assim, Fernandez (2000, p.11) distingue mecanismo de técnica:
Mecanismo é uma estrutura interdependente de reflexos adquiridos que torna
possível, em seu conjunto, possuir a capacidade geral ou abstrata de tocar.
(FERNANDEZ, 2000, p.11)
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Quando enfrentamos um trabalho concreto em uma obra específica, esse mecanismo
que nos permite tocar não nos permitirá necessariamente tocar sempre bem. [...] Este
paradoxo de saber tocar e ao mesmo tempo não poder fazê-lo obriga, ao meu
entender, a estabelecer um novo conceito. [...] técnica: a capacidade concreta de
poder tocar uma passagem determinada da maneira desejada. [...] Para este trabalho
de resolução de uma passagem musical concreta é necessário antes de mais nada ter
uma ideia clara do que se quer conseguir na passagem a estudar. Isso implica
necessariamente que se tenha tomado decisões quanto a tempo, dinâmica, cores,
articulação e agógica, em outras palavras, que exista uma concepção clara da
passagem. Se esta concepção não pré-existe ao trabalho técnico, este funcionará
como uma maquinaria sem controle nem direção. (FERNANDEZ, 2000, p.11)

Sendo assim, de acordo com Fernandez (2000), o estudo da técnica envolve
necessariamente expressão. Para Lehmann, Sloboda e Woody (2007, p.89):
Expressão se refere às pequenas escalas de variação no tempo, volume e outros
parâmetros que performers inserem em pontos específicos em sua execução. [...]
Interpretação se refere ao caminho em que muitos atos expressivos individuais são
escolhidos e combinados através de uma peça inteira de forma a produzir uma
experiência coerente e esteticamente satisfatória.

Desta forma, podemos afirmar que o domínio da técnica do instrumento se
relaciona diretamente com expressão, exigindo do executante um certo nível de compreensão
daquilo que se propõe a tocar, que envolve estilo, fraseologia, dentre outros aspectos que
serão determinantes no resultado da performance. Para entendermos melhor esta compreensão
musical é interessante recorrermos ao conceito de audiação1, definido por Edwin Gordon em
sua Teoria de Aprendizagem Musical. O autor faz uma analogia da música com a linguagem
que nos permite uma melhor aproximação de seu conceito:
Consideremos a linguagem, a fala e o pensamento. A linguagem é o
resultado da necessidade de comunicar. A fala é o modo como
comunicamos. O pensamento é aquilo que temos para comunicar. A
música, a execução e a audiação têm significados paralelos. A
música é o resultado da necessidade de comunicar. A execução é o
modo com a comunicação ocorre. A audiação é o que é comunicado.
(GORDON, 2000, P.19)

Audiar é então reter, compreender e interagir com os diversos elementos que
constituem a música enquanto se ouve, após se ouvir, ou até mesmo sem nunca tê-la ouvido,
já que pode ocorrer enquanto se escuta, relembra, executa, interpreta, cria ou compõe,
improvisa, lê ou escreve música. O nível desta compreensão musical certamente varia de
acordo com o indivíduo. Para Gordon (2000, p.18) o significado que é dado aos sons será
diferente de acordo com o nível de aptidão musical, a esfera de educação e a experiência de

1178

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

cada um. Assim, pode haver estudantes capazes apenas de identificar padrões rítmicos e
melódicos mais básicos, e de outro lado outros podem atingir um nível que envolve motivo,
forma, estilo do fraseado, estética como um todo. Mesmo em dois sujeitos que compartilham
um nível similar de compreensão, pode haver certamente variações, de acordo com a vivência
e a leitura individual.
Desta forma, a execução musical de um intérprete está intimamente relacionada
ao seu domínio técnico sobre o instrumento e à sua capacidade de audiar. Suas opções
interpretativas estão ligadas à sua leitura e compreensão da obra, ao mesmo tempo que à sua
desenvoltura para realizá-la fisicamente através do som. Em outras palavras, estão envolvidos
no processo sua paleta variada de sons, articulações e possibilidades de dinâmica que tornarão
viva a sua concepção-audiação.
Dentro destas reflexões, voltando-se às questões pedagógicas do
ensino do instrumento no nível de graduação, é desafiador para o professor
identificar

problemas

e

elaborar

atividades

que

possam

resolvê-los

satisfatoriamente. Deve haver o permanente cuidado em evitar erros na sua
identificação, pois o que muitas vezes é apontado como dificuldade técnicomecânica pode estar muito mais relacionado à própria capacidade de audiar:

Quando os alunos se queixam de terem problemas de técnica vocal ou
instrumental, ou de terem sofrido um lapso de memória durante a
execução de um trecho de música, isso aconteceu, provavelmente,
porque tinha a música memorizada, mas não estava a audiar o que
estava a tocar. Na sua maioria, os problemas técnicos e de memória,
inclusive os relacionados com sonoridade, podem ser corrigidos sem
o auxílio do instrumento, através da audiação, já que o fundamental
é que primeiro se saiba ouvir o som que se quer produzir. (GORDON,
2000, p.25)

Por isso, a condução de um curso não deve apenas se pautar pelo domínio
mecânico da execução, mas também e, principalmente, pelo preparo do aluno na elaboração
de sua concepção artística, através da inserção gradativa de elementos que compõem os
diversos universos estilístico-musicais, e do exercício da própria audiação, que é central neste
processo. Henrique Pinto, um dos nomes mais destacados da pedagogia do violão no Brasil,
aproxima-se deste conceito quando fala de afetividade que, segundo ele, envolve uma série de
questões relacionadas ao envolvimento do aluno com o instrumento e com a própria música.
Para que o aluno toque bem um determinado repertório é necessário que haja um
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envolvimento afetivo com sua estética, ou segundo o próprio autor, “quando tocar, saber o
sentido de cada nota no contexto de uma obra”. (PINTO, 2005, p.6). Este sentido pode ser
apontado como uma analogia à compreensão pela audiação.
Podemos a partir da última declaração de Gordon citada acima voltar a uma outra
de Fernandez (2000, p.11) já mencionada nesse texto. Para o autor uruguaio, a técnica
envolve necessariamente decisões quanto a tempo, dinâmica, cores, articulação e agógica, e
para o seu trabalho eficiente é necessário que se tenha uma ideia clara do que se quer obter na
passagem. O que os dois autores enfatizam é que para que haja uma formação técnica
satisfatória é necessário que o aluno desenvolva antes ou paralelamente sua capacidade de
saber quais resultados musicais deseja atingir. Que desenvolva sua capacidade de escolhas,
mediante sua leitura e sua compreensão. Pois se não somos capazes de sabermos o que de fato
queremos, também não somos capazes de buscarmos um caminho, um meio que nos conduza
até lá. E a técnica representa este meio para o instrumentista, entre a audiação e o resultado
comunicativo da performance.
Mas há um caso possível de desempenho musical fora da audiação, pelo caminho
da imitação. A cópia de uma interpretação pode ter a sua relevância na formação desde que
feita de forma crítica. Há aqueles que aprendem a imitar e logo descobrem caminhos
autônomos, mas há outros que nunca se desvencilham desta forma de fazer música, e
desenvolvem suas carreiras artísticas imitando intérpretes consagrados. Gordon (2000, p. 22)
comenta que, apesar de frequentemente confundidos, imitação e audiação representam dois
conceitos que se contrapõem, embora a imitação possa ser o primeiro passo da aprendizagem
que permite a melhor utilização do potencial de audiação. Comenta ainda que em termos
cognitivos, a estrutura da audiação é profunda e serve como concepção de fundo, enquanto a
imitação, pelo contrário, é superficial e serve simplesmente como percepção de superfície.
Compara a utilização de um papel transparente para a realização de um desenho em oposição
à observação e posterior criação.
Desta forma, a importância da audiação está no próprio sentido de originalidade
da arte. A leitura pessoal, a interpretação e a criação aproximam-se na sua elaboração:
Quem é capaz de audiar música, é capaz de aprender a criar, a improvisar e a
acompanhar-se a si próprio, ou a acompanhar outros músicos com uma progressão
melódica apropriada e, se assim o desejar, a ler e escrever notação, compreendendoa. Apropria-se da música. Já não precisa dar atenção ao que os outros estão a fazer,
porque agora pode usufruir, através da compreensão, o que eles estão a fazer ou
fizeram. Através da audiação, podemos transpor o que sabemos para a música e
depois extrair dela novo significado, e esta interação confere-nos uma visão
profunda da música dos outros e da nossa própria música. (GORDON, 2000, p.27)
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Dentre os tipos de audiação elencados por Gordon (2000, p.21), aquele que é mais
direcionado à nossa reflexão é a audiação notacional. Trata-se da audiação da notação
musical, em que se efetua a capacidade de ouvir o som musical e conferir a ele um significado
sintático antes de o executar ou antes que o executem, ou ainda no momento em que se está
escrevendo o som (ouvir, perceber internamente). Alguns intérpretes fazem audiação
notacional com frequência ao se depararem com uma nova obra que se propõem a estudar. E
os que fazem este tipo de pré-estudo em geral são beneficiados por uma visão mais ampla da
peça, possibilitando um mapeamento interpretativo das seções e frases com prévias aplicações
de dinâmica, agógica, timbres, articulações antes mesmo de tocarem as primeiras notas. É um
momento em que se pode dar um maior espaço à imaginação e à criatividade, antes que entre
o trabalho físico dos dedos, que pode dispersar alguns processos criativos, na ânsia de
resoluções de certas passagens.
A audiação notacional pode de fato tornar todo o processo de preparação da obra
mais rápido. No violão, este tipo de leitura é particularmente interessante e eficiente, pois a
escolha do dedilhado de um trecho é determinada a partir de uma visão ampla do que se
encontrará no decorrer da obra, de forma que se possa contrastar ou combinar seus padrões de
articulação, timbre ou dinâmica. E a digitação representa uma primeira manifestação
interpretativa do violonista, já que as escolhas de cordas, dedos ou posições é absolutamente
determinante para o resultado sonoro.
Assim, a partir de todas estas reflexões, podemos extrair o tripé básico que
acreditamos essencial na formação do instrumentista em um curso superior: mecanismo,
técnica e audiação. A escolha deste tripé também corrobora com a afirmação de Gordon
(2000, p.351) quando fala que “na atividade de execução a ênfase deve pesar sobre a
aquisição, pelos alunos, de conhecimentos de repertório e de desenvolvimento de sua
competência de audiação, bem como de técnica instrumental ou vocal”. Porém, os elementos
envolvidos não atuam de forma isolada, mas possuem pontos de contato importantes e que
precisam ser respeitados para que o aluno perceba as conexões e a importância de cada
trabalho.
Este relacionamento entre os ítens é relevante a um aprendizado mais efetivo. É
importante que os conteúdos trabalhados no mecanismo possam ser aplicados em um
repertório pedagógico tão logo sejam assimilados. Mas o aprendizado de uma peça pode
sugerir uma outra carência em determinados mecanismos, o que torna este relacionamento
uma via de duas mãos. Já na relação entre a técnica e a audiação podemos observar pontos de
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contato muito claros, afirmados nas próprias palavras de Fernandez e Gordon. A técnica, seja
no trabalho do repertório pedagógico ou na prática de um trecho desafiador ao estudante,
segundo Fernandez, deve estar acompanhada já de uma ideia interpretativa, com os elementos
expressivos já envolvidos, para que de fato ela esteja contextualizada. Esta ideia interpretativa
sugere naturalmente uma compreensão musical, o que segundo Gordon, trata-se da própria
audiação. Assim, o ponto de contato entre a técnica e a audiação ocorre no plano das idéias
interpretativas, em função de se estabelecer o sentido musical e a expressividade, através de
ferramentas mecânicas que torne possível aplicação de determinadas sonoridades, articulações
e dinâmicas. E é neste ponto que o mecanismo se relaciona com a audiação. A aquisição do
reflexo leva sempre em conta estas ferramentas interpretativas, pois o fim de toda esta
discussão é o resultado sonoro. Assim, o mecanismo também atende a própria audiação, no
sentido de estabelecer procedimentos mecânicos na obtenção de timbres, articulações e
dinâmicas.
Ainda em relação ao mecanismo, percebemos um problema histórico em seu
estudo tradicional, mais especificamente a partir do momento em que a técnica do violão foi
esmiuçada e métodos repletos de exercícios sem um sentido musical foram lançados.
Acreditava-se que praticando-se uma quantidade significativa de horas de escalas, arpejos e
ligados poderia se obter uma boa execução de qualquer repertório. Com o tempo verificou-se
que dominar os mecanismos de execução não significava necessariamente tocar bem uma
obra, e daí nasce o conceito de técnica aplicada já exposto aqui através de Fernandez.
De outro lado, não significa que devemos abandonar a idéia de pensar e otimizar o
trabalho de mecanismo. Certamente eles estão intimamente ligados à clareza da execução,
obtenção de certas sonoridades, timbres, articulações, dinâmicas, em síntese, também e
indiretamente ligados aos elementos interpretativos. Pois como dito no início deste texto, a
interpretação atinge o ouvinte quando o aparato técnico-mecânico do executante torna
possível. Porém, o trabalho com os mecanismos deve ser cuidadoso, tanto por parte do
professor como por parte dos alunos, pois aos se referir à aquisição de reflexos, forma-se a
base de toda a constituição física da execução. Desta forma, devem ser trabalhados com uma
observação constante em relação à musculatura empregada e aos resultados sonoros obtidos,
em um diálogo que envolve o mínimo esforço com máximo de rendimento. Atingindo-se o
resultado, o trabalho pode ser abandonado, pelo menos momentaneamente, já que a obtenção
do reflexo foi alcançada, e a mera repetição não trará maiores benefícios. O ideal a partir daí é
a aplicação de seus conceitos na literatura pedagógica.
Desta forma, é absolutamente relevante que haja uma relação do mecanismo com
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a audiação, de forma que os trabalhos mecânicos possam prever também aplicação de
elementos expressivos, como dinâmicas, timbres e diferentes articulações. Este tipo de
abordagem não ocorre nos métodos tradicionais, predominando o mero exercício de domar os
dedos. Neste sentido, concluindo com uma citação de Gordon (2000, p.20), “os bons músicos
sabem quando estão a audiar: é naquele momento em que os ouvidos se tornam mais
importantes do que os dedos”. Ou para completar, os ouvidos devem comandar os dedos, e
não o inverso.
Referências:
FERNÁNDEZ. Eduardo. Técnica, mecanismo, aprendizaje, una investigación sobre llegar a
ser guitarrista. Montevideo: Art Ediciones, 2000.
GORDON, Edwin E. Teoria de aprendizagem musical: competências, conteúdos e padrôes.
Tradução de Maria de Fátima Albuquerque, Lisboa: Gulbenkian, 2000.
PINTO, Henrique. Violão: um olhar pedagógico. São Paulo: Ricordi, 2006.
LEHMANN, Andreas; SLOBODA, John; WOODY, Robert. Psychology for Musicians. New
York: Oxford University Press, 2007.
_________________________
1

Optamos pelo uso do termo em português, da tradução do inglês (Audiation) de Maria de Fátima Albuquerque.
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Metodologia em um estudo de caso em educação musical a distância
Edgar Marques
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Resumo: O presente artigo pretende descrever o planejamento da metodologia de um estudo de
caso, ainda em andamento. Serão relatados o universo da pesquisa, o período delimitado para a
coleta de dados e os instrumentos adotados. Também serão mencionadas algumas impressões após
a coleta. Os dados estão em fase de transcrição e análise, não sendo possível, neste trabalho, aferir
resultados relativos a este estudo.
Palavras-chave: Metodologia de pesquisa, Estudo de Caso, Educação Musical a Distância.
Methodology in a Study of Case in Musical Distance Education
Abstract: This present work has the intention to describe the planning of the methodology of a
case study, yet to be finished. It will be reported the complete analysis of the research, the period
of data collection and the adopted instruments. It will be also mentioned some information after
the said collection. The data are in the transcription and analysis phase, not being possible to
conclude any results in regards to this study.
Keywords: Research methodology, Study of Case, Musical Distance Education.

1. Introdução
O presente trabalho traz uma descrição da metodologia utilizada em uma pesquisa
realizada no interior da Bahia. A pesquisa pretende descrever a aprendizagem de violão dos
estudantes de um curso de Licenciatura em Musica a distância da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (PROLICENMUS). Como os estudantes de um curso de licenciatura em
música aprendem violão através de seus materiais didáticos, e como estes materiais são
utilizados? O PROLICENMUS e os materiais didáticos voltados à aprendizagem de violão
foram descritos detalhadamente em outros trabalhos (MARQUES, 2010; MARQUES, 2011a;
MARQUES, 2011b; WESTERMANN, MARQUES, 2011).
Esta pesquisa está fundamentada no Estudo de caso, pois trata-se de uma investigação
aprofundada, com a intenção de compreender os fenômenos em seu contexto real (YIN, 2010,
MARTINS, 2008).
Nos próximos tópicos serão descritos o universo de pesquisa, o período de pesquisa
em campo e os instrumentos de coleta adotados para este estudo.
2. Universo da pesquisa e perfil da amostra
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O universo escolhido para o estudo foram os alunos de PROLICENMUS matriculados
na interdisciplina 1 Seminário Integrador - Violão. O estudo foi realizado na cidade de Irecê,
um dos quatro polos 2 situados no interior da Bahia.
A amostra foi composta por alunos que apresentassem as características -constatadas
empiricamente - no que se refere às habilidades com o violão e leitura musical. Os alunos
esperados tinham três perfis distintos, entre eles, alunos que não tocavam violão e não liam
partitura; alunos que ingressaram com conhecimento prévio do instrumento, seja em nível
iniciante ou avançado; alunos que não tocavam violão, mas tocavam outros instrumentos, e
liam música.
O critério principal para a escolha deste polo foi a quantidade de alunos que
escolheram o violão como instrumento neste curso, e este pesquisado não ter contato pessoal
com os alunos deste polo antes do início da pesquisa. Sendo assim, foram excluídos os polos
de Salvador, São Félix e Cristópolis. O primeiro devido à amostra ser pouco significativa para
esta pesquisa, com apenas um aluno matriculado na interdisciplina voltada à pratica do violão.
Os demais, pela amostragem não preencher todos os quesitos para a amostra pretendida, e
pela atuação deste pesquisador como tutor itinerante residente, respectivamente.
Consideramos esta interação como prejudicial à pesquisa, pelo risco de comprometer a
isenção durante a coleta e análise dos dados, devido o envolvimento direto deste pesquisador
com os alunos destes polos.
3. Coleta de dados
No curso de Licenciatura em Música a distância da UFRGS, a cada semana um
novo material é publicado para o estudo dos alunos. Em termos de avaliação semestral,
atualmente, eles devem executar pelo menos 2 peças musicais referentes a um conjunto
considerado como mínimo para aprovação, e no final deste período, realizar a gravação deste
repertório. A coleta de dados limitou-se a este conjunto mínimo que foi publicado para os
alunos em um período de três semanas, no semestre 2011.2. A avaliação foi delimitadora para
o período desta coleta. Espere-se que neste período possamos traçar um panorama acerca do
estudo de violão destes alunos, começando com a primeira música estudada, em seu primeiro
contato, até o momento em que o repertorio é executado para fins de avaliação.
4. Instrumentos de coleta
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Utilizamos nesta pesquisa instrumentos variados para coletar os dados no campo,
estratégia

normalmente

utilizada

em

pesquisas

qualitativas

(ALVES-MAZZOTTI;

GEWANDSZNAJDER, 2004). No que se refere a estudo de caso, é desejável ter mais de um
instrumento para coleta de evidências, e este dados podem ser complementares (YIN, 2010).
Os próximos tópicos descrevem os instrumentos de coleta utilizados e sua utilização no
campo.
4.1. Questionários
A coleta de dados iniciou com a aplicação do questionário de sondagem com os
estudantes do polo de Irecê. O intuito deste questionário foi, além de convidar os alunos para
participar da pesquisa, levantar dados sobre o perfil dos alunos. Pretendia-se descobrir quais
alunos iniciaram o curso sem saber música, quais iniciaram o curso tocando violão, mas sem
leitura musical, e quem tinha leitura musical, mas não tocava violão. Também foram inseridas
perguntas sobre organização dos estudos (local, horários, tempo de estudo) e interação com o
material didático.
Devido à distância do polo com a residência deste pesquisador– cerca de 500 Km -,
optamos pela aplicação de questionário online. Este tipo de abordagem é vantajosa quando os
participantes não são facilmente acessíveis (FLICK, 2009). O site escolhido para a elaboração
deste formulário foi o http://www.encuestafacil.com. Além de ser um site desenvolvido
especialmente para a aplicação em pesquisas, suas possiblidades de configuração na
elaboração das questões é bastante vantajosa. Uma característica importante deste site é a
possibilidade de elaborar perguntas ocultas vinculadas às respostas. As perguntas ocultas só
aparecem para o respondente se a resposta escolhida for relevante para a pergunta oculta
aparecer. Isto dá ao instrumento de coleta a possibilidade de ser mais claro em seus objetivos,
evitando que perguntas desnecessárias sejam respondidas. Para Martins (2008), em
questionários aplicados em estudos de caso, as perguntas devem ser claras compreensíveis
para os respondentes, com linguagem adequada, devem abordar um aspecto, ou relação lógica
por vez, e não devem induzir repostas. Devem usar linguagem adequada para as
características dos respondentes (MARTINS, 2008: 38).
A adaptação do questionário para a internet teve como benefício o acesso dos
participantes sem deslocamento do pesquisador. Mas gerou uma série de problemas para obter
as respostas dos formulários.
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Apesar das vantagens encontradas na adaptação do questionário para a pesquisa
online, entre elas o fácil acesso aos participantes sem deslocamento do pesquisador, e as
possibilidades de elaborar as perguntas, encontramos alguns problemas para obter o número
desejável de respostas. Os alunos foram convidados por e-mail, através de uma lista fornecida
pelo tutor residente 3. Após uma semana do envio do convite aos estudantes, apenas dois
alunos responderam o questionário. Isto fez com que o pesquisador enviasse novamente o
convite, utilizado uma linguagem mais precisa e sucinta. Uma das hipóteses levantadas para a
pouca participação até aquele momento foi os alunos não terem tempo, ou paciência para ler o
que estava escrito no corpo e-mail. Conversando com os tutores daquele polo, eles relataram
que os alunos abriam o convite e tinham conhecimento do que se tratava. Segundo relato dos
tutores, os alunos pareciam interessados, mas eles diziam que responderiam o questionário em
outro momento. Isto levou a mais uma semana de espera. Com o cronograma apertado, e sem
possibilidade de flexibilização, decidimos pedir aos tutores que enfatizassem no polo, na
presença dos alunos, que o convite foi reenviado e se tivessem interesse em participar da
pesquisa que respondessem o questionário o mais rápido possível. Os tutores separaram um
computador e deixaram o formulário aberto para aqueles que receberam o convite e quisessem
participar da pesquisa. Após esta medida conseguimos atingir um número de participantes
satisfatório para a continuação da pesquisa.
4.2 Filmagens (observações)
No período determinado para a coleta de dados, os alunos foram observados em seus
momentos de estudo de violão, em 3 momentos distintos: quando tiveram o primeiro contato
com a unidade de estudos; em momentos de estudo individual; em tutorias. Todas foram
registradas em vídeo, para posterior transcrição e análise.
O primeiro contato com o conteúdo a ser estudado é através do computador. Para
registrar este momento, utilizamos de dois modos de capturar as imagens. Uma câmera ficou
registrando aquilo que o aluno fazia em frente ao computador, e um software de
monitoramento de computadores registrou aquilo que o aluno fez ao computador. As duas
imagens foram editadas, com objetivo de sincroniza-las e pôr ambas em uma única tela,
permitindo assim a observação simultânea daquele momento. Vale ressaltar que os dados para
análise foram preservados, e que nenhuma informação relevante foi manipulada durante a
edição. Nos outros momentos de observação, a câmera é ligada e o aluno permanece no
espaço onde estuda o instrumento.
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O pesquisador esteve presente no local das observações todo o tempo, num esquema
de plantão. Na medida em que os alunos participantes da pesquisa compareciam ao polo, eram
agendadas e executadas as filmagens. Quando os alunos estavam em momento de observação,
em seu momento de estudo de violão, o pesquisador se ausentava do espaço, deixando o aluno
a vontade para praticar. Em alguns momentos outros alunos, participantes ou não da pesquisa,
entravam na sala e participavam tanto do estudo dos colegas quanto das tutorias. Por isso,
eventualmente o pesquisador voltava à sala onde ocorriam os registros de observação para
verificar o funcionamento e ângulo da câmera. Apesar da presença eventual do pesquisador
durante a observação, Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004) argumentam que a presença
prolongada do pesquisador no campo minimiza a interferência do mesmo na situação
observada.
Este tipo de observação é não participante, uma vez que a ação observada não é
alterada pela presença do pesquisador. (FICK, 2009). Optamos por este tipo de observação,
pois “permite o registro do comportamento em seu contexto temporal-espacial” (ALVESMAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004: 164). Acreditamos que este modo de observar
foi o mais adequado para os objetivos da pesquisa. Quanto menor a interferência do
observador neste processo, mais confiáveis serão os resultados obtidos.
4.3 Entrevistas
Ao final das filmagens, os alunos foram entrevistados, e as conversas foram
registradas em vídeo, para posterior transcrição. Os tópicos para entrevista foram elaborados
com base na análise dos questionários aplicados, nas observações preliminares durante as
filmagens, e no aporte teórico deste estudo.
Adotamos o tipo de entrevista semiestruturada, pois o entrevistado descreve os
fatos de forma livre, não seguindo e roteiro e a ordem das perguntas de forma rígida,
assemelhando-se

com

uma

conversa

(MARTINS,

2008;

ALVES-MAZZOTTI;

GEWANDSZNAJDER, 2004). Segundo Rosa e Arnoldi (2008) o roteiro deste tipo de
entrevista deve ser elaborado de modo que o entrevistado “verbalize seus pensamentos,
tendências e reflexões sobre os temas apresentados” (ROSA; ARNOLDI, 2008: 30-31). O
roteiro de entrevistas não tem perguntas fechadas. O entrevistado é solicitado a descrever os
fatos que lhe são questionados, sem limitações para respostas. Contudo, durante a conversa
perguntas eram feitas perguntas centradas na questão de pesquisa (FLICK, 2009).
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4.4 Análises de documentos
Para complementar as informações obtidas em questionário e entrevistas e
observações, faremos análises dos pareceres das avaliações, e do material didático estudado
pelos alunos participantes desta pesquisa no período da coleta de dados. O material didático
da interdisciplina de violão será analisado em termos didáticos e de conteúdo musical para
verificar as habilidades exigidas para a execução do repertório, assim como o modo que elas
são ensinadas. Também serão analisados os pareceres referentes à primeira avaliação que os
alunos foram submetidos.
Por fim, serão analisados documentos relativos à organização de seus estudos de
violão. Os documentos mencionados foram solicitados aos alunos em cada semestre e fazem
parte de umas das interdisciplinas do curso. O aspecto observado será a organização e
quantificação temporal relativa ao estudo de instrumento. Segundo Santigo (2009) o tempo de
estudo tem uma relação positiva com o resultado musical geral.

5. Algumas considerações
A etapa de coleta de dados durou 3 semana, e está concluída. Alguns dados foram
analisados durante a coleta, e a partir destes podemos relatar alguns resultados preliminares.
Dos 16 respondentes do questionário, nove foram observados, e sete foram entrevistados. Dos
três perfis de alunos mencionados anteriormente, empiricamente foram constatados os três,
através de conversa com os tutores do polo e observação no polo, mas apenas dois destes se
apresentaram nas características dos alunos respondentes: tocavam violão, mas não liam
partitura; tocavam violão e liam música antes de ingressar no PROLICENMUS. No que se
refere ao segundo perfil encontrado, fomos surpreendidos. Esperávamos alunos que tivessem
leitura musical, mas não tocassem violão. Porém, entre os respondentes, dois alunos
afirmaram ter conhecimento de leitura antes do início do curso e tocar violão.
Para a finalização do estudo foram selecionados 3 alunos. Um dos critérios de
escolha dos pesquisados foi participar dos três momentos de estudo observados: primeiro
contato, estudo individual e tutorias. Contudo, um dos alunos foi selecionado sem atender um
dos quesitos. Em conversas durante a coleta e na entrevista, este aluno menciona não
participar das tutorias, ou seja, do auxílio presencial para aprendizagem de instrumento.
Observamos que alguns alunos não compareciam a este momento, por motivos de atraso, ou
outras atividades do curso que chocavam com os horários de tutoria. Mas este participante
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optou não ser auxiliado presencialmente. Este fator nos chamou atenção e acreditamos pode
trazer resultados interessantes ao estudo.
As filmagens e entrevistas estão em processo de transcrição, e os documentos em
fase de análise. Todos os dados serão analisados e triangulados.
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1

Neste curso o termo disciplina é substituído por interdisciplina, devido os conteúdos das diferentes matérias do
eixo estarem interligados. (UFRGS, 2007, p. 43)

2

Este curso possui 11 polos em 5 estados Brasileiros. Os polos situados na Bahia estão localizados nas cidades
de Salvador, São Félix, Irecê e Cristópolis.

3

Tutores residentes são profissionais que residem nas cidades onde os polos estão situados, e são responsáveis
pelo atendimento presencial aos alunos acompanhando-os em suas atividades acadêmicas.
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Métodos de estudo de viola, guitarra e violão na organização terminológica
do domínio de instrumentos musicais de cordas dedilhadas no Brasil século XIX
Adriana Olinto Ballesté
IBICT - adriballeste@ibict.br, adriballeste@gmail.com
Resumo: Após uma investigação interdisciplinar, focada nas áreas de Musicologia e Organização
do Conhecimento, desenvolvemos um modelo para a organização terminológica do domínio dos
instrumentos musicais de cordas dedilhadas1, com base na Teoria do Conceito de Dahlberg, os
tesauros, e o sistema de classificação de instrumentos musicais de Hornbostel & Sachs (1914).
Nesse artigo, expomos brevemente o modelo desenvolvido e apresentamos as fontes de pesquisa
utilizadas: os métodos de estudo de viola, violão e guitarra editados em língua portuguesa no
período de 1789 a 1899.
Palavras-chave: terminologia, instrumentos musicais de cordas dedilhadas, século XIX, métodos
de estudo, guitarra, viola, violão.
Guitar, Viola and Violão Methods in the terminological organization for
the domain of plucked string musical instruments in 19th century Brazil
Abstract: After an interdisciplinary research involving the fields of Musicology and Knowledge
Organization, we propose a model for terminological organization of plucked string musical
instruments domain, that combines the Concept Theory (Dahlberg, 1978), thesaurus
methodologies and Hornbostel & Sachs (1914) musical instruments classification. In this paper,
we expose briefly the model and present the research sources: Guitar, Viola and Violão methods
published in Portuguese between 1789 and 1899.
Keywords: terminology, plucked string musical instruments, 19th century, methods, guitar, viola.

1. Introdução
Os musicólogos que tem se dedicado ao estudo dos instrumentos musicais de
cordas dedilhadas, no Brasil e em outros países de língua portuguesa, são unânimes em
apontar questões relativas à imprecisão e a inconsistência terminológica. Taborda (2004: 11)
lembra que o termo violão só é utilizado na língua portuguesa, em outras línguas é utilizado o
termo guitarra, derivado do grego kithara - em francês, guitare; em alemão, gitarre; em
italiano, chitarra; e em espanhol, guitarra. Castro (2007: 13) afirma existir uma dificuldade
de denominação terminológica que provoca uma “confusão organológica”. Morais (2008), em
sua pesquisa sobre os cordofones na Ilha da Madeira, mostra como em uma série de relatos
ingleses o termo guitar refere-se indiscriminadamente à guitarra ou à viola.
As questões terminológicas também ocorrem em outras áreas da Musicologia o
que levou pesquisadores reunidos no I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical,
em 2003, proporem “a consolidação da terminologia em todos os campos da Musicologia”.
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Além dessas questões observamos mais um fator complicador para o estudo da
terminologia na área de Musicologia: o fato de, nessa área, a disciplina Terminologia estar
mais relacionada à Lexicografia. No dicionário Grove, por exemplo, as duas disciplinas são
definidas, no mesmo verbete, como uma forma de pesquisa acadêmica direcionada a
condensar, organizar e explicitar os termos que os músicos usam para comunicar suas idéias
sobre suas experiências na arte (DUCKLES & BALCHIN, 2009). Essas disciplinas, do ponto
de vista da área de Organização do Conhecimento2 (e da Biblioteconomia), têm coisas em
comum, mas não podem ser confundidas. A Lexicografia está no nível da linguagem natural
se concentrando no estudo da palavra e nos seus significados de uma forma geral, sendo uma
das suas aplicações práticas a elaboração de dicionários. Em contraposição, a Terminologia,
está no nível da linguagem artificial e se concentra no estudo sistemático de termos e
conceitos, suas características e seus relacionamentos inseridos em um determinado domínio
do conhecimento3. Os termos e conceitos podem ser representados em um sistema de
organização do conhecimento, como, por exemplo, as taxonomias, os vocabulários
controlados, os tesauros e as ontologias4.
Diante dessas questões decidimos investigar, a questão terminológica de forma
interdisciplinar, buscando teorias e metodologias da Organização do Conhecimento e da
Musicologia para a construção de um modelo para a organização terminológica do domínio de
instrumentos musicais de cordas dedilhadas (BALLESTÉ, 2009). Nesse trabalho expomos,
brevemente, esse modelo e apresentamos os métodos de estudo para viola, guitarra e violão
editados em língua portuguesa no período de 1789 a 1899 utilizados como fontes de pesquisa
terminológica.
2. Organização terminológica dos instrumentos musicais
Para a organização terminológica do domínio de instrumentos musicais de cordas
dedilhadas, desenvolvemos um modelo com base na Teoria do Conceito de Dahlberg (1978) e
nas metodologias de elaboração de tesauros.
O modelo prevê os seguintes passos: (1) delimitação do domínio; (2) seleção de
fontes de pesquisa; (3) construção de conceitos; (4) definição das categorias; e (5) definição
dos conceitos.
A delimitação do domínio levou em consideração três parâmetros: o idioma, o
período histórico e a organologia. Como o interesse desta pesquisa é a terminologia em língua
portuguesa não houve dúvidas quanto ao idioma escolhido, o português. Fizemos um recorte
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temporal de 110 anos. Estabelecemos como marco inicial, 1789, ano de publicação do
primeiro método de estudo para viola, editado em língua portuguesa, Nova arte de viola: que
ensina a tocalla com fundamento sem mestre de Manuel da Paixão Ribeiro. E, como marco
final, 1899, ano de publicação do dicionário português de música, Diccionario musical
contendo todos os termos technicos [...], de Ernesto Vieira (1899). Na organologia o sistema
de classificação de Hornbostel & Sachs (1914, p. 3-29) nos deu a base para a determinação
dos instrumentos que deveriam ser selecionados. Concentramos-nos no segmento relativo aos
cordofones, mas incluímos também uma restrição quanto à forma de execução que deveria ser
cordas dedilhadas, considerando, dessa forma, tanto a estrutura física dos instrumentos como
a praxis musical.
Como fontes de pesquisa, selecionamos os métodos de estudo para cordas
dedilhadas e os dicionários de música escritos em língua portuguesa ou traduzidos para o
português, publicados no período de 1789 a 1899. Para cada fonte foi elaborada uma ficha
com informações, tais como: título da obra; data; imprenta; localização da obra; autor;
informações sobre o autor; contexto de época; conteúdo; arquivos digitais relacionados.
A construção do conceito se refere à organização dos termos e conceitos em um
domínio do conhecimento. Nosso procedimento, diferente da terminologia convencional que
tem como intenção a sistematização do termo considerando-o apenas um símbolo lingüístico,
privilegiou a sistematização do conceito, segundo a Teoria do Conceito (Dahlberg, 1978),
considerando o conceito uma unidade do conhecimento, construído com base em afirmações
sobre coisas reais, ou seja, sobre itens empíricos. De forma bastante pragmática, a construção
do conceito pode ser subdividida em quatro etapas. A (a) seleção dos primeiros itens de
referência ou unidades de análise a partir de um universo de itens do mundo empírico, tendo
sido escolhidos para esse domínio os itens: “guitarra”, “guitarra portuguesa”, “viola”, “viola
franceza” e “violão”. A (b) coleta e compilação de definições originais escritas pelos autores
das fontes selecionadas foram organizadas e foram deduzidos novos itens de referência que
passam a fazer parte do domínio, tais como: “alaúde”, “bandolim”, “cavaquinho”, “machete”,
“teorba”. A partir das fontes e das compilações feitas são (c) identificadas as características
dos conceitos pertencentes ao domínio, podemos citar como exemplos: “tem trastes”, “tem
cravelhas”, “tem divisões de arame”, “tem cordas metálicas”, “tem caixa de ressonância em
forma do numeral oito”. Após a análise das características e do estabelecimento de relações
entre os conceitos é determinada uma (d) forma verbal – termo ou nome – que será a forma
preferencial utilizada no universo do discurso para o conceito, sendo as outras formas verbais
consideradas não-preferenciais. Um exemplo de forma verbal preferencial nesse domínio é
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“cravelhas” que será utilizada no lugar de “caravelha”. Isso não quer dizer que caravelha não
apareça na terminologia. Com certeza aparecerá, mas será remetida à forma verbal
preferencial “cravelha”.
Com as características, as relações e a forma verbal organizadas, enfim após a
construção do conceito, dessa forma pragmática, passamos à organização dos conceitos em
categorias. As categorias, tal como os conceitos, são abstrações da realidade que facilitam a
referência a objetos reais e a organização do conhecimento. São exemplos de categorias
básicas de um domínio: propriedade, objeto, processo. São exemplos de categorias específicas
para esse domínio: material constitutivo (ex: “de arame”); forma de tocar (ex: “com a ponta
das unhas”); instrumento (ex: “viola”); acessório (ex: “pestana postiça”); processo musical
(ex: “afinar”).
Os conceitos precisam ter uma definição precisa e essencial para a organização
conceitual. Trata-se de uma restrição, uma delimitação e uma fixação do conteúdo de um
conceito dada pela soma de suas características. Um exemplo de definição para o conceito
“guitarra” pode ser: “É um instrumento musical de cordas dedilhadas, têm em geral seis
cordas duplas, tampo de madeira em forma de pêra, tendo ao centro uma boca, o fundo é
chato, tem cravelhas de metal e é própria para solo ou para acompanhar o canto e outros
instrumentos”.
Dessa forma, bem pragmática, mas não tão simples, é feita a análise conceitual do
domínio que implica em muitas idas e vindas às fontes e às compilações para que seja
verdadeiramente representativa de um dado universo do conhecimento.
3. Métodos de estudo de viola, guitarra e violão
Um dos resultados interessantes relacionados à organização terminológica foi
oportunidade de coletar e organizar5 os métodos de estudo de viola, guitarra e violão,
publicados a partir do final do século XVIII em língua portuguesa, que foram importantes não
só para a extração dos termos e construção dos conceitos do domínio, como para a
delimitação temporal e contextual da pesquisa.
Os primeiros métodos para instrumentos de cordas dedilhadas foram publicados
na França e na Espanha no final do século XIV. O método Guitarra española de cinco
ordenes la qual enseña de templar, y tañer rasgado todos los puntos [...] publicado em 1596,
em Barcelona, pelo catalão Juan Carlos Amat (c. 1572-1642)6, foi um dos mais difundidos
métodos dessa época.
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Em Portugal esse método foi muito utilizado e até copiado literalmente, com o
título Liçam instrumental da viola portugueza ou de ninfas, de cinco ordens, pelo português
João Leite Pita da Rocha (1752).7
Somente 37 anos depois foram concebidos, em língua portuguesa, os primeiros
métodos para instrumentos de cordas dedilhadas: Nova arte de viola: que ensina a tocalla
com fundamento sem mestre, escrito por Manoel da Paixão Ribeiro, publicado em 1789, em
Coimbra; Estudo de guitarra em que se expoem o meio mais facil para aprender a tocar este
instrumento, em 1796, escrito pelo compositor Antonio da Silva Leite mestre de capela na
cidade do Porto8; Arte de Muzica para viola franceza, por J.P.S.S., pela typografia
Bracharense, em 1839, em Braga.
Os primeiros métodos para instrumentos de cordas dedilhadas escritos no Brasil
foram métodos simples voltados para o aprendizado sem mestre, uma tendência em edição
musical no final do século XIX. O Indicador de accordos para violão tendo por fim adestrar
em mui pouco tempo a qualquer individuo, ainda sem conhecimentos de musica, no
acompanhamento do canto e instrumentos, por José Rodrigues Vieira (1851) em Pernambuco
e o Guia material para qualquer pessoa aprender em muito pouco tempo independente de
mestre e sem conhecimento algum de música, escrito por Jose Antonio Pessoa de Barros,
editado pela H. Laemmert & Cª, em 1876.
Após essas publicações pioneiras, foram editados vários métodos, alguns mais
simples voltados para o ensino sem mestre e outros mais complexos que incluem uma parte
dedicada à teoria musical e outra à prática do instrumento. Na Tabela 1, apresentamos a lista
de métodos publicados em língua portuguesa entre 1752 e 1899 que, à exceção do método de
Pita da Rocha, que só foi localizado e analisado no final da pesquisa, foram utilizados como
fontes de pesquisa terminológica.

DATA

AUTOR

TITULO

LOCAL

1752

PITA DA ROCHA,
João Leite

Liçam instrumental da viola portugueza ou de
Ninfas, de cinco ordens [...].

Lisboa

1789

RIBEIRO, Manoel da
Paixão

Nova arte de viola: que ensina a tocalla com
fundamento sem mestre.

Coimbra

1796

LEITE, Antonio da
Silva

Estudo de guitarra em que se expoem o meio mais
facil para aprender a tocar este instrumento.

Porto

1806

VARELLA,
Domingos
de São José

Compendio de musica, theorica, e prática, que
contém breve instrucção para tirar musica [...].

Porto
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1826

S.M.M.P.

Methodo pratico de conhecer e formar os tons, ou
acordes na viola.

Coimbra

1839

J.P.S.S.

Arte de Muzica para viola franceza.

Braga

1850

CARCASSI, Matteo.

Methodo completo de Violão.

1851

VIEIRA, Miguel José
Rodrigues

Indicador de accordos para violão tendo por fim
adestrar em mui pouco tempo a qualquer
individuo[...].

Pernambuco

1856

AGUEDO, Manuel
Nunes.

Methodo geral para viola franceza: extrahido de
diversos methodos os mais acreditados.

Porto

1875

[Anônimo]

Methodo para aprender guitarra sem auxílio de
mestre offerecido à Mocidade Elegante da capital
por um amador.

Lisboa

1875

MAIA, Ambrósio
Fernandes &
VIEIRA, D. L.

Apontamentos para um methodo de guitarra:
acompanhados de littographias representado as
escallas [...].

Lisboa

[1876]

BARROS, Jose
Antonio Pessoa de.

Methodo de violão. Guia material para qualquer
pessoa aprender em muito pouco tempo
independente de mestre e sem conhecimento algum
de música.

[ca.
1880]

RENTE, Adolfo
Alves.

Methodo elementar e pratico de viola franceza
(violão): para aprender a tocar este instrumento
sem musica e sem o auxilio do mestre...

Lisboa

ANJOS, João Maria
dos

Novo methodo de guitarra ensinando por um modo
muito simples e claro a tocar este instrumento por
musica ou sem musica.

Lisboa

Tabela 1: Métodos de estudo de viola, guitarra e violão publicados entre 1752 e 1889.

A edição de métodos para viola se concentra no final do século XVIII e no início
do XIX, já a edição de métodos para guitarra se concentra no final do século XIX e as edições
de métodos para violão editados desde 1839 se intensificam a partir do final do século XIX.
Os métodos têm, em geral, uma parte mais teórica dedicada aos fundamentos da
música – claves, valores, notas, compassos –, e uma parte mais prática dedicada à execução
do instrumento, ao acompanhamento e à afinação. Alguns incluem partituras, exemplos
musicais, ilustração de acordes (“posturas”) no braço do violão.
Os autores dos métodos e dos dicionários nem sempre eram músicos profissionais
ou professores de música, alguns se auto-intitulavam músicos amadores. No entanto, temos
que considerar essa questão dentro da concepção do profissionalismo musical do século XIX,
pois nessa época a distinção entre o músico amador e o profissional refere-se mais ao fato de
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pertencerem a distintas classes sociais do que a questão da competência ou dedicação
artística. Os considerados músicos profissionais normalmente eram de “camadas inferiores da
população”, e complementavam seu trabalho de instrumentista dando aulas de música. “O
músico amador ou ‘diletante’ dedicava-se ao estudo de música com o objetivo de mostrar uma
educação refinada” (LUCAS, 1998).
Apesar da popularidade dos instrumentos de cordas dedilhadas em Portugal,
chama atenção não haver publicações em língua portuguesa até meados do século XVIII, tal
como na Espanha, na Inglaterra e na França desde o século XVI. Porém, apesar desse atraso, a
partir de 1750 os métodos para viola, violão e guitarra se alastram visando especialmente os
“amantes da música”, muitas vezes escritos por músicos que se diziam amadores.
A carência de informações, a popularização do estudo da música e a divulgação
do conhecimento foram a motivação mais freqüente mencionada pelos autores para a
publicação dos métodos.
Os métodos escritos no final do século XVIII normalmente tinham uma
preocupação maior com a teoria musical e usavam uma terminologia mais formal, enquanto
os escritos no final do século XIX mostram uma tendência para o ensino rápido sem mestre,
são mais objetivos e têm um apelo visual mais forte.
4. Considerações finais
O uso de métodos de estudo de viola, violão e guitarra para a organização
terminológica foi muito importante, pois os métodos apresentaram, como esperado, um bom
vocabulário utilizado na época e permitiram a construção dos conceitos do domínio com
propriedade.
Além disso, é importante enfatizar, como resultado secundário, importância do
levantamento, organização e catalogação dos métodos de estudo para viola, violão e guitarra
utilizados na pesquisa.
A organização terminológica dos instrumentos musicais, que pode ser
experimentada de forma interdisciplinar, como sugerido no I Colóquio Brasileiro de
Arquivologia e Edição Musical, mostrou resultados positivos e caminhos possíveis na direção
da organização de outros domínios e acervos musicais.
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Notas

1

Consideramos, nesta pesquisa, instrumentos de cordas dedilhadas aqueles que têm braço e caixa de ressonância

e são tocados com os dedos da mão esquerda apoiados no braço e os dedos da mão direita pinçando as cordas.
Incluiremos dentre esses, como já é habitual na área, os instrumentos que são tocados com o auxílio de uma
palheta ou um plectro, como o bandolim. Ficando excluídos desta pesquisa os instrumentos que se tocam com
arco.
2

Organização do Conhecimento: é a ciência de estruturação e sistematização de unidades do conhecimento

(conceitos) de acordo com suas características e a aplicação de conceitos e classes de conceitos ordenados dessa
forma para a determinação da qualidade do conteúdo de conhecimento de todo tipo de referentes (objetos).
(Dahlberg, 2006).
3

Consideramos domínio do conhecimento, nesse âmbito, é considerado como um conjunto ou subconjunto de

uma área de conhecimento, como, por exemplo, o subconjunto de instrumentos musicais de cordas dedilhadas,
que pode ser considerado um domínio no âmbito do universo de instrumentos musicais.
4

Taxonomia, Vocabulário controlado, tesauro e ontologia são diferentes tipos de linguagem artificial que têm

como objetivo organizar e classificar domínios do conhecimento.
5

Para a seleção das fontes foram fundamentais: a obra de TYLER & SPARKS (2002), o catálogo de

ALBUQUERQUE (2006) e o catálogo das bibliotecas do Brasil, de Portugal e da Espanha.
6

Essa edição, de 1596, não existe mais, sendo a mais antiga que se tem notícia hoje a edição de 1626.

7

Os métodos estão referenciados na Tabela 1.

8

Anexas ao método foram incluídas as primeiras partituras impressas para guitarra.
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Resumo: O artigo discute o caráter inovador da atuação do baterista Airto Moreira na música
Misturada gravada pelo Quarteto Novo em 1967. São colocados em perspectiva três
procedimentos musicais adotados pelo baterista na realização de um solo de bateria, que podem
ser tomados como elementos distintivos do seu estilo. A discussão destes procedimentos é
desenvolvida a partir da análise de fragmentos do solo, complementados por depoimentos de
outros bateristas sobre a atuação de Airto Moreira em fins dos anos 60.
Palavras-Chave: Airto Moreira, Quarteto Novo, improvisação na bateria.
Misturada – an analysis of the drumset solo by Airto Moreira
Abstract: This article discusses the innovative musical characteristics of the drummer Airto
Moreira on the music Misturada, recorded by Quarteto Novo in 1967. Three procedures adopted
by the drummer in his drumset solo, which can be taken as distinctive of his style, are placed in
perspective. The discussion of these procedures is developed from the analysis of fragments from
the solo, supplemented by testimony from other drummers, on Airto’s performance in the late '60s.
Keywords: Airto Moreira, Quarteto Novo, improvisation on drumset.

Introdução
Airto Moreira tornou-se mundialmente reconhecido por seu trabalho no conjunto
de Miles Davis no final dos anos 60 e princípio dos anos 70, mais especificamente após a
gravação do LP Bitches Brew (1970). Entretanto, esta alavanca, que impulsionou a carreira do
baterista nos EUA e consequentemente o tornou reconhecido, não representa, segundo a visão
do artista, seu trabalho mais importante:
...muitas vezes eu falei isso em entrevistas na Europa e nos EUA, quando me
perguntavam: “Qual é o ponto da sua carreira onde você tocou num conjunto que
você acha que foi uma das melhores coisas que você fez?” Eu digo: Quarteto Novo.
Não é Miles Davis. (MOREIRA, 2011).

Em meados dos anos 60 Airto Moreira tornou-se mais popular por sua atuação no
Quarteto Novo, conjunto que inicialmente funcionou como plataforma de apoio para
acompanhar artistas como Geraldo Vandré e Edu Lobo nos festivais da canção da TV Record
nos anos de 1966 e 1967 (MELLO, 2003).
O Quarteto Novo, formado por Hermeto Pascoal, Heraldo do Monte, Théo de
Barros e Airto Moreira, destacou-se ao gravar seu primeiro e único LP, Quarteto Novo
(1967), onde estão presentes releituras para canções de Geraldo Vandré, Edu Lobo e Luiz
Gonzaga além de composições dos integrantes do grupo.
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Tendo como mentor intelectual o cantor e compositor Geraldo Vandré, os músicos
do quarteto adotaram uma série de procedimentos musicais que visavam uma linguagem de
improvisação “brasileira” (VISCONTI, 2011). Dentre os procedimentos, pode-se destacar a
incorporação de gêneros regionais brasileiros, em especial os de origem nordestina, o uso de
uma instrumentação não convencional que incluía a viola caipira e instrumentos de percussão
e a adaptação de matrizes rítmicas brasileiras, que em sua forma original são baseadas na
métrica binária, para composições em métricas (COOPER e MEYER, 1960) ímpares como
5/4, 7/4 e 7/8.
Misturada, composição de Airto Moreira e Geraldo Vandré, é uma das músicas
que ajudaria a consolidar o quarteto como um dos grupos mais originais da música
instrumental brasileira (MELLO, 2003), além de expor algumas das principais inovações de
Airto, como atesta o baterista Robertinho Silva,
...o Airto me surpreendeu com o Quarteto Novo. Eu já via o Airto um baterista
diferente e eu parei pra ouvir o Airto. Antes de ele entrar pro Miles Davis eu já
admirava ele tocando com o Hermeto, tocando caxixi. Nunca tinha visto ninguém
tocar caxixi, queixada de burro, essas coisas diferentes. (SILVA, 2011)

Misturada
Misturada, é um samba em compasso 7/8. Existem duas gravações desta música.
A primeira aparece no disco Quarteto Novo (1967) e é o objeto de estudo deste artigo. A
segunda está no primeiro disco de Airto nos EUA, Natural Feelings (1970).
Em sua versão original a instrumentação varia no decorrer da música. Nas duas
exposições do tema a instrumentação é flauta, guitarra, violão e bateria. Em ambas a flauta
dobra a melodia com a guitarra. Durante o solo de bateria não há acompanhamento, o que
possibilita a mudança do violão para o contrabaixo. O solo de flauta, que ocorre na sequência,
é acompanhado por guitarra, contrabaixo e bateria.
Quanto à forma, Misturada é organizada em três seções, e representa o que Aaron
Copland (1974) denomina forma seccionada. A música é dividida em uma seção A de 4
compassos, uma seção B de 8 compassos e uma seção C de 6 compassos. As duas exposições
do tema possuem a mesma sequência de seções – “A(4) A(4) B(8) A(4) C(6)” – e são
intercaladas pelos solos de bateria e flauta.
Análise do solo de bateria
O solo executado por Airto Moreira na música Misturada dura cerca de 1’04” e
ocupa o espaço de 36 compassos. Neste, que talvez seja o primeiro solo num baião em 7/8

1204

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música - 2012

gravado no Brasil, estão presentes alguns elementos que apontam uma postura inovadora de
Airto em relação a três fatores principais: (1) a utilização de outros ritmos nordestinos para a
bateria, além do samba; (2) a adaptação destes ritmos e do samba para a métrica ímpar 7/8; e
(3) solo melódico na forma da música.
O caráter inovador de sua execução nesta música está intrinsecamente ligado à
métrica dela e sua utilização dos ritmos nordestinos. A esse respeito manifestou-se o baterista
Nenê, substituto de Airto Moreira no Quarteto Novo:
As coisas que ele (Airto) fazia nesse solo me influenciaram por que eu tinha que
fazer esse solo. Você não conseguia um solo dentro desse ritmo, dentro do baião.
Ninguém tocava os outros ritmos. Ninguém tocava. O Airto foi uma grande
influência por causa disso. (NENÊ, 2011).

Outro aspecto importante da abordagem de Airto para este solo é a relação que o
baterista estabelece entre suas ideias e a melodia da música. Esta pode ser vista como uma das
características distintivas de seu estilo enquanto solista, como atesta o baterista Pascoal
Meirelles, cujo contato mais próximo com Airto ocorreu nos anos 70.
...o caminho do Airto pra solo sempre foi musical. Musical que eu quero dizer, ele
pegava um tema e improvisava sobre o tema, se o tema tinha primeira e segunda
parte [...] Eu cheguei a essa conclusão depois que eu comecei a ver show dele ao
vivo nos EUA. Tinha um show em que ele improvisava o solo de bateria, cantando
junto. Exatamente dentro da forma do tema (MEIRELLES, 2011).

O solo de Airto possui conexão com a melodia da música, mas não é fiel a sua
estrutura – AABAC. Airto extrapola os 26 compassos que compõem tal estrutura, o que
sugere um estágio ainda embrionário para a abordagem descrita por Meirelles.
Os primeiros compassos do solo apresentam um sentido de desenvolvimento das
ideias que em parte se explica na alternância da marcação rítmica executada pelo bumbo.
Airto delimita suas ideias em grupos de quatro compassos, onde ele alterna a marcação do
bumbo a partir das matrizes rítmicas do samba, do xaxado e do baião (GOMES, 2008),
adaptados para a métrica ímpar, como mostra a Figura 1. 1

Figura 1: Matrizes rítmicas de samba, xaxado e baião adaptadas para a métrica 7/8

Os primeiros 8 compassos do solo, que em relação à forma da música estariam em
equivalência com as duas exposições da parte “A” da melodia, guardam algumas semelhanças
com um dos modelos que Oscar Bolão usa para descrever o samba cruzado. Este modelo,
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denominado por Oscar Bolão como “Samba Cruzado Tradicional” é realizado, “conduzindose a caixa com uma das mãos e variando nos tambores com a outra” (PELLON, 2003).
Airto adapta esta idéia para duas situações neste solo. A primeira se refere a
acomodação deste ritmo, o samba cruzado, empregado na métrica ímpar de 7/8; e a segunda
diz respeito ao uso desta mesma idéia aplicada a outro tipo de marcação rítmica executada
pelo bumbo, neste caso, as marcações dos ritmos nordestinos baião e xaxado. Tais ideias estão
descritas abaixo nos primeiros 8 compassos pelo Exemplo 1.

Exemplo1: oito primeiros compassos do solo de bateria. A letra D se refere a mão direita e a letra E a mão
esquerda (00’50” até 01’03”). Todas as transcrições neste artigo foram realizadas pelo autor.

Entre os compasso 5 e 8, ou seja, o equivalente a segunda exposição da parte “A”,
Airto muda o tipo de marcação executada pelos pés. Neste trecho há uma alternância entre as
marcações do xaxado (compassos 5 e 6) e do baião (compassos 7 e 8). Em relação às mãos, o
baterista começa esta seção do solo distribuindo-as entre caixa, tom e surdo com toques
alternados e toques dobrados na mão esquerda, que possuem relação direta com a rítmica da
melodia desta seção, como mostra a Figura 2.

Figura 2: melodia referente a seção A de Misturada. (00’01” até 00’14”)

A seção seguinte do solo está em equivalência com a parte “B” da música, e
evidencia um senso de organização das idéias do baterista que leva em consideração as
variações rítmicas, melódicas e harmônicas da composição. Nesta seção Airto usa a mão
direita como elemento de condução no prato, abordagem que gera no solo o mesmo tipo de
contraste produzido pelas variações na rítmica da melodia e na harmonia do tema.
As seções A e B possuem motivos rítmicos distintos no que se refere à atividade
rítmica da melodia. Enquanto a parte “A” baseia-se no motivo rítmico descrito pela Figura 3,
a seção “B” tem como base o motivo rítmico representado pela Figura 4.
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Figura 3: motivo rítmico predominante na melodia da seção A.
Figura 4: motivo rítmico predominante na melodia da seção B.

Esta variação na atividade (LaRue, 1992), onde “A” representa o trecho
ritmicamente mais movimentado em função da compressão de um número maior de notas e
“B” a seção menos movimentada em função do maior espaço entre as notas, é acompanhada
pelo solo de bateria. Na seção “A” predomina a figura de condução realizada pela mão direita
na caixa, que preenche praticamente todos os tempos do compasso enquanto a mão esquerda
realiza acentuações nos tambores (Exemplo 1).
Na parte “B” os espaços “vazios” são resultado das idéias rítmicas baseadas em
toques simultâneos entre a mão direita, que atua predominantemente no prato e a mão
esquerda, que transita entre a caixa e os tambores, como apresenta o Exemplo 2.

Exemplo 2: Solo de bateria no trecho equivalente à seção B. (01’04” até 01’17”)

Este trecho possui dois compassos que sugerem estados rítmicos transitórios
(LARUE, 1992), e que reforçam o caráter organizacional do solo. No terceiro compasso desta
seção Moreira suspende momentaneamente a marcação fixa do bumbo para realizar uma frase
que é resultado da interação direta entre os pés e as mãos. Esta ação pode ser relacionada com
a reapresentação do material melódico que caracteriza a seção “B” da música.
No contexto do solo esta transição delimita a mudança no tipo de marcação
executada no bumbo, que nos primeiros três compassos pode ser associada à marcação típica
do xaxado e a partir do quinto compasso passa a ser associada à matriz do samba.
Outro momento transitório nesta seção é o oitavo compasso, que na melodia
corresponde a uma preparação para a retomada do motivo rítmico que caracteriza a seção A
da música. No solo esta preparação pode ser associada ao início da condução em
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semicolcheias contínuas realizada pela mão direita no prato de condução, como mostra a
Figura 5.
Figura 5: condução em semicolcheias contínuas

Este tipo de condução se estende somente até o primeiro compasso do próximo
grupo de quatro, os quais se referem a reexposição da seção “A” do tema. Este trecho do solo,
como nos mostra o Exemplo 3, é o primeiro momento em que Airto abandona por completo a
marcação rítmica no bumbo e passa a executar frases que articulam idéias complementares
entre as mãos (caixa, tambores e pratos) e os pés (bumbo e chimbal).

Exemplo 3: solo de bateria no trecho equivalente a reexposição da seção A da música. (01’18” até 01’24”)

Este trecho também é delimitado por um compasso de atividade rítmica
transitória. Como aponta LaRue, um compasso de atividade rítmica transitória contém
elementos do estado rítmico de onde a música vem, combinados com elementos constituintes
do novo estado rítmico para onde ela progride. Por coincidência, Airto executa neste quarto
compasso da reexposição da seção “A” exatamente a mesma idéia que está presente no
terceiro compasso do exemplo 4, o qual foi analisado como uma transição que marca a
repetição do material melódico da seção “B”.
A última parte do solo que pode ser observada com este enfoque que considera a
relação entre as diferentes seções do tema com a organização das idéias presentes no solo de
Airto, é o espaço compreendido entre os compassos 21 e 26, como aponta o Exemplo 4.

Exemplo 4: solo de bateria no trecho equivalente a exposição da seção C da música. (01’25” até 01’34”)

Neste trecho do solo a relação entre a configuração rítmica da melodia e as idéias
expostas no improviso de Airto Moreira, adquire um grau mais elevado de abstração. Neste
ponto o baterista omite o primeiro tempo nos compassos 22, 23 e 24, ideia que contrasta com
o formato da melodia no ponto equivalente a este trecho, como mostra a Figura 6.
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Figura 6: fragmento da parte C da música, trecho equivalente aos compassos 22, 23 e 24 do solo de bateria.
(00’39” até 00’44”)

Airto abandona a organização formal que orienta sua improvisação até o
compasso 26, trecho que corresponde à forma da composição, e passa a conduzir o solo de
maneira mais livre. No trecho final suas ideias seguem padrões rítmicos recorrentes, como nos
compassos 27 e 28 e nos compassos 29 e 30, descritos pelo Exemplo 5.

Exemplo 5: compassos 27, 28, 29 e 30 do solo de bateria. (01’35” até 01’41”)

Do compasso 31 em diante Airto retoma de vez a condução contínua no prato com
a marcação fixa dos pés, o que aponta para a resolução do seu solo e prepara a transição para
o solo de flauta.
Considerações finais
A execução de Airto possui três componentes essenciais tratados neste artigo: (1)
a utilização de outras matrizes rítmicas brasileiras distintas do samba, cujas adaptações para a
bateria, no contexto da música instrumental, representava uma inovação; (2) a adaptação tanto
destas matrizes como do samba para a métrica ímpar 7/8; e (3) a organização melódica do
solo que faz conexões recorrentes entre as ideias musicais de Airto e a melodia da música.
Em relação ao uso dos ritmos nordestinos, a novidade não estava na simples
adaptação destes para a bateria e sim na maneira como Airto o fazia. Segundo Robertinho
Silva, a abordagem de Airto representava uma forma moderna de tocar, “o Airto, ele tocava
um baião moderno. Aliás, foi uma coisa que me influenciou muito – tocar baião na bateria. Eu
peguei aquele lance todinho do Airto, aí comecei a pesquisar e fui explorando do meu jeito.”
(SILVA, 2011)
Os bateristas anteriores ao período da bossa nova, mais próximos da geração de
Luciano Perrone, já tocavam estes ritmos, mas de uma forma mais elementar, menos
interativa, segundo depoimento do baterista Nenê:
...eles tocavam da maneira que eles ouviam na zabumba, por exemplo. Ninguém
botava prato, ninguém fazia nada. O cara fazia aquilo para acompanhar.
Acompanhar cantor. Isso só mudou a partir do Hermeto. Aí a gente começou a
aprender aqueles ritmos e transformar aquilo, tocar de outra maneira, guardando só o
acento (Nenê, 2011)

Os dois primeiros aspectos podem ser associados à relação que Airto desenvolveu
com Hermeto, como atesta o baterista Tutty Moreno:
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...ritmos nordestinos, isso é Hermeto. Ele entrou nessa por causa do Hermeto e
acabou que ficou fazendo isso muito bem. E vou te dizer mais: ele foi o primeiro
baterista brasileiro a tocar esses ritmos [...] só a partir dele (Airto) é que outras
gerações futuras começaram a mexer com estes ritmos (MORENO, 2011)

A importância de Hermeto Pascoal para a carreira de Airto Moreira é muito ampla
e passa por outras áreas. Dois dos aspectos tratados neste artigo são procedimentos que se
consolidaram na experiência musical do Quarteto Novo.
Estas ideias representam parte das contribuições de Airto para a formação da
geração dos bateristas surgidos a partir do início dos anos 70, fato ainda pouco estudado na
história recente da música popular. O estudo aprofundado destas contribuições pode revelar
de forma mais precisa a importância fundamental de Airto Moreira para a bateria
contemporânea brasileira.
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Resumo: esta pesquisa baseia-se na teoria de cadeias de Markov, um tipo de processo Estocástico
apresentado por Iannis Xenakis em seu livro Formalized Music: thought and mathematics in composition,
e de Mapa Logístico, um caso particular de Sistemas Dinâmicos aplicadas à Composição Assistida por
Computador (CAC). Discute-se os resultados preliminares obtidos em duas obras musicais: PARTITA e 7,
geradas a partir desses dois modelos formais implementados em Pure Data (PD).
Palavras-chave: Iannis Xenakis, cadeias de Markov, Sistemas Dinâmicos, Mapa Logístico
Modelling Compositional Platforms based on the analysis of Stochastic and Deterministic methods
Abstract: this research is based on theories such as Markov chains, a Stochastic process presented by
Iannis Xenakis in his book Formalized Music: thought and mathematics in composition; and Logistic
Map, a specific case of Dynamic Systems applied to Computer Assisted Composition (CAC). The
discussion is guided by the preliminary results obtained during the composition of two pieces: PARTITA
and 7, generated from the implementation of the these two formal models in Pure Data (PD).
Keywords: Iannis Xenakis, Markov chains, Dynamic Systems, Logistic Map

1. Introdução
A pesquisa em Composição Assistida por Computadores (CAC) é extremamente vasta, um dos
pioneiros nessa área foi Iannis Xenakis (1922-2001), conhecido pelo desenvolvimento de métodos
estocásticos aplicados à composição musical. Paralelamente, modelos de Sistemas Dinâmicos como
o de Atratores e Autômatos Celulares tornaram-se muito relevantes em diversas áreas do
conhecimento nas últimas décadas, inclusive na música.
Partindo do estudo de modelos de cadeias de Markov e Mapa Logístico, discute-se a
implementação de duas plataformas de composição musical em Pure Data (PD) e a metodologia
utilizada na criação das obras PARTITA para violão solo e 7 para dois percussionistas e eletrônica.
O propósito da construção dessas duas plataformas é explorar o material musical obtido através de
dois métodos distintos. Tal procedimento permite que o compositor experimente variados níveis de
controle de parâmetros musicais, tais como: a geração de alturas (modos escalares, alterações
cromáticas dos modos, tessitura e intervalo máximo de salto), dinâmicas, células rítmicas (assim
como a sua respectiva tendência de duração: curta, média ou longa) e de instrumentos (ou timbres).
Nesse sentido, os sistemas aqui apresentados são relevantes para a pesquisa na área de CAC.
2. Modelos Estocásticos e Determinísticos
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Os modelos estocásticos, tais como aqueles desenvolvidos por Xenakis, consistem basicamente na
aplicação de métodos probabilísticos que permitem variar estatisticamente os níveis do material
musical final; mantém-se a coesão estrutural macroscópica a partir de um mesmo conjunto de regras
e funções pré-determinadas. Como exemplo de modelo estocástico tem-se o comportamento
cinético de um gás, “composto por uma grande quantidade de moléculas, a posição e a velocidade
de cada uma no gás é imprevisível e randômica, ainda que a estrutura do gás não seja: a pressão e
temperatura são determinadas” (DIAZ-JEREZ, 2000: p. 34). Em linha com essa ideia, o tratamento
de massas sonoras desenvolvido por Xenakis (chamadas por ele de clouds) foi inspirado nesse
comportamento cinético, no qual por vezes notas individuais aparentam ser eventos randômicos e
dispersos, porém na forma macroscópica caracterizam uma entidade sonora muito bem definida.
Xenakis empregou modelos que permitem o controle de uma grande variedade de parâmetros, desde
a geração de eventos sonoros até a formalização estrutural de uma obra. Ele menciona
explicitamente essa relação entre a estrutura da obra e a Teoria Cinética dos Gases na composição
da obra Pithoprakta (1955-56).
O estudo de Sistemas Dinâmicos é de grande importância em diversas áreas da ciência,
tais sistemas são estudados numa ampla gama de aplicações e formulações. São caracterizados por
uma regra fixa (um algoritmo, por exemplo) que descreve a dependência temporal de um
determinado ponto num espaço geométrico. Tal ponto é denominado de “estado do sistema”. Os
sistemas dinâmicos são formulações que descrevem a evolução temporal dos estados a partir de um
modelo matemático

determinístico.

Mas quando esse modelo, mesmo muito simples, é de

característica não-linear, esses sistemas podem demonstrar alta complexidade e imprevisibilidade de
resultados, como é discutido por autores como Gleick(1987), Wolfram(2002) e Mitchell(1998).
Esse comportamento complexo de longo prazo, pode assumir características caóticas, denominadas
na literatura como Caos determinista, vide Gleick (1987). Exemplos de modelos matemáticos de
sistemas dinâmicos são os Autômatos Celulares (C.A.)1 e sistemas não-lineares que geram atratores
de diferentes configuração como será descrito na sub-seção 3.2.
3. Estrutura das Plataformas de Composição
3.1 Plataforma Estocástica: Cadeias de Markov
"Um processo de Markov é um processo estocástico cujo comportamento dinâmico é tal
que as distribuições de probabilidade para o seu desenvolvimento futuro depende somente do estado
presente, não levando em consideração como o processo chegou em tal estado" (DIMURO et al.,
2002: p.2). Se o espaço de estados do modelo é discreto (como é o caso do modelo adotado no
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estudo aqui desenvolvido), o processo de Markov é denominado de cadeia de Markov. Essas
cadeias são descritas por matrizes de transição de estados (I), que descrevem a probabilidade de um
estado ter um sucessor. Temos então a definição básica de cadeia de Markov baseada na formulação
dada por Dimuro et al.(2002, p.3):
Considere uma cadeia de Markov com N estados x n ∈ I e sejam x i ,x j ∈ I . Denota-se
que x i (t ) para dizer que o processo está no estado x i no tempo t. Se p ij é a probabilidade de
transição do estado

x i (t )

para o estado

x i (t+ 1 )

, então a matriz NxN dada por

P= [ pij ] denomina-se Matriz de Transição de Estados da cadeia de Markov. Neste caso

a soma das linhas da matriz P deve ser sempre igual a 1. A matriz de transição de
estados também pode ser representada por um diagrama de transição ou grafo, como o
da figura 1.

Figura 1:

exemplo de diagrama de transição para um sistema de apenas 2 estados

Para simular um processo de Markov, a partir de um estado inicial x 0 , pode-se
encontrar um estado sucessor de acordo com as probabilidades p 0j , para

j=1, . .. ,N

, que

determinam o novo estado x 1 . Repete-se o processo para gerar o próximo estado, e assim
sucessivamente.
A Plataforma Estocástica que desenvolvemos gera encadeamentos de padrões rítmicos e
alturas (pitches) dentro de certos modos escalares. A partir do modelo de Cadeias de Markov, o
controle da geração rítmica e de alturas (encadeamento das células rítmicas e graus de alturas das
escalas) é dado por valores probabilísticos pré-determinados para cada uma das cadeias. As cadeias
de controle rítmico e de altura são independentes.
Foram utilizados 10 modos rítmicos, baseados no conceito de pés-poéticos, presente na
literatura e música antiga. Cada célula rítmica é formada por proporções (e não valores absolutos):
através da relação de longas e breves ( –V– corresponde a longa, breve e longa; V– a breve e longa
etc). As durações absolutas variam de acordo com o que denominamos de "durações base".
Hipoteticamente, se a duração base for 250ms, a breve corresponderá a 250ms e a longa sempre ao
dobro: nesse caso 500ms. Foram determinados 12 valores de durações base possíveis, que variam
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de 250ms a 4000ms. Esses valores são divididos em 03 categorias (longas, medianas e curtas). O
compositor escolhe de qual das 03 categorias extrairá o valor, que será então determinado também a
partir da matriz markoviana.
No campo das alturas, existem 7 modos, correspondendo aos modos gregos modernos
diatônicos (jônio, dórico, frígio etc). Esses modos possuem certas alterações possíveis em certos
graus da escala (IIIb, Vb, VIIb: em jônico por exemplo, tem-se a adição de Eb, Gb e Bb à escala
original). A hierarquia escalar de encadeamento das notas já é pré-determinada por cadeias de
Markov. A probabilidade de adição de alterações também é determinada por processo markoviano,
mas condicionada ao control do compositor. A transição entre cada modo escalar é feita
manualmente.
3.2 Plataforma Determinística: Atratores e Mapa Logístico
Basicamente, um atrator representa o conjunto de estados do sistema para o qual
evoluiu um sistema dinâmico independentemente do seu ponto de partida. Gleick (1987) menciona
que sistemas dinâmicos com iterações não-lineares, são sensíveis a condições iniciais e podem
apresentar comportamento caótico, ou seja, determinados resultados podem ser imprevisíveis no
que diz respeito à evolução temporal em função de seus parâmetros e variáveis. Ou seja, essa
imprevisibilidade é tal que sistemas determinísticos não-lineares (os quais tem resultados
determinados por leis de evolução bem definidas) apresentam grande sensibilidade a perturbações
(ruído) e erros, o que leva a resultados que são, na prática, caóticos. O comportamento de longo
prazo desses sistemas gera os chamados “atratores estranhos”. O Mapa Logístico e de Lorenz são
exemplos conhecidos de modelos que apresentam comportamento não-linear.
No estudo aqui reportado utilizamos o Mapa Logísitco, que é discreto no tempo e
apresenta comportamento caótico a partir de simples regras e controles paramétricos. Esse mapa foi
criado para descrever o comportamento da variação demográfica de uma certa população durante o
ano a partir do ponto de vista da taxa de reprodução e de alimentação disponível. O Mapa Logístico
pode ser descrito como:

x n + 1=rx n (1− x n )

, no qual x n é um número entre zero e um, e representa

a proporção de população existente no ano n, e portanto, x 0 representa a proporção inicial da
população no ano 0; r é um número positivo, e representa a taxa de reprodução ou inanição. O
modelo descreve dois efeitos: 1) reprodução quando a população cresce numa taxa proporcional à
população atual quando esta é pequena; e 2) inanição quando o crescimento da população é descrito
por uma taxa proporcional ao valor obtido na subtração da capacidade populacional do ambiente
menos a população atual.
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Para a Plataforma Determinística desenvolvida na pesquisa, r varia entre 3 e 4, sendo
que há um comportamento padrão geralmente observado para os seguintes valores de r: entre 3 e
3.44 há oscilação entre dois valores; entre 3.45 e 3.54 há oscilação entre quatro valores; entre 3.54 e
3.78 bifurcação cresce a uma taxa rápida para 8, 16 valores e assim por diante. Em
aproximadamente 3.79, tem-se o limiar do caos, onde não é mais possível estabelecer oscilações de
períodos finitos, em que pequenas variações na população inicial geram grandes diferenças nos
resultados ao longo do tempo; acima de 3.79 valores apresentam quase exclusivamente
comportamento caótico, a não ser por pequenas exceções, chamadas de ilhas de estabilidade (para r
entre 3.83 e 3.85 por exemplo). Para r = 4 os valores tendem a abandonar o intervalo [0,1].

Figura 2: representação do comportamento de bifurcação do Mapa Logístico

A plataforma foi modelada num patch escrito na linguagem Pure Data. A partir desse
patch controlou-se independenetemente células rítimicas, dinâmicas e associação de instrumentos
(ou timbres). Cada controle foi associado a um mapa Logístico. O compositor controla a geração de
novos estados do Mapa variando o valor do parâmetro de r. A relação dos valores com a geração de
todo o material está diretamente relacionada ao nível de complexidade do mapa logístico: quanto
maior a variação dos valores (maior quantidade de bifurcações e propensão a instabilidade) do
atrator, maior variedade de material obtém-se em todos os parâmetros musicais.
A estrutura de geração de padrões ritmicos (através de células associadas a durações
base) é a mesma da Plataforma Estocástica já apresentada em 3.1, mas a seleção das céluas rítmicas
e das durações base foram associadas ao parrâmetro r de maneira intuitiva, buscando manter coesão
em relação aos demais parâmetros. As células menores e repetidas (como VV e --), assim como
durações base medianas foram associadas a valores menores do parâmetro r. As durações base
extremas (muito curtas e longas) e as células rítmicas maiores escolhidas e tidas como mais
variadas (por exemplo -V- e V-V) foram associadas a valores maiores do parâmetro r. Na
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associação das dinâmicas musicais, quanto maior variação dos valores de saída do atrator, maior os

extremos de dinâmicas: para r = 3, tem-se sempre mf, enquanto para r = 3.99, varia-se de ppp a fff.
Figura 3: controles na plataforma determinística, onde é possível acompanhar a evolução de cada atrator
em tempo real, aqui expostos os atratores rítmicos (r chamado de lambda).

4. Resultados: composição de PARTITA e 7
A paritr do planejamento composicional dessas duas obras e da natureza formal das plataformas, foi
possível notar comportamentos diversificados do material musical gerado em todos os parâmetros.
Em PARTITA, para violão solo, o foco foi desenvolver uma obra em que o material
gerado fosse coerente, principalmente, com a técnica do instrumento. Tal restrição gerou grande
dificuldade no estabelecimento do controle formal, na atribuição dos parâmetros iniciais e,
principalmente, na atribuição das probabilidades dos estados de transição. Houve várias gerações de
amostras para cada seção e subseção da peça. A obra aborda principalmente o timbre individual das
cordas e seus agrupamentos. Na construção melódica foi possível constatar que apesar dos
encadeamentos melódicos apresentarem um bom resultado, há pouca variedade no material após
várias gerações dentro de uma mesma tessitura. No aspecto rítmico, grande variedade de resultados
foi obtida. Obteve-se trechos com grande densidade de eventos que caracterizam frases rítmicas
instáveis e quase imprevisíveis. Outros trechos com pouca densidade possuem eventos rarefeitos no
tempo e a formam frases melódicas.
Para a composição de 7, o patch foi adaptado para gerar dois valores simultaneamente
para cada parâmetro, devido ao fato de ser um duo de percussionistas. São 7 instrumentos diferentes
(temple blocks, caixa clara, tom-toms, pratos suspensos, tam-tam, bumbo sinfônico e bongos)
distribuídos no espaço de acordo com o timbre e ressonância. Nessa obra o parâmetro r foi utilizado
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para controlar a distribuição espacial dos instrumentos: valores baixos representam instrumentos
nos extremos da disposição espacial, valores altos indicam instrumentos no centro da disposição.
Há também parte de eletrônica em 6.1 canais, utiliza princípios similares para gerar alturas e
durações por Cadeias de Markov aos vistos em PARTITA, mas que não estão na análise deste
artigo. A obra possui sete seções e cada uma delas tem diferentes valores do parâmetro r associados

à cada parâmetro musical.
Figura 4: PARTITA, trechos da primeira e segunda seção, contraste de densidade e
caráter do material.
Também houve vasta experimentação durante a modelagem desta plataforma e na
composição da obra, a fim de que os valores do parâmetro r associados à cada parâmetro musical
viabilizassem resultados musicais desejados. Foi então possível observar a evolução e oscilação do
material musical no tempo diretamente associada ao comportamento obtido nos respectivos
atratores. Foi possível também discernir a evolução de parâmetros musicais individualmente ao
longo da obra, assim como intuitivamente compreender a implicação desta evolução na macro

forma.
Figura 5: 7 para percussão, oscilação média na geração rítmica e em dinâmicas.
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Figura 6: 7 para percussão, grande oscilação de dinâmicas e instrumentos mas pouca na
geração rítmica.
5. Conclusões e desenvolvimento em andamento
A aplicação dos modelos de cadeias de Markov e Mapa Logístico em sistemas de CAC utilizando
programação em Pure Data, explorou grande quantidade e variedade de material musical a partir de
diversos controles paramétricos tais como: geração de alturas (modos escalares, alterações
cromáticas dos modos, tessitura e intervalo máximo de salto), dinâmicas, células rítmicas (assim
como a sua respectiva tendência de duração: curta, média ou longa) e instrumentos (ou timbres).
Verificou-se que a associação dos parâmetros musicais demonstrou comportamento consistente
com o respectivo modelo de controle. Todavia há o intuito de atribuir, por meio de novas
experimentações, um método específico (estocástico ou determinístico) para o controle mais
detalhado de cada nível e parâmetro da composição musical. Portanto, o próximo passo de
investigação é a construção de uma plataforma mista que associe ambas teorias discutidas neste
artigo. Além disso, estudamos atualmente o controle paramétrico para manipular a macro-forma de
uma obra a partir do modelo de Autômatos Celulares.
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Notas

1 Autômato celular é um modelo de estados discretos, ou seja, a localização de cada célula do autômato é dado por um
par de números inteiros. A partir de uma matriz M com n linhas e m colunas, chamam-se de células cada elemento m(i,j)
da matriz para i=1,2,3...n e j=1,2,3...m. Desta forma, n x m é o número de células do autômato que assumem um
número finito de estados. Estes estados variam de acordo com regras determinísticas e locais. O autômato evolui no
tempo com passos descritos por números inteiros, ou seja, o tempo é discretizado. A cada passo do processo as regras
são aplicadas a toda a matriz. Portanto, o automato evolui por blocos e os estados são sempre gerados pelas mesmas
regras de atualização.
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Modos de transmissão musical e educação musical a distância
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Resumo: Esse artigo discute meios de transmissão musical, classificados como transmissão oral,
escrita, aural e pela internet. O objetivo do trabalho é propor uma reflexão sobre esses meios de
transmissão ao modo de aprendizagem dos alunos relacionados à aprendizagem de música a
distância, com base em Pierre Levy e Daniel Gohn. Concluímos que os Ambientes Virtuais de
Aprendizagem podem ser propícios para realizar a aprendizagem através das transmissões
musicais, e que é necessário explorar a transmissão pela internet no ensino de música,
principalmente na educação a distância.
Palavras-chave: Meios de transmissão musical, Educação musical a distância, Tecnologia
musical, aprendizagem pela internet.
Ways of musical transmission and Distance Music Education
Abstract: This article discusses ways of musical transmission, classified as oral transmission,
written and aural and across Internet. The objective is to propose a reflection on these means of
transmission to the mode of learning related to the distance learning music, based on Pierre Levy
and Daniel Gohn. We conclude that the Virtual Learning Environments can be prone to make
learning music through the broadcasts, and it is necessary to explore the webcast in music
education, especially in distance education.
Keywords: Means of transmitting music, distance music education, Music Technology, Internet
learning.

1 - introdução
O texto apresenta parte de uma pesquisa de mestrado em andamento em Educação
Musical pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 1. Iremos realizar uma pesquisa
etnográfica envolvendo estudantes universitários de Licenciatura em Música na modalidade a
distância, através de observação participante como aluno, fazendo um levantamento
bibliográfico envolvendo educação a distância, educação musical e as formas de transmissão
musical. Na abordagem desse estudo, iremos problematizar as formas de transmissão musical
– oral, escrita, aural e pela internet – sob o ponto de vista da Educação a Distância (EAD),
voltada para a aprendizagem de Música.
Com a evolução dos meios tecnológicos, as formas de criar arte e do público
receber as artes vão sendo modificadas. Isso pode ser percebido nas artes visuais, na música,
no teatro e em outras artes, que também sofreram modificações por causa da tecnologia ao
ponto de serem criadas novas formas artes, além de novos papeis sociais entre os artistas e
receptores da arte.
Com a popularização da internet e das redes sociais, foi criado não somente uma
nova forma de comunicação e entretenimento, mas uma nova cultura, denominada
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Cibercultura 2 e discutida por alguns autores, como Pierre Levy (1999). Essa nova cultura,
considerada como uma revolução dos meios de comunicação, impulsiona a propagação de um
“dilúvio de informações”, somadas a diversos meios 3 que já vinham colaborando para isso 4.
Neste sentido, a cibercultura propõe no campo musical que, de certa forma,
ocorra um retorno às origens da música, uma vez que se permite que a música seja criada e
modificada coletivamente, sem ser previamente estipulado quem são os artistas e a plateia,
pois todos podem ser artistas - se tiverem conhecimento técnico para tal-, ou espectadores.
Atualmente, os instrumentos podem ser criados através de sínteses sonoras ou amostras de
som e transmitidos através de redes sociais virtuais, criadas diretamente no computador,
podendo contar com a ajuda de outros instrumentos musicais.
Com isso, observamos que a internet faz com que elementos de uma cultura local
passem a fazer parte de uma comunidade virtual global, rompendo com as barreiras
geográficas das comunidades locais, e com isso agrupando essas comunidades por interesses
particulares, e não mais separadas por uma área geográfica definida.

2 - Os modos de transmissão musical
Ao surgirem novas tecnologias 5, o modo de percepção do público de uma
determinada forma de arte vai sendo alterada, assim como a percepção dos artistas ou
profissionais envolvidos com aquela arte, que precisam estar atentos às novas técnicas que
vão surgindo 6. Para isso, o artista e as equipes técnicas envolvidas com a produção artística
devem se submeter a aprendizados constantes, visando adequação tecnológica para que a arte
seja transmitida de acordo com a tecnologia.
No campo musical, a primeira diferença na transmissão de músicas ocorreu na
mudança da transmissão oral para a transmissão escrita. Inicialmente, a transmissão musical
ocorria de modo primordialmente oral, dependendo da memória humana para transmitir esse
conhecimento e se propagando através das gerações. Com o aperfeiçoamento da escrita
musical 7, essa modalidade de transmissão se mostrou eficaz para a propagação de um
repertorio musical, uma vez que os receptores estivessem aptos a executar esse tipo de
mensagem escrita e decodificá-la em sons.
Com a transmissão escrita, “pela primeira vez uma informação poderia ser
transportada em um suporte físico, não baseado na tradição oral e que não dependia da
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memória humana. (...) Até aquele ponto, a única maneira de aprender com um mestre era estar
fisicamente presente junto a ele” (GOHN, 2011: p. 59-60).
Com isso, um aprendiz pode receber a partitura de um compositor com o qual não
teve qualquer contato anterior que mesmo assim será capaz de decifrar as informações
contidas naquela música, observando as limitações dessas informações e sua margem para
diversas interpretações. Portanto, além do registro da música em um papel, foi criada uma
nova modalidade de transmissão de música que se adaptou muito bem - principalmente à
música erudita europeia.
Segundo Gohn, a possibilidade de registrar ideias em um suporte físico é de suma
importância para qualquer cultura ou arte, pois traz uma nova concepção para a palavra
“informação”:
“O valor de informações colocadas no papel e disseminadas através de livros
remodelou as relações de poder, dando privilégios àqueles que tinham acesso ao
material codificado e condições de decifrá-lo. Logo, não é apenas uma facilitação de
acesso, e sim uma reconfiguração do alcance a da importância do que está escrito.
(GOHN, 2011: p. 61).”

Com a propagação das gravações, as músicas passam a ser executadas através de
aparelhos mecânicos ou elétricos. E isso acarreta em uma nova forma de transmissão musical:
a transmissão aural. Segundo Ulhôa (2008: p. 250), a transmissão aural existia mesmo antes
da invenção do fonógrafo, pois “A transmissão aural tem a ver com a escuta do som, (...) com
a performance ‘ao vivo’, mas principalmente, depois do advento da tecnologia de gravação
musical, mesmo no caso da chamada música de concerto, com a escuta de gravações.” Nesse
ponto, a tecnologia foi um facilitador para que houvesse uma nova modalidade de
transmissão.
Conforme apontado por vários autores (apud CARDOSO FILHO, 2007), uma vez
que os paradigmas estéticos vão sendo modificados conforme a mudança da tecnologia da
gravação analógica para elétrica, também podemos observar que novas formas e estéticas vão
sendo criadas ao ponto que a tecnologia vai se modificando.
Ainda sobre este autor, ele mostra através de ajuda de aplicativos de análise
sonora, que durante a era mecânica das gravações no Brasil, no final do século XIX (iniciada
por Fred Figner, que criou a Casa Édison), a participação de cantores que projetam a voz era
de suma importância. No Brasil, esses cantores eram oriundos de circos ou de apresentação
nas ruas. Através de análise sonora e investigando as questões acústicas, o autor observa que
os cantores de música popular que “projetavam” ou cantores eruditos que impostavam a voz,
se utilizando do bel canto Italiano, eram aqueles que seriam considerados os mais adequados
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para as gravações mecânicas, enquanto os cantores introvertidos e sem impostação de voz não
eram comumente chamados para realizar gravações.
Essas três modalidades de transmissão – oral, escrita e aural - podem ocorrer de
várias formas na educação musical a distância. A transmissão oral é simulada através de
videoconferências. No entanto, como os cursos analisados na pesquisa de forma assíncrona 8, a
forma síncrona de não ocorre, ao menos obrigatoriamente. Por isso, a interação é feita
principalmente de forma escrita. Alguns elementos são usados para simular elementos da
oralidade, como os emoticons 9 e hiperlinks a vídeos, músicas ou outros textos.
No entanto, com essas ferramentas, não é possível o usuário suprimir totalmente a
ausência de oralidade, pois isso só seria possível com a educação presencial. Cabe
observarmos que não é objetivo da educação a distância se aproximar da educação presencial
ou substituí-la, mas sim criar estratégias e metodologias que tornem possível o aprendizado
através dessas tecnologias e meios, que interagem através de hiperlinks.
A transmissão oral e escrita e aural podem ser convertidas para o formato digital.
A transmissão aural pode ser usada através de aplicativos, fazendo com que o aprendiz
retroceda a determinados trechos da música, diminua o andamento, equalize determinado som
ou mesmo que seja feito uma transcrição visual daquele som através do piano roll, facilitando
no processo da percepção musical.
No entanto, com o advento da internet e baseado em um conceito em que há uma
cibercultura (LEVY, 1999) onde as músicas passam a fazer parte de uma rede social, onde os
elementos sonoros passam a ser manipulados e recriados livremente, podemos concluir que
isso caracteriza outra modalidade de transmissão distinta das demais anteriores: a transmissão
pela internet. Levy (1999) utiliza o termo música tecno 10 para se referir a essa modalidade de
transmissão.
A transmissão pela internet se diferencia das demais no sentido em que se perde a
noção de autoria da obra, uma vez que todos que possuem algum conhecimento técnico
podem ser coautores de uma obra musical, individualmente ou coletivamente através das
redes sociais, ou ser simplesmente apreciadores de música. O músico pode manipular
livremente esses materiais sonoros, principalmente no formato MIDI, recombinar esses sons e
redistribuir, de forma que outros músicos possam contribuir. Isto aproxima a música de uma
forma de construção coletiva, mediada por computadores e aparelhos tecnológicos.
Walter Wiora (apud FREIRE, 1992) classifica a história da música em quatro
idades, onde a primeira retrata uma música onde há pouca distinção entre artista e público,
uma vez que a função social da música da época em questão não delimitava barreiras que
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qualificavam quem era capaz de participar. Da segunda idade da música em diante, essa
interação foi se perdendo, culminando com a criação dos grandes teatros europeus e com a
passividade cada vez maior das platéias. Ao nosso ver, a música tecno pode ser considerada,
de certa forma, um retorno a esta primeira idade.
Nos sistemas de tradição oral, a criação era feita por um individuo ou por um
grupo e transmitida de maneira que se conserve a composição original, da mesma maneira
que as partituras e as gravações. Porém, em todos os três casos, há em comum o fato de que
ambas tiveram uma autoria original e que ao ser transmitida, tenta preservar ao máximo sua
forma original. Sendo assim:
“A música tecno inventou uma nova modalidade de tradição, ou seja, uma forma
original de tecer o laço cultural. Não é mais, como na tradição oral ou de gravação,
uma repetição ou uma inspiração a partir de uma audição. Também não é mais,
como na tradição escrita, a relação de interpretação que se cria entre a partitura e sua
execução, nem a relação de referência, progressão e invenção competitiva que tem
lugar entre compositores. No tecno, cada ator do coletivo de criação extrai matéria
sonora de um fluxo em circulação em uma vasta rede tecno-social. Essa matéria é
misturada, arranjada, transformada, depois reinjetada na forma de uma peça
“original” no fluxo de música digital em circulação. Assim, cada músico ou grupo
de músicos funciona como um operador em um fluxo em transformação permanente
em uma rede cíclica de cooperadores. Nunca antes, como ocorre nesse tipo de
tradição digital, os criadores estiveram em relação tão íntima uns com os outros, já
que o laço é traçado pela circulação do material musical e sonoro em si, e não
apenas pela audição, imitação ou interpretação.” (LEVY, 1999: p.141-142).

3 - A educação musical e as transmissões musicais
Ao serem modificadas as formas de transmissão musical, o modo de
aprendizagem da música vai acompanhando essa evolução. Segundo Gohn (2011: P. 56),
“Novas formas de ensinar e aprender surgiram, na medida em que aumentaram a diversidade
e a complexidade das maneiras pelas quais se transmite música e materiais educacionais sobre
música”.
Ao considerarmos o período em que a música se transmitia através da oralidade, o
aprendizado de música tradicionalmente é percebido caracteristicamente na figura de um
mestre que toca frases musicais para um aprendiz, que deveria então repeti-las 11.
Com a transmissão escrita, o aluno passou a precisar desvendar os códigos
visuais, e com isso, ter que identificar símbolos. Com isso, o elemento visual passou a ser um
elemento indispensável para o aluno aprender a tocar um instrumento musical. A esta
transmissão está associada principalmente a música erudita europeia. O ensino de
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instrumentos baseado nestes elementos sobrevive até os dias atuais, principalmente nos
conservatórios.
A aprendizagem através da transmissão aural está comumente associada ao aluno
tido como “autodidata”, que não teve aulas formais com um professor, mas aprendeu
observando músicos tocarem. Este aluno, ou mesmo músicos que tocam repertórios populares
(principalmente a música popular urbana), recorre constantemente a gravações para aprender
um novo repertório, ou para construir frases em uma improvisação, ou ainda transcrever
arranjos, além de outras possibilidades de aprendizagem.
Fica fácil constatar que a tecnologia foi modificando a transmissão aural,
principalmente para a aprendizagem de Música, se levarmos em conta a dificuldade que um
estudante de música do início do século XX encontrava para “tirar de ouvido” determinada
música, pois ele teria que aguardar o momento de um grupo se apresentar ao vivo, ou ainda da
música ser executada em um programa, e não teria a chance de retroceder ao trecho que ele
tivesse dificuldade em executar. Com isso, desde os discos até os arquivos de áudio em
formato digital, muitos recursos foram sendo acrescentados a este tipo de transmissão, como
equalização do áudio favorável ao aprendiz, redução da velocidade da música ou mesmo o
auxílio de aplicativos para ajudar a “tirar música 12”.
As aprendizagens oral, escrita e aural podem ocorrer de várias formas, tanto em
um ensino presencial quanto em um ensino a distância 13. Já na transmissão pela internet,
ainda não foram observados registros de um grupo de aprendizes que caracterizam por se
utilizem desse tipo de música para a aprendizagem de Música.
Entendemos que a aprendizagem através da música tecno – optei por chamar de
transmissão pela internet- parece ser propícia para ser utilizada no ensino a distância, uma vez
que a rede oferece recursos favoráveis aos aprendizes para se transmitir e ensinar essa nova
modalidade de transmissão.
Entendendo a educação como um fenômeno social, ela irá refletir-se na educação
em uma nova relação com o saber. Baseado na obra “parangolé 14” do artista plástico Helio
Oiticica (1937-1980), Silva (2010) propõe a pedagogia do parangolé, onde o professor propõe
o conhecimento, mas não o transmite. E não o oferece como transmissão bancária, como
criticava o educador Paulo Freire. Ele propõe o conhecimento aos estudantes, assim como o
artista propõe sua obra potencial ao público.
Ou seja, assim como nesta obra de arte, a pedagogia do parangolé propõe que o
conhecimento a ser transmitido não é algo acabado, mas sim um espaço (presencial ou virtual)
onde os professores oferecem alguns elementos dispostos à manipulação, e o aluno constrói o
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conhecimento como um fruidor dessa arte, ou ainda como um jogador com um joystick na
mão que precisa tomar decisões para prosseguir no jogo. E concordando com Silva (2010),
essa modalidade de aprendizagem nos parece propícia para o ensino a distância.
Portanto, propomos esta pedagogia como forma de metodologia para a
transmissão pela internet, uma vez que se trata da criação musical coletiva e da manipulação e
modificação dos sons de forma criativa.

4 – Conclusão
Ao pesquisarmos sobre os diferentes modos de transmissão musical e
contrapormos com a educação musical, podemos perceber que a tecnologia e a educação a
distância abrangem a transmissão oral, escrita e aural, porém não se preocupa com a
transmissão pela internet. Esperamos que esse artigo traga contribuições para o ensino
universitários de Música, principalmente o ensino a distância. Ao levantar alguns referenciais
teóricos, concluímos que a transmissão pela internet também deve ser contemplada como
parte do aprendizado de um aluno, pois a música tecno apresenta-se como uma nova realidade
social que deve fazer parte do sistema acadêmico. Com isso, iremos investigar em nossa
pesquisa de mestrado como estão sendo contempladas as diversas formas de transmissão
musical – oral, escrita, aural e pela internet – nos cursos superiores universitários de música
através de pesquisa etnográfica, e se a sua utilização estão de acordo com os pressupostos
teóricos da educação musical e da educação a distância.
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Notas
1

A pesquisa de mestrado pretende realizar uma pesquisa etnográfica entre alunos universitários de uma
graduação de música oferecida na modalidade a distância. Em um dos capítulos, pretendemos discutir os meios
de transmissão musical relacionados a educação a distância.
2
Levy (1999, p. 17) define cibercultura como “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais) de práticas, de
atitudes, de modos de pensamento, e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do
ciberespaço.”
3
Ou mídias. Optamos por usar a palavra “meios” no lugar de “mídias”, pois consideramos que a tradução da
palavra medias (em inglês) pode ser melhor entendida como “meios” em português.
4
Levy (1999, p. 13) comenta que Albert Einstein, em uma entrevista, declarou que três bombas haviam
explodido durante o século XX: a bomba demográfica, a bomba atômica e a bomba das telecomunicações.
5
Segundo Moore (2010), tecnologia “é que constitui o veiculo para comunicar mensagens e estas são
representadas em uma mídia”. Existem quatro tipos de mídia: texto, imagens (fixas e em movimento), sons e
dispositivos. Ou seja, sons representam uma mídia, que pode ser distribuído em tecnologia digital, através de
CD´s ou pela internet.
6
Um exemplo seria o cinema, que só passa a existir como arte graças à tecnologia.
7
Obviamente existiram diversas formas de escrita musical. No entanto, somente com os neumas surgidos no
século IX, e posteriormente o sistema criado a partir de Guido D’Arezzo.
8
A transmissão síncrona ocorre em tempo real, como ocorre nas videoconferências, onde a interação é
instantânea. Já a transmissão assíncrona ocorre em tempos diversos, onde o usuário pode responder a uma
questão em um momento posterior, se adequando ao tempo de cada aluno.
9
São símbolos que representam emoções como tristeza, surpresa ou outros sentimentos. Essas combinações são
realizadas através da união de símbolos alfanuméricos. Um exemplo bastante conhecido é a união dos dois
pontos [:] com o parêntesis fechado [)], que significa sorriso ou alegria. Esse símbolo [:)] muitas vezes são
interpretados por editores de texto já convertidos automaticamente para figuras. No Microsoft word, é
repesentado pelo símbolo [].
10
O termo música tecno é usado por Pierre levy para designar uma música feita através de amostras (samplers)
que podem ser manipuladas e refeitas por uma comunidade de músicos, modificando a questão autoral. Não
foram encontradas referências de equivalência com a música techno, estilo musical da música popular de
consumo de massa que usa sons eletrônicos como parte ou totalidade dos arranjos.
11
Este ensino pode envolver diversas peculiaridades. No entanto, não é objetivo da pesquisa fazer um resumo
bibliográfico que aprofunde as relações do ensino de música através da transmissão oral.
12
Podemos citar dois aplicativos: O “audio chord wizard”, que é um plugin que promete captar as frequências e
exibir cifras para o usuário, oferecendo ao usuário o objetivo de “tirar a música” para ele. No entanto, conforme
consta na pesquisa de Pereira (2011), este aplicativo não cumpre muito bem com o prometido. Outro exemplo de
aplicativo “Melodyne editor”, que embora não seja um aplicativo com a mesma finalidade do anterior, parece
cumprir melhor esse papel, além de possibilitar o usuário isolar os sons que compõem a harmonia do acorde de
maneira similar a um editor MIDI.
13
O ensino a distância através de Ambiente virtual de aprendizagem é caracterizado por uma comunicação
através de textos, embora possa representar elementos da oralidade (e auralidade) através de vídeos enviados por
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alunos ou tutores. Essa modalidade é chamada de assíncrona, pois alunos e tutores não interagem em tempo real,
pois se comunicam através de fóruns e outras formas. Porém, se este ensino ocorrer através de
videoconferências, o ensino pode se aproximar de um ensino de transmissão oral, se aproximando de uma aula
tradicional, segundo Moore (2010) conhecida comercialmente como “presencial virtual”.
14
A obra de arte “Parangolé” é uma obra de arte experimental, reconhecida internacionalmente, que consiste em
uma espécie de capa, onde o apreciador é convidado a vestir, e com isso vivenciar a experiência de ser coautor
da obra, e não apenas um apreciador.
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francês
Lia Tomás

UNESP-IA/FAPESP – liatomas@uol.com.br

Resumo: Este paper visa apresentar um breve resumo dos tratados de Morellet, Boyé e Chabanon,
autores franceses da segunda metade do século XVIII. A temática dos tratados concentra-se na
autonomia da música instrumental, bem como no confronto direto com as idéias de Rousseau,
como a primazia da melodia sobre a harmonia, o naturalismo e o sentimentalismo que, segundo o
autor, são qualidades inerentes à música. Pode-se dizer ainda que estes autores franceses
antecipam, de certa forma, aspectos sobre a autonomia da música desenvolvidos por Hanslick, em
Do Belo Musical.
Palavras-chave: Morellet, Boyé, Chabanon, autonomia da música, Século XVIII
Morellet, Boyé and Chabanon and the autonomy of music in the eighteenth century French
Abstract: This paper aims to present a brief summary of the Morellet, Boyé and Chabanon´s
treatises, who are French writers of the second half of the eighteenth century. The subject of
treatises focuses on the autonomy of instrumental music as well as in direct confrontation with the
Rousseau´s ideas as follow: the primacy of melody over harmony and the naturalism and
sentimentalism which, according to the author, are inherent qualities in music. It can also be said
that these French authors anticipate, to some extent, aspects of the autonomy of music which were
developed by Hanslick on The Beautiful in Music.
Keywords: Morellet, Boyé, Chabanon, Hanslick, autonomy of music, eighteenth century

1. Introdução
Para o campo da Filosofia da Música, o século XVIII foi muito rico no que se
refere ao debate estético, visto que o significativo aumento de citações sobre a música em
tratados de Estética demonstrava não apenas o interesse de parte dos filósofos e escritores
para esta área, mas também a proposição de elementos para uma estética musical. Conceitos
como beleza, forma e mímesis, para citar alguns, foram transpostos das Artes Visuais para a
música, o que por um lado trouxe à baila problemas importantes para a construção da própria
estética musical e, por outro, acrescentou equívocos nas leituras de seu objeto.
Cabe lembrar que no mesmo século, um fato musical foi decisivo para tal guinada:
a cisão entre a música vocal e instrumental e o início da ascensão desta última como
paradigma das discussões musicais. Desde aproximadamente 1600, data que coincide com o
nascimento da ópera, havia uma opinião generalizada de que o propósito da música era excitar
as paixões ou representá-las mediante o uso adequado de tonalidades, compassos, ritmo e
outros elementos musicais.
Com a música instrumental em evidência inicia-se uma mudança na valoração da
música – incluindo-se a modificação de sua função, de sua estética e de seu conceito. Uma
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música desvinculada de elementos extramusicais e que se propunha a ser autônoma,
assemântica e agenciadora de suas próprias regras técnico-formais e expressivas era uma
novidade que suscitava interpretações ambíguas, indo da total estranheza e rejeição à sua
aceitação incondicional e entusiasta.
Na França setecentista, o debate sobre a autonomia da música concentrou-se na
geração posterior aos Enciclopedistas, sendo marcado por textos e pequenos tratados que
confrontavam as teorias expressivas e imitativas da música. Essas teorias, que dominaram
toda a primeira parte deste século, começam assinalar seu declínio e os escritos de Rousseau,
um de seus defensores, tornam-se o alvo preferido, sobretudo as idéias de primazia da
melodia sobre a harmonia, o naturalismo e o sentimentalismo que, segundo o autor, são
qualidades inerentes à música. Dentre os detratores, destacam-se Morellet, Boyé e Chabanon,
e seus respectivos textos De l’expression en musique et de l’imitation dans les arts (1771),
L’expression musicale mise au rang de chimères (1779) e De la musique considérée en ellemême et dans ses rapports avec la parole, les langues, la poésie et le théâtre (1785).
André Morellet (1727-1819) foi economista, escritor e tradutor francês. Nascido
em Lyon, foi educado pelos Jesuítas e depois estudou em Paris, na Sorbonne. Apelidado por
Voltaire de “L’abbée Mords-les” devido ao espírito mordaz em seus escritos, foi amigo dos
filósofos e contribuiu com inúmeros verbetes na Encyclopédie, sobretudo nos campos de
crítica literária, teologia e filosofia. Durante sua vida longeva, manteve correspondência
profícua com personagens ilustres, tais como D’Alembert, Diderot, Voltaire, Marmontel e
também com Benjamin Franklin, Hume e Charles Burney. A variedade de pessoas com as
quais se correspondeu demonstra também sua diversidade de interesses, sendo assim, um
escritor profícuo e engajado nas controvérsias e polêmicas de seu tempo.
Pascal Boyer (Boyé)(1743-1794) foi um escritor e compositor francês e mestrede-capela na Catedral de Nîmes. Após uma estada na Itália, Boyé passou o resto de sua vida
em Paris ministrando aulas e compondo. Devido a sua destreza com as palavras, entre 1776 e
1780 foi correspondente do Courrier de l’Europe. Tendo envolvido-se em diversas
polêmicas, sobretudo contra os enciclopedistas, foi preso e acusado como reacionário, o que
levou-o ao cadafalso da guilhotina.
Michel-Paul-Guy de Chabanon, nascido em Santo Domingo (República
Dominicana) em 1730, foi um escritor, tradutor, compositor e violinista educado em Paris,
cidade em que veio a falecer em 1792. Tendo realizado seus estudos no tradicional Liceu
Louis-le-Grand, era um homem culto e admirado por seus contemporâneos, um tipo de savant
que acompanhava de perto todas as discussões sobre as artes e a música de seu tempo e que
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também atuava como violinista nos Concert des Amateurs. Apesar de nunca ter obtido
sucesso na cena literária por ser considerado um escritor mediano, manteve uma estreita
relação de amizade com Rameau e Voltaire, ingressando na Academia Francesa em 1779 com
o apoio deste último.
Esses três autores refutam, em seus respectivos tratados, alguns pressupostos
como a origem unitária da música e da palavra, o papel subalterno da música na ópera, a não
diferenciação entre linguagem verbal e musical, bem como o papel imitativo designado a esta
última. Assim, vejamos brevemente como Morellet, Boyé e Chabanon articulam suas
refutações.

2. Breves considerações sobre os tratados
No De l’expression en musique.., Morellet procurar traçar as distinções entre a
linguagem musical e verbal, bem como questionar o caráter imitativo da música como
expressão natural das paixões. Para tanto, inicia seu texto tecendo considerações sobre a
diferença entre os termos exprimir e descrever, os quais serão conceitos chaves em suas
observações. Assinala também a impossibilidade da música instrumental realizar uma
imitação perfeita de objeto animados e inanimados, visto não haver equivalência entre as
particularidades dos elementos da língua e os da música.
Além do mais, destaca o fato de que o objetivo das artes, e sobretudo o da música,
não é imitar com perfeição a natureza, pois esta última, sendo a verdade, não se coloca como
escopo principal das arte. Em outros termos, se a verdade fosse o objetivo central das artes ela
não seria necessária, pois este atributo já se encontra na fonte de seu modelo, a natureza. É a
verossimilhança que se faz necessária no fazer artístico e é por meio do reconhecimento da
representação que os espectadores ou ouvintes comprazem-se em associações, analogias, e
assim, valoram positivamente os objetos artísticos por serem melhores e mais belos do que a
própria natureza.
“No fundo, qual a necessidade da imitação ser tão exata se a própria arte nos torna
mais indulgentes sobre a verossimilhança, e se esta imitação mais livre, tão
imperfeita como a supomos, se torna ela mesma verossímil? Pois é o que ocorre de
fato; esses acessórios que olhamos como se nos afastando da natureza, a harmonia e
a beleza dos versos, a nobreza (eu não digo a ênfase) da declamação, criam sobre
nós impressões vivas, nos dispõe fortemente à ilusão para tornar inútil uma imitação
mais minuciosa, ao mesmo tempo em que nos oferecem prazeres que a imitação
exata jamais nos oferecerá.” (MORELLET, 1818: 402)
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Após extensa explanação sobre seus argumentos, no final do texto Morellet
apresenta um exemplo bem ilustrativo sobre a importância do verossímil. Relata que em
Nápoles, as representações teatrais pretendiam ser tão realistas, que ao invés de se utilizarem
dos artifícios pertinentes ao teatro, usavam como cenário o próprio espaço no qual a trama se
desenvolvia. No lugar de uma representação de uma casa, a casa mesma, bem como os
personagens (marido, esposa, entre outros) que faziam parte da trama. E tecendo duras críticas
a este tipo de encenação, assinala a ingenuidade dos italianos no que se refere às artes teatrais,
os quais querendo ser tão realistas, não conseguem fazer uma distinção entre o modelo
(natureza) e sua cópia (representação).
“Como puderam crer que a arte ganharia alguma coisa se confundindo, assim, com a
natureza e a copiá-la servilmente? Seria aniquilá-la querendo aperfeiçoá-la. Se não
quero ver o que se passa na rua e em uma casa, não tenho necessidade de ir ao teatro.
Dizem-me que este espetáculo é tão semelhante, que é a própria coisa; mas é
exatamente nisso que ele é vicioso, pois não é a própria coisa que eu quero ver, é a sua
imitação.” (MORELLET, 1818:403-404)

Por sua vez, o texto de Boyé no tratado L’expression musicale mise au rang des
chimères, mantém o mesmo nível de crítica sobre a questão da capacidade imitativa da
música. No entanto, por ser permeado por comparações, comentários e rápidos diálogos com
personagens fictícios, o texto imprime um tom mais mordaz e irônico sobre o tema central, na
tentativa de ridicularizar as opiniões equivocadas de seus detratores.
Na frase inaugural de seu texto – “pode a música exprimir as paixões?” – Boyé
introduz o problema procurando demonstrar que a música não possui essa capacidade. Com
agudeza, observa que a estrutura da música não é análoga à estrutura da linguagem verbal e
assim, qualquer imitação por parte da música seria uma espécie de caricatura. Entretanto,
destaca que a música pode ser expressiva quando estruturada a partir de seus próprios
elementos, visto que as combinações harmônicas associadas a formas, ritmos, andamentos e
instrumentação podem imprimir um caráter a ela. Se a música instrumental não imita nada e
não diz nada que seja compreensível, a melodia torna-se apenas uma espécie de hieróglifo
indiscernível que pode ou não despertar prazer em seus ouvintes.
Aliás, para Boyé, se a música tiver um objetivo central, certamente este não se
direciona para a razão e sim para o prazer físico, podendo até provocar, experiências sensórias
que ultrapassam em muito o mero deleite estético.
“Para fazer uma curta recapitulação do que foi observado até o momento,
concluiremos primeiramente que o objetivo principal da música é nos agradar
fisicamente. Segundo: a música é suscetível a vários caracteres. Terceiro: A música
pode ser análoga às palavras mas não pode ser expressiva. Quarto: Esta [a música] que
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mais se aproxima da expressão é a mais cansativa. Quinto: Por vezes, ela pode ser
memorativa mas não pitoresca. Sexto: A música dançante deve ocupar o primeiro
lugar.”(BOYÉ, 1973: 39-40)

As quimeras, as quais Boyé se refere no próprio título de texto, são essas
associações realizadas pelos ouvintes que, por puerilidade ou desconhecimento, tornam-se,
aos seus ouvidos, a própria veracidade dos eventos ou sentimentos (o anoitecer, a solidão, a
chuva, o amor, a raiva, entre outros). A música pode, por meio de seus pressupostos
constitutivos e organização, apenas realizar uma alusão a tais coisas e sua associação (ou não)
com estados de espírito, coisas animadas ou inanimadas, depende única e exclusivamente do
repertório e capacidade crítica daquele que escuta.
Rousseau, também alvo preferido dos ataques de Morellet e Chabanon, não
escapou de ser criticado abertamente por Boyé. Em uma passagem que beira o cômico, o
autor não poupou as opiniões de um dos maiores defensores da imitação musical:
“Uma coisa que me surpreende, não é vestir o ridículo a ponto de colocar o anoitecer, a calma
da noite, a solidão e o silencio entre os modelos da pretensa imitação musical, mas as
dificuldades que J. J. Rousseau encontra para tentar justificar semelhantes quimeras. Eis aqui
como ele se explica no artigo Ópera de seu dicionário: Que toda a natureza esteja adormecida,
aquele que a contempla não adormece e a arte do músico consiste em substituir a imagem
sensível do objeto pelos movimentos que sua preferência excita no espírito do espectador. Ele
não representa diretamente a coisa mas desperta em nossa alma o mesmo sentimento que
experimentamos ao vê-la. Primeiramente, basta interrogar os compositores para se convencer
que eles nunca tiveram o projeto que J. J. Rousseau supõe. Em segundo lugar, se isso ocorrer,
restará provar que o espectador da natureza adormecida, canta ou toca violino. Não é muito
fácil imaginar que enquanto J. J. Rousseau escrevia esta passagem, ele mesmo se encontrava
adormecido.” (BOYÉ, 1973: 22-23)

O objetivo do tratado De la Musique de Chabanon é definir as características que
pertencem à própria música e separar aquelas que lhe são atribuídas quando executada em
conjunto com outras linguagens. O problema da imitação, tema recorrente nos títulos dos
capítulos, enuncia claramente sua principal frente de ataque e a consecutiva desconstrução
que se propõe fazer.
Definindo o som musical como algo que não possui nenhuma significação, que
tomado em si não apresenta sentido, caráter ou expressão próprios e cuja finalidade primeira
se direciona bem mais aos ouvidos do que ao espírito, Chabanon prenuncia aspectos
importantes que serão desenvolvidos no texto: a singularidade da linguagem musical, sua
distinção da linguagem articulada, a liberdade do compositor frente às fórmulas musicais
instituídas e a inserção de aspectos subjetivos como co-participantes na apreciação musical.
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O autor afirma ainda que a particularidade da música reside na organização de seu
sistema, cujos elementos individuais só adquirem valor quando avaliados em função dos
demais. Em si, estes elementos não possuem significação própria, visto que só podemos
distinguir as qualidades graves e agudas dos sons quando dispostos em uma organização.
Assinala também que se as línguas fossem derivadas da imitação dos objetos e dos efeitos
naturais elas deveriam ser uniformes, assim como designar os objetos imitados do mesmo
modo. Afinal, os fenômenos naturais são os mesmos assim, a variedade encontrada entre as
línguas refuta esse pressuposto. Outro ponto se refere à origem do canto e sua prerrogativa
com relação à música instrumental ou, neste caso, ao som em si. Chabanon adverte que para
o homem praticar o canto é necessário que, em primeira instância, ele possua o domínio da
fala, dos pressupostos organizacionais mínimos que regem a linguagem verbal. Se este
homem ainda não desenvolveu este domínio, não refletiu e nem organizou minimamente esta
linguagem, torna-se impossível que, espontaneamente, ele se ponha a cantar. Sem sombra de
dúvidas, o que primeiramente ele profere é uma seqüência de sons mais próximos da música
instrumental, visto que não há significado imitativo e preciso que lhes possa ser atribuído.
Nesse sentido, Chabanon se afasta em definitivo do mito do canto original, tão
caro a Rousseau, afirmando que a expressão musical encontra-se totalmente desvinculada da
expressão da palavra e que atrelar uma coisa a outra, é persistir em uma equivalência de
sintaxe das linguagens e também em uma narratividade literária. Estes aspectos naturalmente
justificariam a falta de comunicação e imperfeição atribuída à música instrumental. Mesmo
que Chabanon concordasse com Rousseau sobre a origem unitária das linguagens, isso não
constitui um fator de condicionamento da expressão musical à expressão da palavra.

2. Conclusão
Esta breve apresentação dos tratados de Morellet, Boyé e Chabanon demonstra
que essas obras e também seus autores -, por vezes poucos conhecidos entre nós -, inserem-se
em uma vertente de questionamentos sobre a valorização e legitimação da música
instrumental, discussão esta que tomou grandes proporções no século XIX alemão.
Mesmo sendo contemporâneos dos autores como Wackenroder, Tieck e
Hoffmann, os autores franceses construíram suas argumentações sem, no entanto, tomarem
por base os textos daqueles, bem como seus respectivos pressupostos. Pode afirmar também
com grande margem de certeza, que estes autores foram precursores na apresentação,
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desenvolvimento e proposição de problemas sobre a autonomia da música instrumental,
discussão esta que mesmo não tendo se frutificado em solo francês, espalhou-se rapidamente
em solo germânico, e daí, engendrou-se em praticamente toda filosofia germânica, sobretudo
na discussão estética.
Cabe lembrar ainda parte dos temas apresentados por Morellet, Boyé e Chabanon,
tais como a não-significação da música instrumental, a diferença entre sensação pura e o
julgamento da sensação, a forma musical como estrutura abstrata própria e interna, entre
outros, são aspectos que serão retomados em 1854 no importante livro Do belo Musical, de
Eduard Hanslick. No entanto, a recolocação desses temas por Hanslick são motivadas por
razões distintas das dos franceses.
Na segunda metade do século XVIII, quando se outorga ao ouvinte a
possibilidade de inserir elementos subjetivos na interpretação da música instrumental, isto
adquire um valor positivo e, ao mesmo tempo, libertador das teorias imitativas; quando
Hanslick reabilita os tópicos acima sessenta anos depois e em outro contexto, visa justamente
refutar a idéia de que o objetivo da música instrumental seja a expressão dos sentimentos e de
que seu conteúdo fosse a representação destes. E mesmo que tenha ocorrido uma mudança
nos propósitos, Hanslick, tal qual Morellet, Boyé e Chabanon, partilham da compreensão de
que a subjetividade do ouvinte participa na construção do significado musical; no entanto, não
se pode creditar a tais elementos o status paradigmático de julgamento para tal música.
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Resumo: Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma pesquisa em andamento, que está
sendo realizada dentro de Belo Horizonte, e de caráter etnográfico, em torno de indivíduos que se
identificam com a cultura do rock e praticam o mosh, uma dança de intenso contato físico.
Pensando o mosh a partir de textos de Pierre Clastres, esta pesquisa pretende desconstruir a noção
de violência enquanto aquilo que se constitui como um desvio de comportamento para
ressignificá-la como um valor compartilhado em uma cultura onde se enfatiza a coragem e a
agressividade.
Palavras-chave: Mosh, violência, rock.
Mosh, violence and war: a study of the performances of Mosh in Belo Horizonte
Abstract: This communication aims to present an ongoing research being conducted in Belo
Horizonte, of an ethnographic nature, about individuals who identify themselves with the culture
of rock and mosh practice, a dance of intense physical contact. Thinking the mosh from the texts
by Pierre Clastres, this research aims to deconstruct the notion of violence as a deviant behavior to
give it a different meaning as a shared value in a culture which emphasizes the courage and
aggressiveness.
Keywords: Mosh, violence, rock.

1. Introdução
O breve relato a seguir diz respeito a uma apresentação da banda de heavy metal
Sepultura, ocorrida no dia 11 de novembro de 2011 na cidade de Belo Horizonte. Para fins de
contextualização, segue uma breve história da banda e da vertente musical a qual o Sepultura
é mais comumente atribuída.
O Sepultura é uma banda de metal, natural de Belo Horizonte/MG e formada em
1984, sendo considerada por muitos, como o maior sucesso comercial que o Brasil já
exportou para o mundo, no que tange ao heavy metal. Sua formação clássica contava com
Max Cavalera (guitarra e vocais), Igor Cavalera (bateria), Paulo Júnior (baixo) e Andreas
Kisser (guitarra). Com a saída dos irmãos Cavalera, a atual formação conta com, além de
Kisser e Paulo Jr., Derek Green nos vocais e Eloy Casagrande na bateria. Apesar de ser uma
banda brasileira, a maioria das letras de suas musicas são em inglês. A discografia da banda
conta 12 álbuns.
O metal, ou heavy metal, é um gênero musical muito abrangente e cheio de
vertentes. Segundo Shuker (1999), esse estilo é baseado predominantemente no timbre da
guitarra (distorcida), fazendo com que seja classificado como barulhento. As duas vertentes
do metal em que o Sepultura transita são o trash metal e o death metal. Segundo Shuker, o
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thrash metal é um subgênero do metal que incorporou alguns elementos do punk, como o
andamento mais rápido do que outras vertentes do metal, com riffs rápidos e distorcidos na
guitarra, acrescentando o característico “peso” do estilo. Ainda segundo Shuker, o death metal
se caracteriza por um vocal gutural e letras com temáticas mais niilistas e extremas.
1.1. Uma breve descrição etnográfica
O ambiente está lotado e escuro. As pessoas se tocam inevitavelmente e pode-se
sentir uma euforia crescente quando as luzes se apagam e a plateia começa a gritar:
“Sepultura! Sepultura!”. O barulho é ensurdecedor e o chão vibra em simpatia com os gritos.
O primeiro a entrar no palco foi o baterista, seguido pelo baixista. Quando o guitarrista subiu
ao palco, o público vibrou imensamente e o instrumentista ergueu seus braços com os punhos
fechados, saudando a plateia. Seus cabelos eram longos e loiros, e ele o usava solto. Ele bateu
diversas vezes na divisão do braço e do antebraço, gesto esse, indicando algo próximo de
‘sangue’, ‘raízes’ e sentimento muito intenso. Ele gritava e se percebia que seu corpo estava
todo tensionado.
Ele pegou a sua guitarra, que parecia muito pequena para aquela figura que
tomava proporções de gigante enquanto tirava um riff distorcido de seu instrumento. Uma luz,
em forma de círculo, foi projetada em cima dele e logo após as primeiras notas, o vocalista
entrou no palco. O resultado sonoro da banda com os gritos da plateia é algo muito poderoso.
O vocalista andava em círculos pelo palco, dando pequenos socos na cabeça. A
excitação da plateia era visível; as pessoas faziam movimentos curtos com a cabeça e outras
partes do corpo. Após um suspiro da guitarra, a banda inteira começou a tocar. Era como se o
som varresse cada canto do local.
Quase que concomitantemente à primeira nota da música, abriu-se um vácuo na
plateia; uma espécie de roda se forma e as pessoas começam a procurar o corpo uma das
outras com empurrões, socos e movimentos corporais cadenciados. Os primeiros golpes são
os doloridos, mas logo a dor se torna algo irrelevante diante da situação. Não existe dor, não
existe medo. A escuridão agora é pontuada por diversas luzes, pode-se ver a fumaça e
ocasionais flashs no rosto das pessoas que dançam. Várias gotas de suor se espalham no ar
com os choques. O mosh é um monstro feroz de vários braços, pernas e cabeças que parece
evocar um espírito cheio de energia e liberdade.
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1.2. O que é mosh?
Em seu livro “Mosh Pit Culture” (2001) Joe Ambrose define o mosh como “a
furious form of dancing combining very real violence with remarkable displays of emotion,
life-and-death situations, and the raw sex beat of rock ’n’roll” 1. (AMBROSE, 2001: pág 1) O
surgimento dessa manifestação é geralmente atribuída à década de 70 e associada ao punk,
apesar de o mosh estar presente hoje em dia, em quase todos concertos das diversas vertentes
do rock. Em depoimento a Simon, Steve Garvey, baixista da banda Buzzcocks, aponta para
uma possível origem do mosh:
“At all our shows, it would be so crowded up front, and you would have no place to
move so you would go up and down, and pogo.…And then because the floor is so
crowded, people start banging into one another” 2(SIMON, 1997: pág 158).

O nome mosh (também é conhecida como pogo, roda punk ou slam dance) é
comumente atribuído ao vocalista e guitarrista Darryl Jennifer, da banda punk Bad Brains.
Com seu sotaque jamaicano, ele pronunciava a palavra mash, provinda da música Mash down
Babylon, dando a impressão de estar falando mosh, e incentivava a audiência a performar a
nova dança que estava surgindo na época. (STUCKEY, 2006)
Segundo Aurélio Marinho Vargas (2005), um frequentador assíduo da cena punk
de Curitiba e baterista de inúmeras bandas de punk rock, o mosh
“consiste em pulos, correrias e movimentos cadenciados de braços e pernas.(...) O
movimento é o seguinte: você anda, dando os passos no ritmo da música. A cada
passo, a perna é levantada e esticada, dando-se um chute no ar, como se estivesse
chutando uma bola de futebol. Um chute médio, nem fraco nem forte. O tronco e a
cabeça são movimentados para um lado e para o outro, acompanhando o ritmo e os
chutes.(...)Os braços ficam dobrados em 90 graus e os punhos fechados, fazendo um
movimento alternado, para frente e para trás, no ritmo da música. É como um
boxeador em posição de defesa do rosto, só que com a guarda mais aberta (os
punhos não se tocam) e os cotovelos bem afastados. A cabeça fica levemente
abaixada. Esta é uma posição de defesa da cabeça, para evitar colisões. Assim, nos
choques o que se bate são os cotovelos e antebraços. Algumas variações incluem
uma posição diferente dos braços, dobrados na vertical e fazendo movimentos para
cima e para baixo. Ou ainda dar joelhadas no ar ao invés de chutar. ” ( VARGAS,
2005)

1

Tradução livre da autora: uma forma furiosa de dança que combina forte violência com notáveis demonstrações
de emoção, situações de vida e morte e a batida crua e sexual do rock ‘n roll.
2
Tradução livre da autora: Em todos os nossos shows, a fila da frente poderia estar tão lotada que você não teria
espaço para se mover. Sendo assim, você se moveria para cima e para baixo, pogando. E depois, pela pista estar
tão lotada, as pessoas começaram a ser bater uma contra as outras.
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Segundo Lau (2005), a ocorrência ou não e a intensidade do mosh em um show,
podem implicar no nível de satisfação da plateia perante a performance da banda. Para esse
autor, quanto mais intenso e ativo o mosh se apresenta, mais memorável e satisfatória é a
experiência de se ir a um show.

2. Caminhos metodológicos
Um dos aspectos mais marcantes do mosh é a violência. Um dos objetivos desse
trabalho é retirar da palavra violência a carga negativa de um desvio de conduta, para
resignificá-la a partir das ideias e conceitos de Pierre Clastres, como uma fonte, um meio e
uma escolha para se construir valores culturais, pois acredito ser que, através do contato físico
direto, dos socos e do choque entre pessoas que os moshers se expressam, compartilham e
constroem significados.
Foi ao longo de experiências de campo que pude ver a relação do conceito de
violência desenvolvido por Clastres e o mosh. Pude presenciar momentos em que a violência,
em forma de soco e colisões propositais, mostraram a um mosher a dinâmica correta da
dança: um menino, aparentando ser mais novo do que a maioria das outras pessoas presentes,
estava moshando fora do ritmo da música. Prontamente, ele foi atingido várias vezes por
outros moshers, fazendo com que seu corpo entrasse em conformidade rítmica com a música e
outros participantes. Ou seja, dentro do mosh as pessoas se comunicaram pelo contato físico.
Além desse caso, pude perceber que, se alguém estava fazendo algo de “errado” que não
condizia com as regras compartilhadas entre os outros moshers, respondiam com socos e
empurrões. Por exemplo: se um certo indivíduo está sendo mais violento do que o aceitável,
ou seja, usando a violência para além dos valores compartilhados, o restante dos moshers o
expulsam da roda através de empurrões. E também vale para o contrário: se uma pessoa está
usando muito pouco a sua força física, será rapidamente expulsa pela dinâmica do mosh. Essa
pessoa tem duas escolhas: ou volta para a roda usando o mesmo grau de força e intensidade
dos outros, ou admite que o mosh esteja por demais violento para ela e espera a intensidade
diminuir para poder voltar.
Conversando com pessoas que estiveram presentes no show do Sepultura e
participaram do mosh, obtive relatos de que, particularmente nesse dia, o mosh estava muito
intenso devido ao entusiasmo da plateia com a performance da banda. Me foi mostrado um
arranhão que ia desde o ombro até mais ou menos o meio das costas, seguido de um: “mas
valeu a pena.”
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Posto aqui de um modo muito sucinto, em seu ensaio “Arqueologia da Violência”,
Clastres procura desconstruir três visões acerca da origem do comportamento violento em
sociedades primitivas: o discurso naturalista, o discurso economista e o discurso relativo à
troca. Segundo Clastres, nenhuma dessas teorias considera a violência como um algo em si, e
sim, como uma alternativa à falta de recursos naturais ou à falha de um processo. Para esse
autor, os índios são uma sociedade contra o estado na medida que usam da guerra, e por sua
vez da violência, como uma força centrífuga em oposição à força centrípeta que busca
unificar a multiplicidade – é a lógica do ‘um’ do estado. Ou seja, a violência não é um desvio
de conduta ou uma maneira de superar alguma falta, mas uma escolha consciente e um modo
de vida construído por essas sociedades.
À luz dessa teoria de Clastres, pode-se fazer uma apropriação do uso do termo
violência em sua teoria, para aplicá-la à realidade do mosh. Assim como exemplificado por
Clastres, pretendo mostrar através da minha pesquisa, que a violência no mosh não tem uma
origem social/econômica, onde pressupõe-se que através de mecanismos de exclusão do
estado, indivíduos se tornariam violentos para reivindicar para si um direito negado, nem uma
origem biológica, e sim, uma escolha construída por pessoas que compartilham nessa
manifestação, significados e valores. Ou seja, através dessa teoria de Clastres pretendo
desenvolver um trabalho mostrando que os indivíduos envolvidos no mosh não tem uma
propensão natural biológica para a violência e nem estão preenchendo um estado de miséria,
encenando um dano de um direito negado. Pretendo mostrar, por experiências etnográficas e
relatos de participantes, que a violência no mosh é um estado de completude construído e
situado em um contexto, onde os participantes compartilham experiências e constroem uma
cultura através de empurrões, socos e do encontro de corpos.
Outro pesquisador que trabalha a violência como conceito, é o etnomusicólogo
Samuel Araújo. Em sua pesquisa com comunidades violentas, Araújo procurou aproximar a
música do conceito de violência, trabalho esse que, segundo o autor, exige um grande esforço,
pois a música é considerada pelo senso comum como algo de reconhecido caráter pacificador
e de sociabilidade. Através de sua pesquisa, Araújo pretende não apenas mapear o papel de
manifestações sonoras em contextos considerados violentos, mas também identificar formas
de violência contidas em processos sociais e musicais ou os quais a música seja peça
fundamental. Para tanto, o pesquisador propõe uma visão sócio-acústica da violência, onde,
segundo a acepção desse autor, a violência deve ser considerada “como condições centrais à
produção de conhecimento, incluindo aí o conhecimento mais especificamente musical e
análises de práticas musicais.” (ARAÚJO, 2006) Ou seja, a violência como uma categoria
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instrumental que permite a compreensão da vida social, e por sua vez, da vida musical, na
medida em que a vida social se faz presente na música.
Além de relacionar o conceito de violência desses autores com o mosh, pretendo
traçar uma relação direta entre o material musical e a dinâmica dessa dança. Em minhas
observações percebi a relação direta que existe entre dois elementos musicais com a
intensidade de um mosh: o andamento da música e o peso da mesma. Por ‘peso’ entende-se
que seja uma relação timbrística entre a guitarra e um pedal de efeito que transforma o sinal
que o instrumento transmite para o amplificador, fazendo com que ele passe a emitir ondas
sonoras não lineares. (DAVIS E JONES, 1997) É a chamada distorção. O som do Sepultura é
classificado como bastante pesado e, de fato, presenciei um mosh muito intenso.
O trabalho etnográfico, aqui cortejado com esta abordagem antropológica da
violência, tem se mostrado como um caminho interessante para esta pesquisa, onde, além das
relações entre os dispositivos acústicos, pretendo analisar a performance de um corpo-feitopor-muitos, um corpo coletivo e de guerreiros que se livram através da dança e da música,
mesmo que por um breve momento, das amarras cotidianas do estado e se fazem, assim como
definido por Pierre Clastres, seres-para-guerra.
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Motivação e aprendizagem musical: um estudo de caso com adultos
estudantes de piano
Artur Fabiano Araújo de Albuquerque
IFRN - artur.albuquerque@ifrn.edu.br
Resumo: A aprendizagem musical ao piano a partir da motivação será o foco do referido trabalho.
De índole qualitativa, esta pesquisa de mestrado, realizada em Recife-PE, revela os principais
aspectos do ensino e aprendizagem do piano com o público adulto estudante de piano. É
apresentado que, a motivação direciona a aprendizagem do adulto com a criação de pontes
estratégicas entre a ação pianística e outras características do comportamento humano.
Recomendações são feitas no sentido que novas investigações ampliem o pensamento sobre a
motivação e a aprendizagem musical.
Palavras-chave: adultos, educação musical, motivação, piano.
Motivation and learning of music: a case study of adult piano students
Abstract: Learning the piano music from the motivation will be the focus of that work.
Qualitative in nature, this master's research, held in Recife-PE, reveals key aspects of teaching and
learning the piano with the adult audience piano student. It is submitted that the motivation directs
the adult learning with the creation of strategic bridges between the piano action and other
characteristics of human behavior. Recommendations are made in order to expand the
thought further research on motivation and learning music .
Keywords: adult, music education, motivation, piano.

1. Referencial teórico
O piano – alguns aspectos históricos e culturais
Em Recife-PE, muito tem se trabalhado para que um maior número de pessoas tenha
acesso à Música de concerto. São realizadas apresentações musicais em várias partes da
cidade e da região metropolitana, concertos didáticos, concertos-aula, apresentações com os
artistas da terra e convidados, objetivando formar não só plateia para ser mera ouvinte ou
admiradora da Música, mas, levar uma consciência musical em que o público, além de ouvir
Música, seja erudita ou de cunho mais nacional – que é bem enfatizada em nossa região –
está tendo um contato mais amplo com a História da Música.
A cidade do Recife é privilegiada, pois “o piano se instala em Pernambuco nos
primeiros anos do século XIX, [tomando] conta do Recife e Olinda” (DINIZ, 1980, p. 09).
Podia ufanar-se de ser uma cidade civilizada. Era uma cidade de pianos
muitos. Cidade pianolatra. Nem sempre o piano era comprado para estudo.
Bastava ser uma peça ornamental. Para enfeitar salas burguesas ou
aburguesadas, com cheiros franceses ou ingleses. Pianos importados.
(DINIZ, 1980, p. 10).
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O público a que o piano servia nesta época permitia se premiar deste instrumento
como ornamento, mas por algumas vezes para ser apreciado em sua sonoridade, como é
comentado por Dantas (1987), quando diz que:
O aparecimento dos primeiros pianos em Pernambuco, segundo desprendese dos depoimentos de visitantes estrangeiros, entre eles Henry Koster, que
conta ter dançado em Olinda, precisamente numa noite de agosto de 1810,
ao som de um piano na casa de um padre professor do Seminário de Olinda
(SILVA, 1987, p. 17).

Iniciação ao piano
O ensino do piano necessita trazer para o centro de sua constituição, anseios atuais
que tratem sobre a iniciação ao piano, que demonstram uma preocupação com as novas
demandas e os contextos nos quais a Música atua. Nesse sentido, procurando reavaliar as
práticas de iniciação ao instrumento, devemos proporcionar um ensino musical de
instrumento prazeroso e com rigorosidade metódica, independente da idade do aluno.
Gurgel (2010) expõe que “a iniciação ao piano é a base de todo o processo de
aprendizagem musical, [e] com relação à iniciação pianística o professor de piano deve estar
constantemente atento a algumas questões indispensáveis para que o resultado da
aprendizagem seja satisfatório” (GURGEL, 2010, p. 01), mostrando o comprometimento que
este professor deve ter com o aluno iniciante, os cuidados e a forma do trato no tocante às
primeiras lições e as bases procedimentais para que se dê um prosseguimento alicerçado dessa
prática, uma vez que devemos “desenvolver a consciência da Música” (Ibid), como uma das
metas da Educação Musical na contemporaneidade.
Aprendizagem pianística na idade adulta
De início, lança-se uma pergunta: “O adulto é capaz de aprender a tocar piano a
ponto de ser um virtuoso executante”? E também devolvemos esta com outra pergunta: “É
uma meta deste adulto aprender a tocar piano a ponto de chegar a se tornar um pianista
virtuoso”? O foco principal do adulto que deseja aprender Música através do piano, não é a
busca, nem o desenvolvimento de habilidades técnicas no instrumento. A demanda
principalmente de tempo é o principal fator para que isso não ocorra, atrelado a outros
objetivos pessoais que não são única e exclusivamente musicais.
O trabalho realizado por Costa (2004) nos deu um impulso inicial imprescindível
para realizarmos o nosso trabalho. O referido trabalho relacionou vários aspectos que estão
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diretamente interligados com a vida dos adultos. Questões como o sonho, o desejo, a vontade,
interesse, a motivação e outros mais que são inerentes a iniciativa humana, sejam estas
inclusive pertencentes a quaisquer faixas etárias.
O referido autor expôs aspectos positivos e negativos relacionados ao estudo do
piano, concluindo que irá depender de vários fatores que estão além da predileção de um
professor, a aprendizagem pianística na idade adulta. O adulto é capaz de aprender a tocar
piano, aprender Música, dependendo de suas metas, suas condições emocionais, fisiológicas,
e ademais, os fatores externos como sua organização de tempo, sua motivação a superar
obstáculos, o seu ambiente diário de convívio social e produção, dentre tantos.
Ações da motivação na aprendizagem instrumental
A motivação, do latim movere, que significa mover, é definido como a “condição do
organismo que influencia a direção do comportamento, aquilo que dá origem a um
comportamento específico” (MAXIMIANO, 1995, apud ZERBINATTI, 2010, p. 02), o que
denota uma movimentação, algo que necessita estar em ação para que possa acontecer. Em se
tratando de aula de instrumento e mais especificamente a aula de piano, a realidade vista na
sua notoriedade em muitas ocasiões são muitas vezes estáticas, sem nenhum impulso nem
algo que faça o aluno pensar pra frente.
Todo professor de Música, que abrace como prática o ensino de instrumento, deve
estar ciente dos anseios do aluno e ao corpo sonoro que este instrumento oferece. Trabalhar
novos insights além adotar novas metodologias, novos repertórios não se apresenta como
suficiente de acordo com as demandas atuais: é preciso que o professor de instrumento
influencie e oportunize aparatos musicais que impulsionem o aluno a trabalhar o seu
desempenho de forma consciente.
Elementos como “contextos sociais que auxiliam a satisfação das necessidades
básicas, facilitam o processo de crescimento natural do indivíduo” (ARAÚJO, 2009, p. 120),
incluem processos de ação da motivação. Os processos internos, individuais do
desenvolvimento musical do indivíduo correlacionam-se diretamente a natureza peculiar que
cada um traz consigo.
A esse respeito, Sloboda (2008) vai tratar da “formação de uma representação
interna, simbólica ou abstrata da Música” (SLOBODA, 2008, p. 05). Para Sloboda essa
movimentação das representações internas, são desenvolvidas em cada um peculiarmente, o
nos sugerindo uma atitude de respeito, diante das muitas formas que os alunos se comportam
com determinados repertórios e estilos.
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Vemos ainda que o fluxo é uma instância que está diretamente relacionada com o
envolvimento pessoal em determinadas atividades (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, 1996, 1992
apud ARAÚJO, 2009, p. 122).
Este envolvimento que ocorre entre o indivíduo e a Música proporciona um direcionamento
que o leva a desenvolver dentro dos seus espaços internos a devida atenção ao seu objetivo.
Neste caso, a Música através do piano será a fonte da realização deste desenvolvimento. Não
importam as dificuldades ou o tamanho dos desafios que se apresentarão. O foco a seguir
nesta caminhada, por si só, mostrará as formas e os equilíbrios necessários à construção
musical pessoal.

2. Delimitação do campo e da pesquisa
A presente investigação foi realizada no primeiro e segundo semestres de 2010 com
entrevistas semi-estruturadas, na cidade de Recife – PE. Fizemos uma abordagem qualitativa,
elegendo o estudo de caso. Analisamos os dados obtidos, relacionando as respostas dos
entrevistados, explorando novas questões que surgiram pelo caminho e ampliando as
dimensões já eleitas nas categorias presentes no processo investigatório.
Norteamo-nos em conhecer as motivações pelas quais os adultos buscam a
aprendizagem musical através do piano. As várias facetas ao redor da pergunta quais as
motivações que fazem o adulto buscar a aprendizagem musical através do piano, diante do
contexto local e suas práticas musicais e manifestações culturais locais, nos fizeram chegar
aos seguintes objetivos:
a) Refletir sobre as relações de ensino-aprendizagem do piano;
b) Entender a relevância do contexto social local;
c) Detectar fatores culturais que fazem os adultos apreciarem a música;
d) Elucidar o ensino do piano para adultos como forma de educação musical;
e) Refletir acerca dos processos mentais envolvidos no processo do ensino
aprendizagem do piano.
Faremos menção dos entrevistados através de pseudônimos (E – 1), (E – 2), (E –
3), (E – 4), (E – 5).

3. Análise e interpretação dos dados
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As relações de ensino e aprendizagem do piano na idade adulta
De maneiras múltiplas, de acordo com as metas, acontece o aprendizado do piano.
No caso dos adultos, essas metas têm uma relação íntima com a sua idade e com os seus
modos de vida. Indagando aos adultos que tem um percurso maior de vida, sobre o que
significa aprender a tocar piano, uma entrevistada diz: “Pra mim é um lazer. Pra mim é como
se fosse uma terapia” (E – 3), uma outra responde: “É, eu aprendo piano porque eu gosto de
música... eu acho assim, que distrai a gente também [...]” (E – 2). Em todos os casos, os
adultos revelaram sua relação com a busca pelo aprendizado, diretamente ligado ao gostar e a
terapia, mostrando com isso ter a Música como uma saída de suas rotinas. Já num outro
momento, aprender a tocar piano significa “realização pessoal, um prazer muito grande, algo
que eu queria ter feito a muito tempo, e apesar de terem me dito que era um pouco tarde, eu
penso que nunca é tarde” (E – 4).
A admiração pelo som do piano pelos adultos é revelado da seguinte forma: “Olha,
eu não tenho assim um tempo certo não, gosto de Música desde menina, agora o piano
especificamente eu admiro como admiro os outros, agora por que eu escolhi, como eu já
disse, por causa da sonoridade” (E – 1), revelando sua admiração pela própria sonoridade
especificamente, ligada também ao tempo. Uma outra entrevistada enfatiza: “Ah, eu acho que
desde que me entendo de gente (risos), por que eu estudei piano pequeninha e [...] depois
continuei, acho que eu já gostava naquela época e comecei a ter um entendimento da música
que eu gosto” (E – 2), ligando a sua admiração pelo seu tempo de contato.
O movimento e as imagens que são produzidas mentalmente são explanadas pelos
entrevistados. O reflexo sonoro é algo criado individualmente e singularmente. Porém, há
contundências menores, ligadas aos sentimentos. Uma entrevistada vai dizer: “Ah, depende.
Cada Música expressa um sentimento, pra mim, sim, sentimentos diferentes. Alegria, tristeza,
melancolia, essas coisas” (E – 2). Outra diz: Sim, é uma espécie de terapia. Quando eu fico
triste ou cansada, eu posso, sair um pouco do mundo. É dessa forma que eu vejo o piano,
mesmo que eu não saiba tocar nada muito bonito ou certo (E – 4), mostrando que o fenômeno
sonoro vai significar algo para a mente e o físico.
As relações das práticas musicais com o cotidiano para estes alunos, faz o intermédio
da sonoridade produzida tempos atrás com a que é produzida hoje. Souza (2000) vai explicar
dentro da esfera do cotidiano um “sentido comunitário e interativo”, e ainda que “a vida
cotidiana é um atributo do ator individual” (SOUZA, 2000, p. 28 e 37), o que evidencia as
relações dos sujeitos com a Música e dessa forma também com suas próprias práticas,
interagindo uns com os outros.
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Portanto, o ensino e aprendizagem dos adultos em relação ao piano, ocorre dentro de
um espaço delimitado por eles, sendo a Música um complemento para a própria vida.
A relevância do contexto social local
Iniciamos perguntando aos entrevistados “de que maneira você vê o Recife como um
solo fértil para o aprendizado do piano”? Mesmo parecendo haver uma resposta dentro da
pergunta, nos direcionamos pela gama de produções que são nitidamente acessíveis e vistas
na cidade. Em uma das entrevistas, é respondido: “Eu considero que sim por que a cultura
popular é muito forte aqui e eu acho que essas misturas podem ser muito enriquecedoras” (E –
4). Em outra, embora não vivesse muito próxima do ambiente musical e nos eventos que
ocorre na cidade, o entrevistado reconhece: “Não sei dizer não, mas ser musical é” (E – 3).
Pode-se ver, portanto, a musicalidade que é presente no Recife e a sua singularidade.
É apontado para a necessidade de uma Educação Musical que seja trabalhada desde o
lar, desde a primeira infância, com a oportunidade de escuta de músicas bem trabalhadas, seja
qual for o seu gênero ou estilo. Na abrangência que a Música possui na atualidade,
principalmente diante da mídia, podemos dizer que há uma preocupação com a qualidade
sonora que está sendo produzida. Segundo os entrevistados nem todos os estilos corroboram
para um impulso no aprendizado do piano, como mostra uma entrevistada quando diz que
“talvez quando eu vá a um recital certamente (risos), mas essas músicas de rua que eu digo,
um Maracatu, por exemplo, não me lembra muito o piano, pra ser bem honesta, não me
lembra (E – 4).
Queiroz (2005) diz que “a Música enquanto fenômeno cultural constitui uma das
mais ricas e significativas expressões do homem” (QUEIROZ, 2005, p. 52). A Educação
Musical, portanto, deve proporcionar alternativas de (re)conhecimento, (re)integração e
transformação dos materiais e valores os quais caracterizam as práticas musicais enquanto
expressão humana (Ibid).

Processos mentais envolvidos no ensino-aprendizagem do piano
Observamos uma relação sonora diretamente ligada com a expressão e a emoção. Há,
portanto, uma transformação do material sonoro executado. Nesta mesma direção,
perguntando “quais os tipos de sentimentos que te envolvem nos momentos que você toca” as
respostas transcenderam diferentemente, indo na esfera dos sentimentos, como por exemplo,
envolvendo em “sentimentos de nostalgia” (E – 3) e adentrando novamente no relaxamento,
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pois, “como eu já disse, principalmente de relaxamento, por que a gente esquece as
preocupações do dia a dia, se concentra na leitura e no toque dos dedos e no som e com isso a
gente relaxa, e, dá uma sensação de prazer de estar ouvindo aquele som” (E – 1).
Chegando à confluência que nos permitiu visualisar a motivação pelo aprendizado do
piano na idade adulta e os objetivos em estudar o instrumento, indagamos qual era a principal
meta no estudo do piano. Todas as respostas estão atreladas a objetivos vários, interrelacionados a projetos individuais, à terapia, a obtenção de outros saberes, enfim, é uma
contrapartida para o desenvolvimento de outras faculdades mentais que se interligam com
várias outras áreas da especificidade humana.

4. Conclusões
Esta pesquisa apresentou alguns fatores que ampliam e conduzem o estudo do piano
pelos adultos a partir da motivação. Buscou conhecer quais são os fatores que motivam esta
amostra a estudar piano, iniciando na idade adulta, depois de definida uma profissão de
subsistência. Muitos outros fatores devem ser investigados, pois a partir da motivação, vários
aspectos são delineados, diante dos vários contextos e das metas a serem alcançadas.
Como se trata de uma investigação que usou apenas uma pequena amostra, em uma
capital do Nordeste do Brasil, com uma população de 1.536,934 habitantes 1, sugerimos que
novas e maiores investigações sobre motivação e aprendizagem musical sejam realizadas para
o aprofundamento desta temática, no sentido de refletir outras interfaces que a Música tem
com as várias realidades e suas particularidades, uma vez que permitirão alinhar as práticas
docentes e discentes dentro de um conhecimento científico mais abrangente.
Faz-se necessário facilitar e provocar situações para que o interesse pelo o
aprendizado dentro dos vários contextos ocorra de forma autônoma, assim como Freire (1996)
esboça sobre a necessidade de nós docentes ajudarmos no desenvolvimento da autonomia dos
alunos. É preciso reconhecer que as práticas atuais do ensino de piano devem ser mais
próximas da realidade dos alunos.
A motivação trabalhada no ensino e aprendizagem do piano para os adultos,
permite a criação de pontes estratégicas entre a ação pianística e outras características do
comportamento humano que são favoráveis ao bem estar, ao desenvolvimento do homem
enquanto pessoa, e, lhe garante uma proximidade de variáveis, tanto musicais quanto sócio-
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culturais, na sua participação no mundo em que vive e no seu próprio interior enquanto
indivíduo em permanente construção social.
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Movimento do pagode nas décadas de 1980 e 1990: entre a “raiz” e o
“romântico”
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Resumo: O objetivo deste artigo é estimular a discussão e a análise do movimento do
pagode e o papel desempenhado por alguns artistas a ele relacionados nas décadas de 1980
e 1990. Metodologicamente, a pesquisa será desenvolvida através da análise de
fonogramas, no que tange à instrumentação e elementos estilísticos. Adicionalmente,
pesquisas anteriores sobre o tema serão utilizadas para suporte teórico. Isto posto pode-se
notar a dificuldade de pesquisadores em separar os atores do movimento em grupos
estanques: tradicional ou moderno; original ou híbrido etc.
Palavras-chave: Samba, Pagode, Indústria Cultural, Instrumentos Eletrônicos, Hibridismo
Musical.
The Pagode Movement in the 1980’s and 1990’s: between the “roots” and the “romantic”
Abstract: This article aims to stimulate the discussion and the analysis of the Pagode
movement and the role played by a few artists related to it in the 1980s and 1990s.
Methodologically the research will be developed through the analysis of recordings in
respect to instrumentation and elements of style. Additionally, previous research regarding
the theme will be utilized for theoretical support. Thus it may be noted the
difficulty of researchers to separate the movement actors in isolated groups: traditional or
modern; original or hybrid etc.
Keywords: Samba, pagode, Cultural Industry, Electronic Instruments, Musical Hybridism.

1. Introdução
Alguns pesquisadores, compositores e pessoas ligadas ao samba, ao longo
das últimas décadas, vêm levantando discussões relacionadas à autenticidade e às
características tradicionais do pagode, que foi lançado pela indústria fonográfica como
“novo” gênero musical, na década de 1980. Muitas dessas discussões dizem respeito ao
período compreendido entre as décadas de 1980 e 1990. É nesse intervalo que o
“movimento do pagode” – tal qual ficou conhecido do grande público consumidor – foi
fomentado, principalmente na quadra do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, no
subúrbio do Rio de Janeiro, para depois se consolidar como sinônimo de sucesso
comercial, com as grandes vendagens de discos alcançadas pela indústria fonográfica
brasileira que se estendem até o presente momento.
Muitas dessas discussões referem-se, grosso modo, a dois períodos
históricos, no que tange ao movimento do pagode: o primeiro é a década de 1980,
período em que o samba de pagode ficou conhecido como “de raiz” – denominação
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período em que o samba de pagode ficou conhecido como “de raiz” – denominação
atribuída a posteriori. A terminologia utilizada relaciona (ou pretende relacionar) aquele
samba com autenticidade, tradição, identidade restrita, comunitária, elementos estes
fundamentais quando da construção do samba como símbolo musical e cultural do
Brasil; o segundo período, iniciado na década de 1990, é compreendido como sendo um
momento de afastamento das características do samba de pagode que remetiam aos
aspectos tradicionais, identitários e comunitários supracitados, quando elementos da
música (e cultura) pop internacional foram inseridos no movimento. Muitas
terminologias são utilizadas para designá-lo neste período: “pagode romântico”,
“pagode paulista”, “samba mauriçola” etc.
O termo “pagode”, a priori, representava o encontro social em comunidade,
as festas regadas a comida, bebida e música. Na história da construção do samba como
símbolo identitário nacional, no início do século XX, estes encontros foram
fundamentais nas comunidades da “Cidade Nova” e, depois, nos morros do Rio de
Janeiro. Estes pagodes também tiveram importância em fins da década de 1970, nos
subúrbios do Rio de Janeiro, mais especificamente em Ramos, na quadra do bloco
carnavalesco Cacique de Ramos. Neste último período, os pagodes funcionavam como
alternativa de circuito para a divulgação de novos compositores do samba, alijados do
mercado devido à profissionalização intensa do samba via Escolas de Samba (carnaval)
e indústria cultural (indústria fonográfica, TV, rádios).
De fato, nos pagodes, a música que se tocava nada mais era do que o samba
– com algumas diferenças rítmicas, harmônicas e de instrumentação. Em relação à
instrumentação, alguns instrumentos diferenciavam o samba do “pagode”: o tantã, o
repique de mão e o banjo. Estes instrumentos substituíam ou eram adicionados a outros
com o intuito de proporcionar maior equilíbrio dinâmico nas performances acústicas e
intimistas dos pagodes, especialmente no Cacique de Ramos.
Assim, o banjo - por soar mais alto que o cavaquinho - e o tantã - por soar
mais baixo que o surdo - proporcionavam um maior equilíbrio nas performances
acústicas e intimistas dos pagodes na quadra do Cacique. Por este mesmo motivo, o
reco-reco, o agogô e o tamborim, instrumentos de percussão tão característicos do
samba, foram progressivamente abolidos, e o pandeiro e o repique de mão – além do
violão de 6 ou 7 cordas e do cavaquinho – se mantiveram

como parte da

instrumentação do pagode.
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Entre outros diferenciais do samba tocado nos circuitos dos pagodes dos
subúrbios do Rio de Janeiro está a prevalência do estilo de samba de partido-alto, com a
improvisação dos participantes em cima de um refrão puxado pelo coro de “pagodeiros”
(sambistas).
2. O pagode nos anos 1980: samba de “raiz”?
Por meio de mediadores 1 que freqüentavam os pagodes em fins da década
de 1970, a forma de se fazer o samba naquele espaço restrito, com características
amadoras, informais, não comerciais, passou a chamar a atenção da indústria
fonográfica, rádios e televisão – que se apropriaram do termo “pagode” para
caracterizar um movimento musical.
Nos primeiros registros fonográficos, nota-se certa preservação da
instrumentação característica da música de fundo de quintal, do partido-alto dos
subúrbios, como do Cacique de Ramos: instrumentos de percussão acompanhados de
banjo, cavaquinho e violões (de 6 e/ou 7 cordas). Além disso, o padrão rítmico utilizado
se aproxima do paradigma de samba do Estácio (SANDRONI, 2001:32):

Exemplo 1: o paradigma do Estácio observado por Sandroni (2001:32) diz respeito à
característica rítmica do samba fomentada nos idos de 1930 pelo grupo ligado à primeira
Escola de Samba do Rio de Janeiro, a Deixa Falar, no bairro do Estácio de Sá.

Comercialmente, o movimento do pagode alcançou maior sucesso nos idos
de 1986, período que também contava com os efeitos do Plano Cruzado 2. Outrossim, a
expansão do “gênero” para além das fronteiras do subúrbio carioca e do Rio de Janeiro,
auxiliada pela exposição do pagode na grande mídia e pelos investimentos crescentes
das gravadoras estimulados pelas grandes vendagens, conduzia a um desgaste próximo
do pagode, como nota Pereira “esse sucesso fonográfico rápido e, num certo sentido,
fácil do samba de pagode daria conta do seu desgaste lá por volta de 1988, quando já se
visualizava o começo do fim do movimento de pagode“ (PEREIRA, 2003: 87).
Entre os nomes que surgiram neste período e que permaneceram em
evidência até os dias de hoje, grande parte originaram-se da quadra do Cacique de

1254

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Ramos: Arlindo Cruz, Sombrinha, Jorge Aragão, Grupo Fundo de Quintal e Zeca
Pagodinho, entre outros.
3. O “novo” pagode dos anos 1990: “romântico”
Influenciado pelos pioneiros dos fundos de quintais e visando atender a
demanda do mercado fonográfico e da mídia televisiva, um novo ciclo do pagode
emerge nos anos 1990. Assim como na década de 1980, o incremento de vendas, a
partir de 1994, contou com o auxílio de outro plano econômico, o Plano Real, que
proporcionou um período de estabilidade econômica e controle inflacionário até o final
da década.
Com letras mais românticas (GALINSKY, 1996: 126) e harmonia mais
simplificada, outras características diferenciam este “novo” pagode daquele que surgiu
no início dos anos 1980 – de acordo com as pesquisas já realizadas sobre o tema-, entre
elas a hibridização com outros gêneros nacionais e, principalmente, estrangeiros (rock,
funk etc). Esta hibridização podia acontecer através da citação de temas ou de frases
musicais de sucesso de outros gêneros, da utilização de instrumentação não
característica do “pagode de raiz” da década anterior (instrumentos eletrônicos, metais
etc), ou pela apropriação de padrões característicos de outros gêneros.
Um exemplo bastante significativo de citação ocorre na faixa 11, “Cohab
City”, do CD “Gente da gente”, de 1995, do Grupo Negritude Junior, onde é utilizada
uma introdução idêntica à de “I want you back” - originalmente, gravada em 1969 pelo
grupo de soul norte-americano “Jackson 5”:

Exemplo 2: Introdução de “Cohab City”, do Grupo Negritude Junior (1995), copiada de “I
want you back”, do grupo norte-americano Jackson 5.

Na música “Clínica Geral”, faixa 4 do CD “Não quero saber de ti ti ti”, do
Grupo Molejo (1996), o baixo elétrico, juntamente com um teclado eletrônico, apresenta
um padrão bastante característico do Rock & Roll – especialmente nos 4 primeiros e
nos 3 últimos compassos transcritos (vide exemplo 3) -, intercalado por dois compassos
(quinto e sexto) onde prevalece uma levada característica do samba.
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Exemplo 3: padrão ritmo-melódico do Rock & Roll aplicado ao samba/pagode “Clínica
geral”, do Grupo Molejo.

Ritmicamente, Trotta (TROTTA, 2006: 158) aproxima o “pagode
romântico” com o paradigma Benjor, assim descrito pelo autor:

Exemplo 4: o padrão Benjor teria como base a levada do violão que Jorge Ben inseria no
samba, já a partir da década de 1960.

Entre os nomes mais significativos deste período encontram-se os grupos
Raça Negra, Só pra contrariar e Negritude Jr. Além destes últimos, que apresentavam
praticamente todas as características mencionadas acima, outros grupos que também
alcançaram sucesso comercial na mesma década (Exaltasamba, Katinguelê e Soweto,
entre outros).
4. “Pagode de raiz” X “Pagode romântico”: além das diferenças
A despeito das diferenças supracitadas que, de certa forma, auxiliam na
tentativa de identificação do período histórico do movimento (e da respectiva vertente
encampada pelos seus protagonistas) e que vem sendo objeto de análise de
pesquisadores nos últimos 20 anos, alguns pontos permanecem em aberto no que tange
aos aspectos comuns entre elementos de períodos/estilos esteticamente diferentes, a
princípio.
Apesar da relutância aparente em relação à utilização dos teclados no pagode (LIMA,
2002: 108), um dos primeiros registros de instrumento eletro-eletrônico do movimento
do pagode aconteceu em 1985, na faixa 1, intitulada “Feliz Aniversário”, do disco
“Divina Luz”, do Grupo Fundo de Quintal (1985). Nela, além do teclado eletrônico
fazendo background harmônico, foi utilizado um baixo elétrico – além da bateria, que já
havia sido incorporada nas gravações e em performances ao vivo, pelo grupo. Outro
expoente do “pagode/samba de raiz”, Zeca Pagodinho também se valeu de um teclado
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eletrônico na faixa “Termina aqui”, do disco “Patota do Cosme”, de 1987 – além da
constante utilização de baixo elétrico e bateria (instrumentos característicos da pop
music 3 americana). Dessa forma, nota-se que a utilização de instrumentos eletroeletrônicos não se restringiu aos grupos identificados com o “pagode romântico” da
década de 1990.
De modo geral, todas estas características suplementares implementadas
ao pagode de “raiz” (utilização de instrumentos eletro-eletrônicos, hibridização com
outros gêneros da “pop music” etc) devem-se à interferência da indústria cultural, com o
intuito de transformar a cultura popular em cultura de massa – neste caso, a música.
Outrossim, grupos como o Exaltasamba (já citado acima), entre outros, que
emergiram na década de 1990 e são identificados como integrantes do ciclo do “pagode
romântico”, apresentam em sua discografia características que os aproximam do
primeiro ciclo do pagode, da década de 1980: a utilização do partido-alto como base
composicional e do paradigma do Estácio como base rítmica, uso dos instrumentos
característicos do pagode/samba de raiz (repique de mão, tantã, banjo etc).
5. Considerações finais
Ao fazer esta análise do material fonográfico de expoentes identificados
com o movimento do pagode das décadas de 80 e 90 do século passado, e contrapondoa com o trabalho descritivo relacionado ao surgimento e consolidação do movimento do
pagode e a sua instrumentação original dos fundos de quintais, observa-se que ocorreu
uma sensível modificação na sonoridade do gênero naquele período.
O período em análise (1980/1990) é rico em inovações que proporcionaram,
por um lado, uma maior acessibilidade de grupos e comunidades restritas a
equipamentos eletrônicos musicais e, por outro lado, uma reorganização da indústria
fonográfica no sentido de terceirizar os meios de produção, proporcionando uma maior
divisão do trabalho e focando mais na distribuição do produto fonográfico. Não apenas
o movimento do samba de pagode carioca foi influenciado pelas mudanças tecnológicas
e o hibridismo por ela proporcionado, mas também a música sertaneja paulista, a axémusic baiana, e, principalmente, o “manguebeat” pernambucano – este último com a
mais incisiva mistura entre o regionalismo do maracatu e a música eletrônica.
Dessa forma, a tentativa dos pesquisadores, jornalistas e musicólogos de
seccionar o movimento em dois períodos e estilos diferentes – um mais
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tradicional/original (década de 1980: pagode/samba de raiz) e o outro moderno/hibrido
(década de 1990: pagode romântico) tem se mostrado tarefa das mais árduas. Isto de
deve, especialmente, à dificuldade em estabelecer paradigmas e características
individuais estanques para os dois grupos, separadamente. Isto pode ser notado quando
analisamos a discografia de personagens tidos como integrantes de ambos os grupos: os
“tradicionais” Zeca Pagodinho e Grupo Fundo de Quintal, que se utilizam de
instrumentos eletro-eletrônicos em suas gravações e apresentações ao vivo; e grupos
“modernos” como o Exaltasamba e o Katinguelê, que também utilizam a
instrumentação tradicional do pagode (repique de mão, tantã, banjo), além do partidoalto e do paradigma do Estácio (ao invés do paradigma Benjor) como padrão
composicional e rítmico.
Portanto, este estudo merece maior aprofundamento, notadamente no que
tange à ampliação das transcrições e no detalhamento maior de análises discográficas, o
que poderia adicionar uma terceira via aos binômios tradicão-modernidade,
originalidade-hibridismo que vêm pautando as pesquisas sobre o movimento do pagode
das décadas de 1980 e 1990.
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Notas:
1

Entre os principais mediadores destacou-se a cantora Beth Carvalho – pioneira, ao gravar músicas dos
compositores do Cacique de Ramos e, também, utilizá-los como instrumentistas em gravações de seus
discos.
2
Plano econômico lançado pelo governo brasileiro no início de 1986, que previa o congelamento de
preços e a suspensão da correção monetária, visando o controle da hiper-inflação vigente à época. Como
conseqüência, num primeiro momento, houve um aumento do consumo, especialmente das classes menos
favorecidas. Num segundo momento, com o fracasso do Plano, houve o retorno da inflação e o Brasil
voltou à crise de natureza econômica.
3
Expressão aplicada, desde o final dos anos 1950, aos tipos de música popular dominante, de maior
circulação e de maior sucesso comercial.
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Resumo: A pesquisa desenvolvida no âmbito da escola publica da periferia urbana teve
como objetivo investigar processos relacionados às praticas musicais juvenis, levantando
as formas, conteúdos e sentidos desse fazer relacionando com a cultura escolar. Teve da
participação de jovens de 14 a18 anos, sendo um projeto piloto com a ajuda de
instrumentos metodológicos que teve como função expor o tema através de informações
detalhadas e alternativas para se lidar com ele. Nesse artigo, destacaremos produção do
conhecimento pedagógico-musical relacionado às práticas musicais dos alunos da uma
escola pública e concepções sócio-musicais na formação do educador. Propomo-nos a,
disponibilizar a descrição e análise dos dados estatísticos obtidos mediante a aplicação de
um questionário elaborado para tal fim, tendo sido um fato significativo no sentido de
trazer à tona questões novas para a pesquisa em larga escala na área de educação musical,
escola e movimentos sociais. A investigação, realizada entre agosto de 2007 e novembro
de 2009, teve como finalidade a produção de um conhecimento mais aprofundado da
cultura escolar, para subsidiar novos e/ou outros olhares nos sentido de se propor
metodologias, políticas, estratégias e ações públicas voltadas para a escola pública.
Palavras-chave: Movimentos sociais e práticas musicais, educação musical na escola
pública, metodologia da pesquisa em educação musical.

Introdução
Este relatório final de pesquisa trata da produção do conhecimento pedagógicomusical relacionado às práticas musicais dos alunos da escola pública e concepções sóciomusicais na formação do educador musical no contexto escolar. Buscamos, assim,
disponibilizar a descrição e análise dessa etapa do projeto. O relato refere-se à um dos
projetos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa 1 do NEPEM/UEL2, realizada entre agosto de
2007 e novembro de 2009, o qual teve como finalidade a produção de um conhecimento mais
aprofundado da cultura escolar, para subsidiar novas e/ou outros olhares para se propor
metodologias, políticas, estratégias e ações públicas voltadas para a escola pública.
Conforme o projeto de pesquisa apresentado no Edital CP19/2006 da Fundação
Araucária (Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná – SETI), as estratégias
buscaram atender aos objetivos: 1)Identificar e compreender as dinâmicas de interrelacionamento entre os jovens estudantes da escola pública dos bairros selecionados, no que
concerne aos estilos musicais, formas de autoaprendizagem, configurações e performances
1
2

Grupo de Pesquisa CNPq – Educação Musical e Movimentos Sociais
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Musical da Universidade Estadual de Londrina.
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dos grupos musicais, função social no âmbito de suas comunidades; 2. Produzir conhecimento
na área de educação musical capaz de subsidiar encaminhamentos e propostas de políticas
públicas voltadas para a minimização da exclusão social e cultural das populações da periferia
urbana.
Realizou-se mediante duas abordagens metodológicas: a primeira, um levantamento
estatístico, por meio da aplicação de questionário em amostrado universo (100 jovens),
buscando caracterizar o perfil dos (as) jovens, suas diversas formas de participação e
percepções sobre o tema, a segunda, mediante a observação participativa.
Em relação às metas, o questionário resultou no mapeamento de alguns aspectos do
perfil socioeconômico e cultural dos alunos e possibilitou um grande aprendizado para os
participantes da pesquisa, sobretudo porque foi elaborado e aplicado mediante premissas da
pesquisa quantitativa no campo da estatística, exigindo a orientação da especialista em
estatística, professora Dra. Tiemi Matsuo 3. Esse processo revelou a necessidade de se realizar
estudos dessa natureza quando se pretende focar políticas públicas em educação e a
necessidade de geração de dados em larga escala.
Tal produção foi muito importante para o grupo, considerando que possibilitou
realizar, mediante uma base de dados estatísticos, uma análise qualitativa ampliando o campo
interpretativo sobre a temática. Diante disso, foi possível identificar as formas de participação
dos grupos musicais nos movimentos sociais, modos de acesso aos aparelhos culturais da
cidade, questões relacionadas ao gosto musical, expectativas em relação às vivencias e fruição
artísticas tanto dentro e fora da escola. A metodologia utilizada se valeu também de
entrevistas livres, registro em áudio e vídeo. Entendido como um projeto piloto, ao realizamos
esse estudo abriram-se muitas possibilidades de atuação no contexto da cultura escolar,
entendida para além do que se ensina e aprenda na sala de aula. Os atores sociais, nesse caso
alunos da 7ª e 8ª séries, com predominância de jovens na faixa etária de 14 a 16 anos, mas
abrangendo de 12 a 18 anos.
Houve uma satisfatória e importante produção de artigos acadêmico-científicos
apresentados em eventos nacionais e internacionais, obtenção de bolsas de Iniciação
Científica, banco de fotos e a produção de registros audiovisuais.

Sobre o campo empírico da pesquisa
3

Agradecemos a dedicação e competente assessoria da Professora Drª Tiemi Matsuo nessa etapa do projeto, sem
a qual seria impossível realizarmos dessa forma o mapeamento proposto.
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O campo empírico para coleta de dados foi o Colégio Antônio de Moraes Barros,
localizado na periferia urbana de Londrina, pertencente à esfera estadual da rede de ensino
público do Paraná. O Curso de Música nunca havia trabalhado com alunos de IC, tampouco
realizado uma pesquisa financiada na área de Educação Musical, iniciando-se com esse
trabalho uma nova etapa para o curso: o envolvimento da universidade com a pesquisa na
educação básica em contextos da periferia urbana.
O Colégio Antônio de Moraes Barros, existente há 39 anos e que, atualmente,
congrega 416 alunos do ensino básico no período matutino, situa-se em uma região cujo
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é considerado baixo, com população com pouco
poder de compra. Tal situação é significativa, pois estudar música não seria possível se a
universidade não se propusesse a desenvolver um projeto de música nessa escola. Trata-se de
um campo pensado para se tornar um espaço de atuação envolvendo ensino-pesquisaextensão, para que os futuros professores de música possam realizar seus estágios docentes.
Os resultados indicaram formas de acesso aos bens culturais, quais as atividades
culturais que eram realizadas na escola, bem como possibilitaram inferências importantes no
sentido de se pensar possibilidades para a melhoria do estágio curricular dos licenciandos e
pontes mais eficientes entre o ensino superior e a educação básica. Indicaram-se, ainda,
formas de compreensão dos valores simbólicos e materiais, relacionados às praticas culturais
e musicais dos atores sociais, bem como dos contextos diversificados do próprio cotidiano
que são fundamentais para que se desenvolva um trabalho pedagógico-musical significativo
para os alunos e para a escola, contribuindo para a concepção e elaboração do projeto político
pedagógico de uma instituição de ensino público.
Realizar o estudo nessa escola justificou-se considerando que a produção de
conhecimento

sociopedagógico-musical

oportunizou

levantar

e

observar

aspectos

significativos do mundo sociocultural e musical inerente a aquele contexto, possibilitando
ampliar a reflexão para subsidiar a análise e interpretação dos dados, para campos mais
abrangentes em futuras pesquisa e intervenções. Destaca-se, ainda, que as descrições e
análises se referem ao tempo e espaço em que foi realizado esse estudo de 2007 a 2009.

Fundamentação teórica e pressupostos metodológicos
Os pressupostos teóricos dessa pesquisa ancoram-se na perspectiva de que as
práticas musicais são fruto da experiência humana vivida concretamente em uma
multiplicidade de contextos conectados. A visão cultural da música proposta por Shepherd e
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Wicke (1997) reconhece a constituição social e cultural da música como uma particular e
irredutível forma de expressão e conhecimentos humanos e, a música compreendida como um
elemento essencial na formação e persistência das sociedades, cuja característica ultrapassa a
contribuição para a construção de um processo social e simbólico. Tal perspectiva centra-se
no conceito cunhado pelo antropólogo Marcel Mauss (2003) sobre fenômenos sociais,
analisando o processo pedagógico-musical como um “fato social total”, enfatizando o seu
caráter sistêmico, estrutural e complexo, portanto pluridimensional. O processo de análise foi
“recursivo e dinâmico” (MERRIAM, 1998, p. 155), concomitante à coleta de dados. A análise
e interpretação dos dados coletados foram elaboradas a partir de quatro categorias de
contextos propostos por Kleber (2006), a saber: 1) institucional – envolvendo as dimensões
burocrática, jurídica, disciplinar, morfológica; 2) histórica – considerando que o processo
histórico que se construiu a partir das histórias contadas pelos participantes da pesquisa; 3)
sociocultural – envolvendo a dimensão do espaço de circulação dos valores simbólicos, dos
encontros, das relações intersubjetivas e interinstitucionais, dos conflitos, das negociações; 4)
ensino e aprendizagem musical – focalizando como, onde, porque, para que se aprende e se
ensina música no contexto pesquisado.
Aspectos da Metodologia
Considerando que as políticas públicas em educação requerem a prática de
procedimentos estatísticos convalidados pela área, buscamos realizar um exercício
introdutório nessa metodologia aliando à análise qualitativa dos dados coletados.
A coleta de dados, que envolveu uma pesquisa de opinião para traçar o perfil dos
jovens possibilitou a obtenção de cadastro de jovens dispostos a participar da continuidade da
pesquisa. Para tais objetivos, utilizou-se uma sondagem mediante um questionário aplicado
em classes de alunos envolvidas com as práticas do estágio curricular dos discentes do curso,
bem como envolvidos com esse projeto.
O foco, turmas de 7ª e 8ª séries do período matutino, tendo alguns repetentes, mas
com a média de idade em torno de 14 anos. Este universo de pesquisa incluiu também, um
aluno com necessidades especiais ligadas ao seu tempo de desenvolvimento cognitivo, que é
mais lento que os demais. O questionário aplicado formado por 40 questões abordou o perfil
dos(as) jovens pesquisados(as): educação, situação familiar, trabalho, mídia e acesso à
cultura, além de suas percepções e práticas culturais, com mais foco nas práticas musicais.
Foram realizadas várias versões para se chegar ao modelo apresentado. Em relação à questão
das práticas musicais o questionário buscou afunilar indicadores que dessem conta dos
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seguintes aspectos: 1) repertório de escuta; 2) frequência em shows, concertos ou espetáculos
musicais; 3) tipo acesso ao estudo sistemático de música em qualquer situação; 4) formas e
natureza de práticas musicais desenvolvidas; 5) participação familiar. Os bolsistas de
iniciação cientifica (IC) participaram do processo de construção desse instrumento, tendo
oportunidade de contribuírem nas decisões e encaminhamentos. A equipe realizou a análise
da apuração e a pesquisadora responsável pelo projeto elaborou relatório global.
O questionário aplicado contribui para a reflexão e a compreensão tanto no que diz
respeito às concepções que esses alunos têm sobre música, quanto às questões relacionadas à
prática docente dos estagiário do Curso de Licenciatura em Música.
Tabela 1. Questionário: Movimentos Sociais e
Práticas Musicais no Contexto da Periferia
Urbana De Londrina
Títulos dos blocos
Quantidade de
questões
I.

07

II.

Perfil do
candidato
Educação

III.

Situação familiar

02

IV.

Trabalho

03

V.

Mídia e acesso à

10

cultura e práticas
musicais
VI.

Participação,

08

cultura e práticas
musicais.
VII.

Dados do
entrevistado

10

Fonte: Kleber, 2011, apêndice 1. Relatório final de Projeto
de Pesquisa apresentado à Fundação Araucária (SETI/Pr.).

Outro procedimento adotado refere-se à observação participante, realizada
mediante o estágio curricular e atividades extracurriculares que permitiram o trânsito dos
licenciandos e pesquisadores no contexto escolar. Focou-se em fatores relacionados à
subjetividade e intersubjetividade emergentes das práticas musicais envolvendo os atores
sociais, considerando suas atitudes, processos de criação musical, comportamento e respostas
diante das tarefas realizadas em classe de aula.
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O projeto realizou estudos sobre aportes metodológicos e conceituais o que foi
determinante para construir uma abordagem adequada para a análise do fenômeno
educacional e cultural relativo às praticas musicais juvenis com foco na periferia urbana.
Elaborar o questionar de acordo com o protocolo da pesquisa quantitativa e
estatística, foi a maior desafio em termos metodológicos, gerando necessidades de
aprofundamento e um precioso conhecimento a ser aplicada nas próximas pesquisas que darão
continuidade a essa.
Indicadores Do Questionário: Resultados E Discussão
Considerando que o total de alunos que cursam essas duas series no Colégio
totalizava 180estudantes, esse contingente refere-se a aproximadamente 60% do total dessa
categoria de alunos do Colégio
Perfil Do Grupo Estudado
Em relação à questão de gênero, idade, raça e religião temos o seguinte quadro que
revela um equilíbrio entre o masculino e feminino.

FIGURA 1 – representação do
gênero, idade, raça e religião.

A idade dos entrevistados revelou que os estudantes que cursam essas duas séries
oscilam de 12 a 18 anos, com uma maior concentração entre 14 e 15 anos. Entretanto, a
mistura de pré-adolescentes e estudantes já entrando na faixa etária adulta merece atenção
para a análise. A prevalência da raça branca, bem como as predominancia da religião cristã
também é uma dado que merece destaque como mostra o gráfico.
A Escola como espaço-tempo de participação
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A pesquisa procurou saber dos(as) jovens estudantes se, durante os anos em questão
(2007-2008),

a

escola realizou determinadas atividades, direta ou indiretamente,

relacionadas com o estímulo e o exercício efetivo da participação, nos âmbitos cultural ou
social-comunitário. Buscou saber, também, se tiveram acesso ou realizaram essas atividades
fora da escola e, se aconteceram, em que contexto. As atividades podem ser caracterizadas
como experiências de sociabilidade, como excursões e festas; de solidariedade, como ações
comunitárias ou trabalhos sociais; de cultura, como apresentações de teatro, dança, música ou
festivais culturais e finalmente, experiências que possibilitam o acesso a informações, como
debates, filmes, seminários e visita a museus e exposições. Da mesma forma, procurou- se
saber se os(as) jovens respondentes haviam ou não participado dessas atividades. Buscou-se,
então, estabelecer a correlação entre a oferta por parte da instituição e o envolvimento dos(as)
jovens alunos(as) nas atividades propostas. A Figura 2 revelam as resultantes desses aspectos
relacionados ao acesso à escola publica bem como a motivação dos estudantes para estar na
escola:

FIGURA 2 – A Escola como
espaço tempo de participação

Para além do cotidiano das salas de aula, buscou levantar se as atividades de ARTE
são realizadas ela escola – teatro, dança, música e festivais culturais, filmes, debates,
excursões, seminários, visitas a museus e exposições, por último, ações comunitárias e
trabalhos sociais.
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FIGURA 3 – O contexto escolar e a

vida social dos estudantes

Com o intuito de cruzar as informações, elaboramos um bloco de questoes sobre a
participação nessas atividades o que revelou que se a escola oferece, existe a participação. As
festas são as únicas atividades realizadas em proporção similar fora e dentro da escola. A
oferta de excursões para os (as) jovens evidencia, de forma significativa, a falta de conexão
com atividades fora dos processos de escolarização também naquilo que se refere ao uso das
múltiplas possibilidades educativas dos espaços da cidade. A escola foca as atividades
intramuros e não caminha, ou caminha muito pouco, pela cidade. Os filmes, seminários,
debates e festas foram as atividades que contaram com a maior participação de alunos de
ambos os sexos e classes sociais.

FIGURA 4 – Atividades proporcionadas pela escola.

Atividades De Arte
Esse alto percentual revelou que a escola tem realizado atividades de ARTES:
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FIGURA 5 Atividades da disciplina de Artes

Especificamente em relação às especificidades da disciplina ARTE, a música e
artes visuais destacam-se com um percentual muito maior. Tais indicadores são coerentes
com fatores como a ação dos estágios curriculares do curso de licenciatura em música ali
realizados há 12 anos e pela prevalência das artes visuais na disciplina ARTE, desde a
reestruturação do ensino com a LDB/9496:

FIGURA 6 Música e Dança como atividade predominante na aula de Artes

Os gráficos abaixo revelam que quando a escola oferece as atividades de ARTE os
alunos participam:

1268

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

FIGURA 7 Participação em atividades artísticas

As atividades de arte aconteciam, na sua maior parte, em classe:

FIGURA 8 Participação em atividades artísticas

Atividades musicais da escola
Nesse quesito, buscou-se saber quais as atividades relacionadas às práticas
musicais, repertorio e gosto, e se eram praticadas na escola. Os percentuais demonstram
poucas possibilidades de acesso:
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FIGURA 9 Atividades musicais extracurriculares realizadas pela escola.

Onde Se Aprende Música
A Escola aparece, nessa sequencia, como o lugar com maior acesso para se
aprender música:
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FIGURA 10 – A escola como local que proporciona aprendizagem de música

Interesse Em Participar Ou Aprender Música
O Interesse Em Participar ou Aprender Música, como item do questionário
revelou um índice percentual significativo como mostra a Figura 11:

FIGURA 11 Interesse no aprendizado de música.

Aspectos a serem destacados
A pesquisa investigou as formas através das quais os estudantes da escola selecionada
participam das atividades de ARTE e em especial a música, buscando descobrir
possibilidades e motivações para esta participação. A metodologia adotada mostrou-se
bastante apropriada para investigar o tema da participação junto a sujeitos que, na sua imensa
maioria, não possuíam experiência participativa. Isso porque o Dia de Diálogo oferecia um
espaço propício à participação e escuta daqueles (as) que não tinham o hábito de se expressar
publicamente. Dessa forma, ao mesmo tempo em que os (as) jovens indicaram questões sobre
a participação para efeitos de pesquisa, eles (as) puderam vivenciá-la, também, mediante as
aulas de música ministradas pelos estagiários. A pesquisa revelou que tendo possibilidades os
estudantes podem ser engajados nas propostas participativas. A pesquisa revela ainda, como a
escola pode potencializar as atividades ali oferecidas para o exercício da critica e participação
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mediante as atividades artísticas. Para além do discurso corrente de que os (as) jovens não
participam, são desinteressados (as), e alienados (as), se constatou que grande parte dos(as)
jovens deseja participar,entretanto, não encontra espaços que possibilitem tal inclusão
cultural.
As formas de participação presentes no Estado e na sociedade civil são percebidas
como muito distantes da realidade cotidiana dos (as) jovens investigados (as), que revelam
ainda, de modo contundente, a existência de espaços interditados à participação, como
cinemas, teatros, museus, espaços culturais . Pode-se observar que os lugares socialmente
reconhecidos para a participação como as festas, acabam sendo um lugar não reconhecido
como importante para esses (as) jovens.
Destaca-se aqui o papel da escola (a despeito dos problemas de qualidade) na
construção das condições objetivas para esses (as) jovens – ampliação de repertório,
ampliação das experiências de sociabilidade, de informações e conhecimentos. A escola ainda
é um lugar reconhecido por eles como espaços para aprender, encontrar os amigos, relacionarse com o sexo oposto, descobrir coisas. Ainda é um lugar valoroso para os jovens.
Além das dificuldades de acesso e permanência na escola, os (as) jovens enfrentam a
realidade de instituições públicas que se orientam, sobretudo, para a oferta de conteúdos
curriculares formais e se apresentam pouco abertas para a criação de espaços e situações que
favoreçam experiências de sociabilidade, solidariedade, debates públicos e atividades
culturais e formativas de natureza extraescolar.
Nesse sentido, a música e outras especificidades artísticas podem contribuir parra que
a escola possa abrir mais espaços que estimulem práticas socioculturais e valores básicos.
Para os (as) jovens da periferia urbana, essa abertura é ainda mais necessária, uma vez que a
instituição escolar é espaço privilegiado, em alguns casos o único, para o acesso aos bens
simbólicos que podem ser produzidos pela experiência participativa.
É a escola, que precisa estar preparada para cumprir esse papel. A boa aceitação dos
alunos em relação às aulas de música e à proposta metodológica, se mostra nos percentuais
indicadores.
Outra questão que se mostrou significativa para análise é aquela relacionada à família,
ou seja, o envolvimento que outras pessoas que integram a família têm com música. Com um
percentual de 45%, quase metade da sala possui alguém na família que tem um envolvimento
com práticas musicais; isso reflete que apesar de restrito o acesso a atividades artísticas
ligadas a música, de alguma forma as pessoas burlam as dificuldades e conseguem chegar até
ela.
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Ressalta-se que a partir das observações pode-se inferir que o grupo em questão
demonstrou um significativo entusiasmado em relação às praticas musicais tanto
desenvolvidas no contexto do estágio como aquelas que se relacionavam com o contexto das
suas comunidades. Destaca-se o fato de que um dos alunos mudou para essa turma por ter
aulas de música, uma vez que não há oferta dessa prática no currículo da escola, reforçando a
ideia que existe uma grande demanda de interesses ligada às práticas musicais, e é ai que
percebemos a contribuição desse projeto, que trouxe a questão à tona e nos indica caminhos a
serem traçados.

Considerações Finais
O presente relatório expõe a análise dos aspectos considerados relevantes, cujos
dados foram coletados mediante a pesquisa quantitativa com foco nas práticas musicais
juvenis em uma escola de ensino fundamental II na periferia urbana de Londrina. O objetivo
foi desenvolver um estudo no âmbito da cultura escolar, entendendo a escola como epicentro
do processo pedagógico musical entendido como fato social total (KLEBER, 2006) partindo
da abordagem de que as práticas musicais são fruto da experiência humana vivida
concretamente em uma multiplicidade de contextos conectados.
Diante da análise e interpretação dos dados destacamos a evidência das práticas
musicais diversificadas no cotidiano dos atores sociais e a necessidade da construção de
pontes entre o mundo acadêmico universitário e a comunidade com suas diversas formas de
saberes. Buscou-se, mediante essa pesquisa, compreender as relações de sociabilidade que se
estabelecem, interconectando diferentes dimensões socioculturais da sociedade, nos quais
estão presentes os valores simbólicos com potencia para uma possível e real transformação
social, quando considerados nos projetos políticos pedagógicos.
O entendimento acerca da construção de processos socioeducativos vem contribuir
para uma maior consistência e no estabelecendo de correlações entre a pesquisa e o ensino
enredando, de fato, sujeitos envolvidos na formação profissional do educador musical, quer
seja parte do corpo docente, do corpo discente da Universidade e, principalmente aliando o
contexto escolar da periferia urbana e seus atores sociais.
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Museu Virtual de Instrumentos Musicais Delgado de Carvalho
Adriana Olinto Ballesté
IBICT - adriballeste@ibict.br, adriballeste@gmail.com
Resumo: Apresentamos os resultados preliminares da experiência de criação do primeiro museu
virtual instrumentos no Brasil, que tem como acervo fundamental os instrumentos e itens
documentais do Museu Delgado de Carvalho sediado na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
que atualmente está desativado. O acervo está sendo catalogado e será disponibilizado na Web
juntamente com imagens, áudios e vídeos digitais. O projeto - multidisciplinar por natureza –
conta com pesquisadores de diversas áreas e pretende ser a semente para um museu real de
instrumentos no Brasil.
Palavras-chave: instrumentos musicais, museu virtual, catálogo digital.
Virtual Musical Instruments Museum Delgado de Carvalho
Abstract: We present preliminary results of the experience of creating the first virtual museum
instruments in Brazil, which has as fundamental collection instruments and documentary items of
the Delgado de Carvalho Museum, currently disabled, housed at the Federal University of Rio de
Janeiro. The collection is being cataloged and will be available on the Web with images, audio and
digital video. The project - multidisciplinary by nature - has researchers from diverse fields and
aims to be the seed for a real museum of instruments in Brazil.
Keywords: musical instruments, virtual museum, digital catalog.

1. Introdução
Desde a época do descobrimento do Brasil diversos relatos evidenciam a
existência de variados instrumentos musicais. Fatores peculiares como a presença de diversas
culturas como a dos portugueses, dos viajantes estrangeiros, dos africanos e dos indígenas
criaram um ambiente que propiciava intensas trocas culturais durante todo o período colonial.
A chegada da Corte portuguesa, no início do século XIX, provoca modificações
intensas na vida política, econômica, social e cultural do Brasil e especialmente do Rio de
Janeiro, cidade sede da Corte, transformando-a no centro cultural mais importante do país.
Multiplicam-se os músicos, os amantes de música, os músicos amadores, os professores de
música. São fundadas associações e conservatórios de música. Cresce a importação de
instrumentos e a fabricação nacional de instrumentos. Em artigo publicado na Gazeta
Musical, Menezes (1892, p. 37) traduz entusiasticamente a efervescência musical e o uso de
diferentes instrumentos musicais na cidade do Rio de Janeiro.
Todavia, por todas essas ruas inúmeras da cidade, por todos os bairros e becos desta
muito heróica ‘Pianopolis’, quando a gente passa, atarefado, na luta pela existência,
esfuziam dos sobrados e das rotulas, por entre as nuvens de pó que serpenteiam no ar
abafadiço ou através da folhagem ressecada das arvores encaloradas que bordam as

1275

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012
margens das lagoas, dos canais, ou as praias do mar gumebundo, esfuziam, dizíamos,
baforadas de musica de todo preço, musica barata e musica de alto coturno, porque não
há por aí casa que não tenha um piano, uma flauta, uma rebeca, uma clarineta, um
violão, ou um cavaquinho, e o competente artista ou amador para a correspondente
execução (Menezes, 1892, p. 37).

No entanto, conhecemos ainda muito pouco da história da música e dos
instrumentos no Brasil. As fontes primárias de pesquisa – relatos de viajantes, cartas,
inventários, manuscritos, iconografia, literatura, periódicos – mencionam diversos
instrumentos musicais, porém são raras e estão dispersas. Os instrumentos musicais objetos
fundamentais para o entendimento dessa história não têm hoje um espaço dedicado à sua
memória e poucas pesquisas foram feitas sobre o assunto.
2. O Museu Delgado de Carvalho
O estudo mais sistemático sobre a história da música e a Musicologia no Brasil
tem início durante o século XIX e foi bastante impulsionado por pesquisadores do Instituto
Nacional de Música, atual Escola de Música da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro.
Nesse ambiente é fundado o Museu Instrumental, no Instituto Nacional de
Música, no Rio de Janeiro, que deve ter sido influenciado diretamente pela criação do
primeiro museu de instrumentos, o Museu de Instrumentos Musicais de Bruxelas1, fundado
em 1877, no Conservatório Real de Musica de Bruxelas, com finalidade didática de mostrar
aos alunos os instrumentos antigos de música.
A data precisa de criação não se sabe, mas existem alguns indícios. Em 1890, o
Decreto no. 143, citado por ALMEIDA (1994-95, P. 87), determina que: “a biblioteca, o
archivo, os instrumentos, os móveis e todos os utensílios pertencentes ao extinto
conservatório, passarão a ser propriedade do Instituto Nacional de Música”.
Esse decreto apenas diz que existiam instrumentos no Conservatório de Música
que passaram a ser propriedade do Instituto, mas ainda não se pode afirmar que estavam
organizados em um Museu. Entretanto, uma publicação oficial do Ministério da Justiça, em
1898, evidencia a existência do Museu organizado como tal.
“O Instituto Nacional de Música tem um pequeno museu muito interessante e
curioso; um gabinete de acústica regularmente montado, uma biblioteca pequena,
um órgão de 16 pés de Wilhelm Sauer, um pequeno órgão de estudo do mesmo
autor e um instrumental para orchestra [...]”ALMEIDA (1994-95, P. 87) .
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Embora, não existam evidencias claras, Almeida (1994-95, P. 88), professora
titular da Escola de Música da UFRJ e responsável pelo Museu Delgado de Carvalho, no
período de setembro de 1991 a junho de 1992, considera que os instrumentos mencionados no
decreto de 1890 já pertenciam ao museu, o que consideramos possível.
“comparando os textos, verificamos que o acervo do ‘pequeno museu’ aludido
naquele artigo de 1892 [1890], acompanhava a trajetória histórica da Escola de
Música, desde os idos do Conservatório Imperial até a criação do Instituto em 1890,
incorporando-se desde então ao seu atual patrimônio”

Em 1902 o compositor Joaquim Tomas Delgado de Carvalho (1872-1922) é
nomeado bibliotecário do Instituto Nacional de Música, e dentre suas tarefas estava a
“inspeccção do Museu instrumental, Gabinete de acustica e Bibliotheca” o que o levou a [...]
“publicar não um estudo completo mas uma noticia, embora resumida, sobre os instrumentos
e demais objectos que fazem parte das diversas secções a meu cargo” (CARVALHO, 1905, p.
5), publicada pela Imprensa Nacional se configurando como o primeiro catálogo do museu
instrumental. No prefácio o autor menciona a tentativa do Maestro Leopoldo Miguéz de
“tornar conhecida a interessante colleção de instrumentos que constitue o Museu”
(CARVALHO, 1905, p. 5).
CARVALHO (1905) utiliza o sistema de classificação de Charles-Victor
2

Mahillon , conservador do Real Conservatório de Bruxellas, embora faça modificações “para
tornar mais simples o systema adoptado”.
O sistema de MAHILLON (1874) utiliza como critério principal da classificação
a vibração do instrumento e os divide em 4 tipos: (1) autofone ou idiofone, instrumentos
rígidos que produzem o som pela vibração em seu próprio corpo - prato, triângulo; (2)
instrumentos de membrana, nos quais o som é produzido pela contração e descontração de
uma membrana - tambor; (3) instrumentos de cordas, em que a vibração das cordas produz o
som - violão, violino; (4) instrumentos de “ar”, em que uma coluna de ar vibra produzindo o
som - flauta, trompa.
Delgado de Carvalho (1905) classificou 87 instrumentos e 54 itens dentre
autógrafos musicais, cartas, bilhetes, cartões postais. Figuram dentre os doadores do museu,
mencionados em uma lista no final do catálogo, Alberto Nepomuceno, Alice Miguéz, Arthur
Napoleão, Delgado de Carvalho, Henrique Oswald, J. dos Santos Couceiro, Leopoldo
Miguez, Rodolpho Bernardelli, Walborg Nepomuceno.
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Em 1974, uma lista datilografada, publicada durante a gestão de diretora Yolanda
Ferreira na Escola de Música, relaciona não mais 87 instrumentos, mas 75 componentes do
Museu, que a essa época permaneciam organizados em 6 armários vitrines. No primeiro
armário estão concentrados 23 instrumentos de cordas: violinos, violas, citara, “aktara”,
“teijus” e ainda exemplos de madeiras (ébano e pau-brasil). No segundo armário estão
relacionados 20 instrumentos de “ar” (de sopro): flautas, fagote, trompete, saxofone. No
terceiro armário estão os autofones ou idiofones (de percussão) dentre os quais figuram
diversos instrumentos etnicos do Egito, de Marrocos, do Sudão, da Bulgária, de Java e do
Brasil. No quarto armário estão listados instrumentos franceses: um bombardino, uma harpa
cromática, um “sax-horn”, um trombone de pistões e também uma túnica pertencente à Arthur
Napoleão. No quinto armário estão listados instrumentos de cordas dedilhadas ou tocadas
com plectro: dois bandolins, um banjo, uma guitarra com dois braços, e um violão de dois
braços com seis cordas cada. E no sexto armário consta um fonógrafo da marca Triumph,
fabricado por Thomas Alva Edison.
Outro catálogo, também datilografado, foi publicado em 1990, no qual é
acrescentado mais um armário, que continha objetos tais como batutas, um quadro à óleo,
metrônomo, bustos e máscaras mortuárias, mas não instrumentos (ALMEIDA, 1994-95, p.
89). Esse armário aparece também em uma lista datilografada, organizada entre os anos de
1995 e 1997. Essas relações podem ser encontradas na Biblioteca Alberto Nepomuceno da
Escola de Música da UFRJ.
O museu funcionou durante mais de trinta anos no corredor de entrada da Escola
de Música da UFRJ agregando instrumentos musicais que foram marcantes na história da
música brasileira, incluindo algumas raridades, advindas de diversos países – Egito,
Marrocos, Sudão, Java, Índia, Pérsia, China, Japão, Sião, Alemanha, França, Bélgica,
Hungria, Estados Unidos, Portugal e Brasil.
Apesar do imenso valor deste acervo, em 2008, o museu foi desativado e os
instrumentos foram recolhidos para preservação (CARDOSO, 2008).
3. Reorganização do museu e criação de um museu virtual
Hoje os instrumentos estão armazenados temporariamente na Biblioteca Alberto
Nepomuceno, fora dos armários, alguns tem etiquetas com a numeração original, outros tem
etiquetas com numerações oriundas de catálogos distintos o que dificulta sobremaneira a sua
organização.
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Com o intuito viabilizar a criação de um museu real, garantir a preservação dos
instrumentos do museu, e tornar acessível o seu acervo, ainda em um primeiro momento de
forma virtual, concebemos um projeto com duas linhas básicas de atuação: a criação do
Museu Virtual de Instrumentos Musicais e o acondicionamento e organização do acervo
original do Museu Delgado de Carvalho. O acervo já está sendo catalogado, digitalizado e
devidamente acondicionado segundo normas e padrões internacionais. O catálogo com
imagens, áudios e vídeos será disponibilizado na Web em uma página bilíngüe (português e
inglês).
O projeto é intrinsecamente interdisciplinar com a interseção entre diversos
campos do saber como a Musicologia, Museologia, Biblioteconomia, Organização do
Conhecimento e Sistemas de Informação.
O desenvolvimento do projeto Museu Virtual de Instrumentos Musicais Delgado
de Carvalho prevê as seguintes etapas, algumas das quais já estão em andamento:
O levantamento dos itens documentais do Museu Delgado de Carvalho que se
encontram atualmente guardados na Biblioteca Alberto Nepomuceno da UFRJ, inclui não só
os instrumentos, como também documentos produzidos pelo Museu. Nessa fase, como
metodologia norteadora da organização dos instrumentos musicais, utilizaremos a
classificação de Hornbostel & Sachs (1914) e as normas de inventário (TRINDADE, 2011)
definidas pelo Museu da Música de Lisboa3 que está em consonância com Musical
Instruments International Committee for Museums and Collections of Musical Instruments
CIMCIM4. Esta fase está em pleno andamento e tendo a valiosa contribuição de professores e
pesquisadores especializados em de cada tipo de instrumento.
“A elaboração de um inventário criterioso, bem como a sua ampla e adequada
divulgação, permite disponibilizar um grande conjunto de dados sobre componentes
importantes do patrimônio histórico-cultural e musicológico, que poderá constituir
um valioso suporte de trabalho em várias áreas de investigação” (TRINDADE,
2011, P.13).

A higienização e conservação dos itens do acervo do Museu para que possam ser
expostos, fotografados e acondicionados.
O acondicionamento dos instrumentos musicais e dos itens documentais em um
armário com prateleiras forradas com espumas, caixas, estojos especiais para protegê-los
contra a ação do tempo.
A Organização, classificação e catalogação dos itens do acervo de acordo com
padrões de padrões internacionais de processamento técnico. Essa etapa está em andamento e
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grande parte dos instrumentos do museu já pode ser consultada através do sistema de
bibliotecas da UFRJ.
A fotografia e/ou filmagem digital dos instrumentos, tal como todas as etapas
do projeto está sendo acompanhada por musicólogos especialistas em cada família de
instrumentos. As imagens são geradas em alta resolução e recebem uma identificação
especial. O processo de digitalização seguirá as normas descritas na publicação do Arquivo
Nacional Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes e
principalmente as recomendações definidas pelo projeto MIMO – Musical Instrument
Museums Online no documento publicado por BAR & PFEFFERKORN (2011).
O Website do Museu Virtual será desenvolvido de acordo com os padrões da
W3C, usando as tecnologias fundamentais como o HTML para a estrutura e CSS para o estilo
e layout. Ainda serão seguidas as Recomendações para Conteúdo Acessível na Web para
pessoas com alguma deficiência. A estrutura prevista para o Website do Museu Virtual inclui
as seguintes seções:
•

Apresentação da missão e das finalidades do Museu de Instrumentos.

•

Catálogo da coleção usando tecnologia de banco de dados, contando com
buscas simples e avançadas que levam à apresentação de fichas
catalográficas incluindo imagens, áudios e vídeos dos itens da coleção.

•

Descrição da coleção, dedicada ao histórico, informações e detalhes
especiais da coleção disponível on-line.

•

Linha do tempo mostrando uma cronologia especial sobre a música e os
instrumentos no Brasil.

•

Lista de referências bibliográficas temáticas sobre a organologia, música
no Brasil, museus e bibliotecas de música.

•

Atividades educativas e lúdicas para estudantes e adultos gerando um
maior dinamismo ao site do Museu.

•

Exposições temporárias sobre temas relacionados aos instrumentos e suas
utilizações.

4. Considerações finais
Essa iniciativa poderá ter diversas implicações para a pesquisa, a educação e
recuperação e preservação da memória cultural, tais como: a criação de uma sede real para o
Museu; o incentivo à pesquisa em organologia e áreas afins; a divulgação do acervo em
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escolas - desde o ensino fundamental até as escolas superiores de música - e outras
instituições culturais; a integração com museus e pesquisadores internacionais; a divulgação
da cultura nacional; a publicações de artigos e livros sobre a música e os instrumentos usados
no Brasil; a publicação de teses e dissertações sobre os instrumentos e a música no Brasil.
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Notas
1

Conservatoire royal de musique de Bruxelles - Musée des instruments de musique : referência mundial em
termos de quantidade de itens, localização, tratamento e acondicionamento do acervo e normas de conservação.
2
Victor-Charles Mahillon (1841-1924), pesquisador e fabricante de instrumentos musicais, também preocupado
com a questão acústica, publica, em 1874, Eléments d’acoustique musicale et instrumentale, que abrange “o
exame da construção teórica de todos os instrumentos de música usados na orquestração moderna” (Mahillon,
1874). Pouco tempo depois, em 1877, Mahillon assume a curadoria do Musée des Instruments de Musique
(MIM) de Bruxelas, que compreende além de instrumentos europeus uma centena de instrumentos indianos, para
os quais prepara um sistema detalhado de classificação. Nesse sistema estão presentes, pela primeira vez em um
sistema ocidental, as quatro divisões utilizadas no sistema indiano, que supostamente deve ter sido conhecido por
Mahillon ao receber a coleção de instrumentos indianos.
3
Museu da Música de Lisboa (Portugal). Disponível em: http://www.museudamusica.imc-ip.pt/
4
CIMCIM - Musical Instruments International Committee for Museums and Collections of Musical Instruments
/ ICOM – International Council of Museums. Disponível em: http://icom.museum/
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Abstract: The influence of time in music is undeniable. As for our cognition, time influences how
we sense acoustical and musical events. Here we divide the process of listening in three steps:
Perception, Cognition and Affect. Each of them occur through different brain processes and are
sensed by human audition in distinct time scales. As subjective processes, they present large
perceptual differences from individual to individual. Nevertheless, it is still possible to study an
average sense of time and duration for the perception, cognition and affect related to musical
processes. This article presents an overview followed by a brief discussion of an ongoing research
concerning the philosophical and pragmatic bases for the influence of time in the processes of
perception, cognition and affect of music. In this early stage of research, we present a theoretical
discussion about temporal processes in music. The aim here is to create the epistemological basis
for a further empirical study using computational models to investigate the different time bases for
the human perception of time and duration in music.
Keywords: time, duration, perception, cognition, affect, timbre

1. Introduction
Sound is one of the most important channels of human communication. As such, it
has always been the subject of great fascination and phenomenological research on the
processes comprising it, from its formation to how it is perceived by the human mind. In
particular, musical sound events in nature are often obliterated by this mist of mystery.
Several researchers have been investigating physical, physiological and psychological aspects
of sounds that compound the art of music. However, despite the advances on this field of
investigations, there are still meaningful gaps of scientific understanding, yet to be solved.
1.1. Relation between time and music: In this project, we consider that time and
music are conceptually interveners and interwoven. However, one must realize that the
relationship between music and time is not purely physical. Acoustical studies always relate
to the sound propagation time in windows of seconds (s) or milliseconds (ms), but for
musicians such measures are unclear and sometimes are not well classified by the traditional
musical notation. For example, in commercial music handling time macrostructural is not
explored. Generally the tempo of a popular song remains the same throughout its execution.
In this study, however, the settings and extended concepts of musical time, and relate to better
analyse time and music. The physics of acoustics defines time in terms of its duration, as a
continuous function of time, with variant and measurable magnitude, although it is not
possible to address time, by itself, but rather, the modification of other variables and
processes. Music measures of time are often not described in the metric system, in seconds,
but in subdivisions of a pulse (beats per seconds, or bpm), previously established by the
1283

XXII Congress of the National Association for Research and Graduate Studies in Music - João Pessoa - 2012

composer, conductor or performer. As the time for historians, music time is seen as the
element that determines the modification of a hierarchically organized network of sound
events (eg motives, phrases, passages, etc.). We can conclude that, for music, it is reasonable
to think of time as an organizing element of sound events, causing them to be both internally
consistent, within a small time scale, and externally segregated, for longer time interval
[TENNEY 1980]. In this study it was necessary to utilize these two time settings, because
some processes are strongly linked to music listening, or even inevitably linked to the musical
context and the musical work. It is also given here a brief citation to the concepts of duration
and time established by Henri Bergson, in his paper "Time and Free-will"[BERGSON, 1910],
where he defines Time as a sequence of simultaneity, divisible and therefore measurable, and
Duration as the single pass and pure time, being indivisible and immeasurable. We believe
that his concepts of time and duration are of great importance for further studies of musical
affection.
The first problem that we confronted is the definition of the boundaries between
disciplines that deal with information and musical sound. For instance, how to establish a
frontier between the physics of acoustic wave and the physiology of sound sensation? How to
separate sound perception – studied by psychoacoustics – from the human psychology of
music cognition? How to separate the evoked emotions from the appraised emotion, while
listening to or making music? These are questions that probably we are still far from solving,
and perhaps, as in modern conceptions of music, there is no single or definitive way to
formalize them.
1.2. Brief definitions of sound hearing process: Under an anthropocentric
perspective, we focus on the three mental processes that occur during music listening. They
are: Perception, Cognition and Affect. Aspects of perceptual or psychoacoustic, sound
phenomena are related to micro-time, context-free, that describe the way information is
captured sound like acoustic stimulus (external) for the binaural system (formed by the pair of
ears). Music Cognition deals with contextual aspects of sound information, describing with
internal, or mental, processes, knowledge and recognition of a given event or musical timbre.
These are formed by sound events that occur under a broad duration of time, enough to
constitute a memory of its occurrence, thus in music, corresponding to its musical meaning. It
is during this process that the identification of an instrument timbre occurs, for example,
through perception we notice the sonority of a violin, but it's through cognition that we
identify the contextual characteristics of this sonority in contrast to other known, as, in this
case, for instance, if this violin is (or not) a Stradivarius.
The third process that involves the sound heard (and its musical context) is
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Musical Affect. Some studies include this process in the field of music cognition, however,
cognition studies the emotion appraised, while musical affect studies the emotion evoked.
Affection has significant importance for musical composition and performance. Several books
and orchestration works define Timbre, specially the ones of musical instruments, based on
these possible emotional state that it can represent, such as: euphoria or solemnity. In fact,
musical affect is still a recent and yet to be explored area of human knowledge. Recently,
neuroscience has made significant progress in this field, albeit modest, in order to broad the
understanding of the complex intervenience of musical events on evoked emotions.

2. Epistemological Bases of Time and Music
To better understand musical perception, cognition and affect, we first need to
consider that they occur simultaneously, and the separation in different topics is merely to
facilitate the study. Next, it is thoroughly defined the concepts of each process and its
corresponding timescale, still based on the concepts of time, as mentioned above.
2.1. Perception, or Psychoacoustic process: The sound perception occurs in
minute time intervals, in a range known as the psychoacoustic hearing persistence; around
100ms (100 milliseconds) [ROOT 1928]. In this scale of time duration, there are no mental
models able to register (memorize) the sound event, thereby making them free of any musical
context, despite their great importance for the hearing process. It is in this small order of time
interval that occur the identification of the timbre of a sound. When an instrument generates a
tonal sound (a sound with clear pitch), the vibrations of the elastic medium (usually air) that
make up this signal, do not start with the maximum amplitude, but require some period of
time to rise. The mass inertia of the power oscillator which generates the sound signal in a
traditional musical instrument (e.g. a string, a membrane, a reed, etc.) requires a period of
time necessary for the establishment of the sound event which corresponds to the non-periodic
transitions, from the stationary lack of sound to its oscillatory steady-state. This initial
transition, from silence to peak amplitude, is named Attack Transient [MENEZES 2004].
Several researches prooved that removing this transient, the auditory identification of timbre
is impaired and a sound may even seems to resemble another one, or be considered artificial.
The technique of removing the attack of a sound is often used in electroacoustic music and
brings the sensation of an acoustic sound to seem like being purely electronic, i.e., generated
by mathematical or computational models.
Although we should require more experiments to proove it, evidences suggest that
the window (or, the duration of) time for the attack transient is under the auditory persistence
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(100ms). An interesting aspect to note is the relationship between tone (pitch) and rhythm
(beat) and how they are the extremes of the same continuous dimension of perception. The
continuity from one to the other is described by the duration of the musical event. It is well
known that if a rhythmic cell is accelerates after a given speed (or frequency), it is no longer
perceived as a rhythmic structure, but as a continuous sound event with a clear pitch, which
can correspond to a musical note. In fact, it is very difficult to get a drummer to play at such
speed, but it is possible to use technological resources to validate this perceptual phenomenon.
One can speed up the execution of an audio sample in looping – such as a short sample of a
speak phrase, a rhythmic cell, or a musical excerpt – until it is no longer recognized as before,
but arising into a continuous musical tone. It is important to observe that this effect will
happen even if the looped sample has no clear tonal sounds or steady partials. It is proved that
this effect happens when a sound sample is repeated at a rate faster than twenty cycles per
second (20 Hz), when this sound homogeneously turns into a constant pitch, which can thus
be represented by a musical note. Next figure depicts its frontier.
F
ig. 1:
Tempor
al
sound
percept
ion's
frontier.
In
about
20Hz,
or a period of 50ms, the perception of the interval between sound events goes from rhythmic (time domain) to
tonal (frequency domain).

2.2. Cognitive process: In Cognitive Sciences there are already a great influence
of the individual attention, which is related to short-term memory. We can say that it is the
moment of transition between an unaware process (Perception) of hearing, to semi- or fully
aware (Cognition) process of listening, where we also gain some control to focus our
attention, at some extent, according to our will. It is also in the Cognition process that we
complement the identification of the timbre of the sounds we hear, which involves the
physical events observed during the perceptual process with the individual knowledge
acquired in previous life experiences. This is due to the identification of sound aspects made
by the musical mind, in contrast to listener's previous sonic experiences, such as memories of
the same sound aspects previously listened. Cognition works within a time frame greater than
the one of purely perceptual or psychoacoustic processes. According to the studies attributed
to the psychologist William James, when listening to music, we have embedded the concept
of Specious Present; the reference of a cognitive time scale where most listeners have the
sensation of hearing sound events that are not simultaneous, but within a cognitive time
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window where they consider to be the musical "now". We argue that the musical "now" is
related to short-term memory, which can vary from individual to individual, from situation to
situation, as well as according to the complexity of musical or sonic information [POIDEVIN,
2000]. Some experiments have shown that the sensation of musical "now" occurs in durations
in the order of about one to three seconds [LEMAN, 2000].
This also enables the cognitive ability to focus the attention to a particular sound
event, while ignoring other sonic threads around us, at least partially. Thus, we are able, for
example, to have a conversation with another individual in an environment with other
conversations occurring simultaneously, as in a cocktail party. This is due to the partial
conscious control we have over the process of cognition, or thought, in contrast to the
mechanismsof perception that occurs involuntarily. For example, in the same cocktail party
example, if there is an unexpected explosion, we involuntarily pay attention to this sonic
event. In general, reactions to the processes of sound perception are involuntary, while the
reaction to cognitive processes are mostly voluntary.
2.4. Musical Affection and affective process: Musical Affection is, among all
three mental processes discussed here, the one most correlated to music context, and thus has
such a range of natural (genetic) and nurtured (learned) variables that makes any sort of
statement about it speculative and error-prone. The subjective nature of music, as well as
listener's age, gender, sociocultural background and training; are, perhaps, aspects that most
influence the Affection. For being too large, this field might yield to differences and
unpredictable results. Anyway, we might infer that Musical Affection handles the emotion
evoked by music through mechanisms related to its long-term memory. Affective aspects are
the ones described in terms of emotional dimensions, such as the Circumplex Model, with
brings the dimensions of Arousal and Valence, as constituents of a broad range of emotions
appraised or evoked by music listening [RUSSEL, 1980]. Emotions in music are evoked by a
prosody of Expectations and listeners' mental capabilities of recognize and establish them,
forming a discourse of anticipations [HURON, 2006]. This establishes the boundaries
between Cognitive and Affective aspects that describe emotions, as cognition deals with
emotion appraisal, while affection deals with emotion arousal. Of course, there are plenty of
possible discrepancy of emotions evoked by the same musical passage in different
individuals. This is due, among others, to the differences between previously acquired
(learned) information, distinct sociocultural backgrounds, which are normally all rounded to
the subjective label of personal taste. Given these facts, it is expected that there might be a
significant variation in the size of these time windows, especially those ones related to
musical affection, while for cognition, as it is usually related to the identification and
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understanding, short-term memory tends to suffice to describe it in, which is lastly constituted
of aspects occurring within the time windows of musical "now" (from 1 to 3 seconds).

Fig. 2: Russel's Circumplex Model.

The time scale of the emotion evoked by music is particularly explicit in the
expectation theory of David Huron. [HURON 2006] developed this theory from the studies of
Leonard Meyer [MEYER 1956]. This research deals with the idea that the emotional content
of music arises from mental dynamics constructed by the listener predicting the musical
events. According to Huron, while listening to music, we create expectations about upcoming
musical events and passages, embedded in the musical discourse. In simple terms, the
confirmation of a correct prediction causes a feeling of satisfaction, while attesting that a
prediction was wrong, cause discomfort feeling. According to this theory, the affect is
generated by the musical prosody of correct and incorrect predictions that the listener
automatically makes with respect to musical events of any order, such as: melodic, harmonic,
rhythmic, orchestration, processing and sound effects. Different expectations can even occur
simultaneously in the same, different or intertwined orders.
Some researches suggest that emotional arousal is related to long-term memory,
which is the process that allows us to compare larger passages of musical information (above
specious time) and, for instance, to discriminate between musical genres, styles and any other
specific information about a particular performer or composer.
As musical affect is related to the process of listening to a musical discourse, we
can relate it with Henri Bergson studies about Time. His definitions seem quite appropriate for
us to understand how emotions evoked by music are generated. We start from Bergson's
concept that Time is a succession of simultaneities, which, our consciousness gathers and
organizes in a virtual space, so that it can be measured. In this sense, Time differs from
Duration that is immeasurable and indivisible. Based on that, wee can say that the process of
Affection is based on the one of a multiplicity of states of consciousness given by Time. In
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short, during music listening, there is the possibility of emotion arousal if the listener's
conscience is able to capture moments of that music, and arrange them as to make sense of
them altogether. Following Bergson reasoning, our consciousness is placing musical
simultaneity in the virtual space of our mind, and thus, music that previously permeated
consciousness, starts to interact with other sensations and memories we have, for all states of
consciousness dwell the same homogeneous medium of time "transposed" into a form of
virtual space. From this concept comes the understanding of the interaction between emotions
evoked by long-term memory, which involves also listener's sociocultural "baggage". As we
feel this way where these emotional interactions occur, as a homogeneous medium, we can
also reckon some sort of magnitude for its evoked emotion.

3. Conclusions
Given the facts here theoretically investigated, we can foresee some of the
challenges of this study, in the further experimental investigation, so we might reach here
some valuable contribution for future investigations. We first checked the interdisciplinarity in
which this study is placed, which brought out the need of intersection of areas of knowledge
that usually do not interact, such as Music and Physics, despite their interconnections in the
process of music generation (e.g. luthiers, sound design, sound synthesis, etc.). Another
problem that arose was the difficulty to provide a clear definition of what is the time. That still
remains, to a certain extent, inconspicuous, to just in music, but for all areas of knowledge
that dare to study it. Therefore we had to use more than one definition of time along this
study. Finally, the conclusion that the processes here studied do not occur separately but
simultaneously, can lead to a wide variations in experimental results may lead to the difficulty
of seeking and predicting patterns of occurrence.
It is more effective to separate the processes of Perception and Affect, respectively
as: unaware and aware, passing through the intermediate process of Cognition, which seems
to be semi-aware. We have no control over the perception process, because our auditory
system picks up all sounds in the environment that are within our audible spectrum (20Hz ~
20000Hz) and sends this information to the auditory cortex, a specialized area of our brain
that identify sonic information, sort it and allows us to focus attention on a specific sonic
event. During the Affection process, we are able to organize this musical information, as we
are dealing with the conscious activity of music listening, where we will be subject to the
evocation of a feeling or mood. The study of Affection is important not only to research the
process of evoking specific emotions on a listener, but, it's in this process that we can evaluate
a musical performance, classify a song as how well structured is it, as well as finding the
musical style of a song. Clearly, it all depends on relationships made between the information
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received and the knowledge previously acquired during a lifetime of music listening, meaning
the sociocultural background of each individual, alone or as part of a community, so we
believe that the notion of time given by Bergson is meaningful, where he states that we
arrange moments, or episodes, within a virtual space of time that are retrieve by our
conscience.
We conclude by saying that the time scales related to the process of music
listening can be more personal than we might have expected, and can even undergo
variations, for each specific case. Even though physically we can set limits for each process,
psychologically, these limits are not always respected by consciousness, which, in a large
share of cases, this can even be consciously manipulated, in order to enhance the emotional
experience of musical appreciation, since that music, as an art, is in fact unpredictable and
subjective, given by a prosody of anticipations with deep perceptual, cognitive and emotional
effects on individuals. And, at the end, we quote Wilhelm Leibniz, in what concerns physics,
mathematics and music in a deep synthesis, when he mentions that: “Music is the pleasure the
human mind experiences from counting without being aware that it is counting.”
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Música brasileira para trombone: século XX e início do século XXI
Lélio Eduardo Alves da Silva
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Resumo: O texto apresenta o resultado da pesquisa que catalogou o repertório brasileiro para
trombone solo, trombone e orquestra e trombone e piano do século XX. Oferece um exemplo de
como as músicas foram analisadas e finaliza citando algumas peças e pesquisas do repertório para
trombone no século XXI.
Palavras-chave: trombone, música brasileira, catalogação.
Brazilian music for trombone: century XX and beginning of century XXI
Abstract: The text represents the result of the research that consists in a catalog of 20th century
Brazilian repetoire for trombone solo, trombone with orchestra and trombone with piano. It also
shows an example of how the pieces where analysed and finishes by mentioning some works and
research from the trombone repetoire of the 21st century,
Keywords: trombone, brazilian music, cataloging.

1. Introdução
O repertório solo composto para um determinado instrumento apresenta muito
sobre a trajetória de instrumentos e instrumentistas em um país. No Brasil, é possível entender
muito da história do trombone através da análise do repertório, compositores e intérpretes.
Intérpretes como os professores Paulo Lacerda 1 e Radegundis Feitosa 2 incentivaram diversos
compositores a dedicarem o seu tempo para escrever peças para trombone e piano, trombone
solo, concertos para trombone e orquestra, trombone e banda, quartetos, entre outras
formações. O compositor que mais escreveu obras para o trombone no Brasil foi o professor
Gilberto Gagliardi. 3
Durante cerca de dois anos e meio foi realizado um levantamento das obras
compostas no decorrer do século XX para a formação trombone solo, trombone e orquestra e
trombone e piano. A catalogação envolveu o contato por email, cartas e telefonemas com
compositores, intérpretes e editores de todo Brasil, além de consultas a arquivos públicos de
universidades.

1

Paulo Lacerda foi professor da UFMG, presidente da Associação Brasileira de Trombnistas (ABT) e
importante solista do trombone no Brasil.
2
Radegundis Feitosa foi o primeiro doutor em trombone da América Latina, fundador da ABT, professor de
trombone da UFPB e solista de maior destaque no Brasil.
3
Gilberto Gagliardi escreveu diversos métodos, composições e arranjos para as mais diferentes formações
envolvendo o trombone. Solista de destaque, fundou a ABT e incentivou criação de grupos do instrumento por
todo o Brasil.
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Inicialmente, o projeto tinha a intenção de catalogar as obras para todos os
instrumentos da família dos metais. Após o inicio da pesquisa ficou bem claro que catalogar
obras para trombone já seria uma árdua tarefa.
2. A pesquisa
O ponto de partida da pesquisa foi analisar as diversas pesquisas direcionadas a
inúmeras formações instrumentais. Podemos citar como exemplos: O Catálogo de Obras
Eruditas para Contrabaixo, elaborado por Ray (1996), o Música para Fagote e Piano no
Brasil: Histórico, Análise de Obras Selecionadas e Catálogo, apresentado por Mascarenhas
Júnior (1999), 36 Compositores Brasileiros: obras para piano (1950-1988) de Gandelman
(1997), Obras de compositores brasileiros para fagote solo, dissertação de mestrado de Petri
(1999),

Twentieth-Century

Brazilian

Solo

Trumpet

Works

(Accompanied

and

unaccompanied) A Stylistic Guide And Annotade Bibliography, trabalho de doutorado
desenvolvido por Luis Cláudio Engelke (2000) na Arizona State University, O repertório
brasileiro para trompa: elementos para uma compreensão da expressão brasileira da
trompa, apresentado por Augusto (1999) e Música brasileira para trompa e piano: um
repertório desconhecido, elaborado por Beltrami (2006).
Dentre os trabalhos pesquisados nesta revisão de literatura foram destacados dois
que tratam do repertório para trombone no Brasil.
A pesquisa intitulada Literatura brasileira para trombone: solos, música de
câmara e trechos orquestrais – catálogo geral, (NUNES & NETO, 1996) merece destaque
devido ao seu pioneirismo em relação ao levantamento do repertório para trombone. Neste
trabalho os autores fazem um levantamento das obras para trombone com diversas formações,
que abrangem solos, quartetos de trombones e uma série de outras formações, além dos
trechos de orquestra. Observou-se que o principal mérito e simultaneamente o principal
demérito do catálogo consiste na reunião de todo repertório brasileiro para trombone em um
único trabalho. Mérito porque demonstra que temos muito a fazer em nível de organização do
repertório trombonístico diante das diversas opções apresentadas de atividades musicais com
o trombone. Demérito pelo fato dos autores não terem conseguido catalogar grande parte do
repertório trombonístico existente, provavelmente, como explica em sua introdução, pela falta
de recursos financeiros e ao que nos parece a necessidade de uma busca exploratória mais
insistente. Quanto às informações relativas a cada obra na catalogação, pode-se dizer que
foram utilizadas em número muito restrito, informando desta maneira: o nome da peça,
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compositor, local e data da composição, além de dizer se a obra está em manuscrito ou
editada.
A monografia intitulada Catalogação das obras brasileiras para trombone do
século XX (BIZARRO JÚNIOR, 2000) foi apresentada na Escola de Belas Artes do Paraná e
incluída neste trabalho por se tratar do segundo trabalho de catalogação do repertório musical
brasileiro para trombone. Pode-se dizer que o autor deu continuidade ao trabalho para
trombone citado anteriormente, demonstrando muitas semelhanças. Quanto à organização do
catálogo, o autor não chega a explicá-la, porém procurou evidenciar alguns itens utilizados. O
catálogo foi dividido de acordo com a formação instrumental pertinente às obras, procurando
colocar informações como: nome do autor e da peça, duração de tempo, a quem a obra foi
dedicada, onde foi composta, informe sobre sua estréia e versões para outros instrumentos,
além de informações sobre edição. Estes dados, embora não totalmente satisfatórios no
trabalho, são de grande utilidade na tarefa de identificação das obras, além do fato do autor ter
procurado aumentar a quantidade de informações sobre as obras. Quando o autor entra no
mérito da edição da obra, é utilizado somente dois termos: manuscrito do autor e Ed.
Computador. Para esta última terminologia, provavelmente o intuito do autor foi o de dizer
que a obra encontra-se copiada com ajuda de um computador e não que tenha sido editada. O
fato do autor do estudo ter citado obras que não tinha em mãos levaram-no a cometer
equívocos quanto à organização das mesmas no trabalho, além de problemas com as
informações citadas.
Embora as informações obtidas nestes dois trabalhos tenham sido de grande
importância, uma grande lacuna ainda podia ser claramente vislumbrada. Sendo assim, optouse por realizar uma pesquisa ampla e que incluísse informações sobre a obra, tais como: título,
dedicatória, data da composição, arquivo onde foi encontrada e dentre outras coisas, um
inciso musical 4. Além disso, acrescentou-se informações relativos a estrutura da obra e
aspectos da interpretação.
3. O processo de catalogação do repertório
Após a análise de outras pesquisas que catalogaram obras para diferentes
instrumentos, concluirmos ser muito importante fornecer o máximo de informações possíveis
e realizar uma reflexão sobre cada obra catalogada. Sendo assim o catálogo foi construído da
seguinte forma:
4

O inciso musical é a reprodução dos primeiros compassos de uma partitura. Em se tratando de obras divididas
em compassos, optamos por demonstrar cerca de 4 compassos ou o equivalente em obras sem a divisão.
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Primeira página:
No lado superior esquerdo, nome artístico ou pseudônimo do compositor, sempre
em ordem alfabética e começando pelo sobrenome. Ao citar o compositor pelo pseudônimo,
o nome completo do mesmo foi colocado ao lado. Centralizado e abaixo do nome, em letras
maiúsculas, temos o título da obra. Este apresentado da maneira que foi encontrado nas fontes
de consulta, independentemente de erros de grafia. No lado direito, abaixo do título da obra,
são identificados respectivamente o local e data da composição. O local, mais precisamente,
refere-se à cidade em que o compositor se encontrava no momento da criação da obra. Em
algumas obras não temos a data da transcrição para trombone, porém apresentamos
especificadamente o ano da versão original destinada a outro instrumento. Abaixo da data
apresentamos o incipit musical. A quantidade de compassos que formam o mesmo pode variar
de acordo com a frase ou ideia musical, além é claro de estar submetido ao espaço físico
permitido. Iniciou-se o incipit no compasso em que o trombone começa a execução de sua
parte, tendo neste caso o número de compassos identificado no início da pauta do trombone.
As obras para trombone e orquestra tiveram as partes do violino e do contrabaixo
apresentadas juntamente com o trombone. No lado esquerdo da página e abaixo do incipit
foram listados nove itens de catalogação:
• “Movimentos” – traz além do nome e quantidade dos movimentos, o total de compassos
de cada um deles. É interessante ressaltar que foi realizada uma recontagem dos
compassos da obra, pois muitas apresentavam equívocos na numeração dos mesmos;
• “Tempo aproximado de duração” – apresenta a duração total da obra, marcada em
minutos (’) e segundos (’’);
• “Formação instrumental” – especifica se a obra foi composta para trombone solo,
trombone e piano ou orquestra. A obra escrita para trombone e orquestra apresenta
também relação dos instrumentos presentes na orquestração da mesma, exceto quando
não houver acesso à partitura de orquestra;
• “Dedicatória” – identifica a quem foi dedicada à obra;
• “Estréia” – identifica os intérpretes, local e data da primeira execução da obra, podendo
informar sobre a estréia mundial e a brasileira. Quanto ao local, em grande parte das
obras se restringi a cidade, havendo a possibilidade de citação do recinto do evento. A
data fica restrita ao ano, quando não houver precisão quanto ao dia e mês;
• “Fontes” – apresenta a descrição das partituras utilizadas para consultas, fornecendo
nome do copista, data e local;
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• “Gravações” – descreve as gravações realizadas das obras em questão;
• “Arquivos” – traz informações sobre onde é possível localizar as obras;
• “Obs.:” – fornece informações adicionais sobre o autor e a obra.
LYRA, Abdon.
FANTASIA
(Para Trombone Tenor Com Acompanhamento de Piano)
Rio de Janeiro – 1948-1950

Figura Muical 1: quatro primeiros compassos da Fantasia de Abdon Lira

Movimentos: único.158c. Tempo aproximado de duração: 5’00’’.
Formação instrumental: tbn e pno. O compositor realizou uma transcrição posterior (1955)
p/ tbn e orq (fl, ob, cl, fg, trp, tbn, vl I e II, vla, vlc, ctb). A obra é também originalmente
escrita p/ cor e pno/ cor e orq.
Dedicatória: s.i. (sem informações sobre a dedicatória). Estréia: s.i.
Fontes: 1) cópia manuscrito p/ tbn e orq (20p. orq e 2p. avulsas de tbn ).s.a./ s.d./ s.l
2) cópia manuscrito p/ tbn e pno.(10p. e 2p. avulsas de tbn) F. Paes de Oliveira/ 1978/ Rio de
Janeiro. (Apresenta a data 1948-1940, provavelmente 1948-1950, no lado superior direito da
primeira página, podendo ser uma referência à data de elaboração da versão da peça c/ pno).
Gravações: 1) TROMBONE BRASILEIRO – Faixa 12 - Radegundis Feitosa (tbn) e Maria
Teresa Madeira (pno)-CD Selo Classe CX1-001/ X PLCDS1462 – Fabr. por
SONOPRESS.s.d. Gravado ao vivo no Cine Banguê. João Pessoa-PB, setembro de 1997.
2) MÚSICA BRASILEIRA PARA METAIS – Faixa 13 – Dalmário Oliveira (tbn) e Daniela
Carvalho (pno)-CD Selo Tons e Sons/ TS9809 – Fabr. por Microservice Reproduções
Técnicas da Amazônia LTDA.1998. Faixas do CD gravadas no Estúdio Sinfônico da Rádio
MEC, RJ e no Salão Leopoldo Miguez da Escola de Música da UFRJ.
Arquivos: D.P.O (Arquivo Dalmário Pinto Oliveira)/ L.E.A.S (Arquivo Lélio E. A. da Silva)
Obs.: O nome da peça anotado na partitura da orquestra é “Fantasia para trombone e
orquestra,” com a inscrição (ou trompa) logo abaixo.
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A segunda página trata de itens mais reflexivos sobre a obra, onde foram
abordados parâmetros como: posições do instrumento utilizadas na obra, tessitura,
articulações, efeitos, ornamentos, dinâmica, notação musical, idioma musical, andamento,
agógica, ritmo, relação trombone/ demais instrumentos, aspectos cênicos/ coreográficos e
cadências melódicas para o solista.
4. Considerações finais e panorama atual
Como resultado final da pesquisa relativas aos século XX, concluiu-se que 141
obras foram relacionadas. Destas, 111 são originais para trombone, 21 são transcrições, 3
foram compostas no século XXI(praticamente durante a pesquisa) e 6 foram apenas citadas,
uma vez que não foram

encontradas

até o momento. Dentre as formações originais

catalogadas, 27 são para trombone solo, 80 para trombone e piano e 10 para trombone e
orquestra. Nas transcrições, 4 são para trombone solo, 10 para trombone e piano e 11 para
trombone e orquestra. Quanto aos instrumentos utilizados, podemos dizer que, entre as obras
originais e transcrições, temos um total de 124 peças para trombone tenor, 7 para trombone
baixo e 1 para trombone alto.
Verificou-se também que Gilberto Gagliardi é o compositor com o maior número
de obras originais compostas para trombone entre as formações aqui abordadas, perfazendo
um total de 35, surgindo em seguida Ernst Mahle, com 13 peças. Os demais compositores
apresentam uma produção de 3 ou menos obras. Dos 48 compositores que tiveram suas obras
originais para trombone catalogadas, 3 são estrangeiros com intensa atividade musical no
Brasil.
Em relação ao registro sonoro das obras para trombone, sabe-se agora que 18
obras originais e 10 transcrições já foram gravadas em CD ou vinil por trombonistas. Segundo
informações colhidas até o momento, as obras Três Peças para Trombone e Piano de José
Alberto Kaplan e Três Estudos Para Trombone (a vara) de José Siqueira apresentam um
maior número de registros, com 3 gravações cada uma.
Vale destacar ainda que, com o decorrer das décadas, o número de obras
compostas vem crescendo. Nos primeiros 60 anos do século XX constatamos apenas a
existência de 6 obras, estando Anoitecendo de Francisco Braga entre elas, a qual não possível
precisar o ano, mas deduzimos ser de 1907, ano do concurso para qual foi escrita. Já nos anos
seguintes, detectamos a seguinte trajetória: década de 1960 com 1 obra, 1970 com 17 obras,
1980 com 21 obras e o período de 1990 a 2000 com um total de 27 obras. É interessante
lembrar que 40 peças não possuem identificação de data, porém acredita-se que a grande
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maioria foi composta nestas últimas décadas, pois os compositores em questão tiveram suas
produções musicais neste período.
Quanto à caracterização das obras através dos elementos composicionais foi
constatado que existem poucas peças para trombonistas iniciantes. A maioria das obras foi
criada a partir do idioma tonal ou com características modais. Pouquíssimas apresentaram
aspectos cênicos ou coreográficos. E com relação ao uso de efeitos, os autores preferem
lançar mão de glissandos com maior freqüência do que os outros tipos disponíveis.
Finalizando, é importante salientar que há um imenso campo de pesquisa do
repertório para trombone a ser explorado. Trabalhos em andamento, como o de Fábio Carmo
Plácido Santos, no decorrer do seu mestrado na UFBA, complementarão este catálogo, uma
vez que ele esta realizando a catalogação de obras para trombone solo e bandas filarmônicas
do Recôncavo baiano e já reuniu diversas peças. Dentre as quais podemos citar a “Polaca”
Os penitentes de Igayara Índio. Algumas importantes obras também já foram compostas
depois do levantamento realizado. Destaque para a Sonata para trombone e orquestra de
Alexandre Schubert e o Concerto para trombone e orquestra Op.15 de Rogério Fernandes. Há
ainda a pesquisa de Areias (2010) que faz uma análise das importantes passagens orquestrais
para trombone das Bachianas Brasileiras de Heitor Villa-Lobos. Ou seja, o trabalho de busca
pelo repertório brasileiro para trombone, edições, análises e de sugestões interpretativas ainda
tem um vasto caminho. Pesquisas abordando a música brasileira para trombone servirão para
uma maior valorização do repertório, proporcionando mais opções musicais aos trombonistas
brasileiros.
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Música contemporânea para o aluno iniciante: uma proposta de abordagem
para o ensino do piano
Claudia Fernanda Deltregia
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Resumo:O presente trabalho tem como objetivo discutir algumas ideias, assim como apresentar
um exemplo prático para a introdução de estilos contemporâneos na iniciação ao piano. Essas
ideias fazem parte de uma pesquisa que procura elaborar uma sequência de conceitos que auxilie
na introdução de elementos contemporâneos e que, ao mesmo tempo, colabore no entendimento de
fundamentos musicais básicos. Conclui-se que a introdução de elementos contemporâneos pode
estarperfeitamente alinhada com o um ensino musicaltradicional. Essa abordagem eclética pode
estar relacionada com o conceito de pós-modernismo em música.
Palavras-chave: ensino, iniciantes, piano, música, contemporânea.
Contemporary Music for the Beginning Student: A ProposalApproach for the Piano Teaching
Abstract: This work aims to present some ideas as well as a practical example to introduce
contemporary styles for beginning piano students. These ideas and the example here presented are
part of a research that elaborate a sequence of concepts that may help in the introduction of
contemporary musical elements and that, at the same time, help in the understanding of basic
music fundamentals. It is concluded that the introduction of contemporary elements may be
perfectly aligned with the traditional learning of music. This eclectic approach may be related to
the concept of postmodernism in music.
Keywords: teaching, beginners, piano, contemporary, music.

1. Introdução
O aprendizado de qualquer habilidade sofisticada inicia-se com o entendimento de
conceitos simplesmasfundamentais para a evolução intelectualsólida e saudável do aprendiz.
No âmbito do ensino do piano, a preocupação com abordagens de conhecimentos musicais
organizadas, sistemáticas, lúdicas, abrangentes e, ao mesmo tempo, em sintonia com as mais
diversas áreas que estudam o processo de aprendizagem humana, cresceu consideravelmente
nos últimos anos. Essas abordagens procuram integrar o desenvolvimento técnico
instrumental com o desenvolvimento de uma ampla compreensão musical desde o início do
aprendizado, superando a antiga ideia de que o ensino instrumental é exclusivamente voltado
para o desenvolvimento técnico e interpretativo. 1
Atualmente existem diferentes métodos para piano que podem ser analisados sob
diferentes ângulos, variando de acordo com os diversos contextos sócio-culturais, leituras
(REYS, 2011) 2e conhecimentos tácitos de seus leitores. 3No entanto, embora muitos métodos
recentes apresentem “uma progressão lógica para o aprendizado de conceitos e habilidades”
(JACOBSON, 2004, p. 41), fornecendo bases para um desenvolvimento musical mais
completo, nota-se que elementos musicais contemporâneos como a inclusão de inovações
rítmicas, elementos indeterminados, articulações, grafias não tradicionais e técnicas
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composicionais contemporâneas variadas são raramente integrados. 4Nota-se ainda que,
quando há a inclusão de estilos contemporâneos, estes geralmente aparecem apenas em peças
de repertório, não sendo incluídos em outras atividades tais como exercícios técnicos, de
percepção, criatividade e apreciação musical, comuns em propostas didáticas mais
abrangentes.
Por

outro

lado,

alguns

métodos

que

procuraram

introduzir

técnicas

composicionais contemporâneas de maneira mais gradual, evitaram integrar essa abordagem a
conceitos musicais considerados tradicionais de maneira equilibrada. Como exemplo,
podemos citar os sete volumes da coleção Jatékók(KURTÁG, 1979) e Klavierschule Für
Anfänger (BOJÉ, 1986), com foco na introdução de elementos contemporâneos tais como os
descritos anteriormente. Propostas como essas parecem estar conectadas claramente com o
termo avant-garde pelo fato de possuírem poucas semelhanças com métodos tradicionais.
Dessa forma, palavras como “ruptura,” “novo,” “original,” “revolucionário,” “progressista,”
usualmente relacionadas aos movimentos de vanguarda musical, parecem também se
relacionar com esses materiais. Estes fornecem abordagens de leitura musical “novas,” e
“originais,” mostrando uma “ruptura” com métodos tradicionais de ensino.
Tendo em vista as vantagens da inclusão dos mais variados estilos musicais no
contexto da aula de música, pode-se defender uma abordagem didática conectada com o
termo “pós-moderno.” Embora uma definição do termo pós-modernismo não faça parte do
escopo deste trabalho, pode-se reconhecer, nesta tendência, “a pluralidade, o policulturalismo,
a polietnia (...)a contradição, a indeterminação” 5de estilos, sendo frequente o uso da expressão
“ecletismo” para designar essa postura. Sendo assim, palavras como “mistura,” “diversidade,”
“multiplicidade” ou, mais especificamente, “integração” (COPE, 2001, p. 197) poderiam
ajudar a descrever essa tendência. Dessa forma, atividades que se relacionem com elementos
contemporâneos colocadas desde o início da aprendizagem podem, além de introduzir maior
variedade musical, reforçar conceitos comumentes ensinados dentro de uma abordagem
tradicional, desde que sigam uma progressão lógica de ensino baseada em príncípios básicos
que devem nortear a elaboração de materiais didáticos.
2. Alguns Princípios para a Elaboração de Materiais Didáticos
Embora a escolha um bom método não garanta, obviamente, um aprendizado
efetivo, nota-se que métodos mais recentes procuram seguir certos fundamentos para uma
melhor assimilação de conceitos e habilidades. Jacobson (2006, p. 49)aponta três princípios
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básicos, descritos a seguir, que devem nortear a escolha (e a elaboração) de um método para
iniciação ao piano.
Um primeiro princípio diz respeito à apresentação sistemática e lógica. Por
exemplo, se a abordagem de leitura escolhida inicia-se no do central, é natural que as notas ré
(mão direita) e si (mão esquerda) apareçam antes das notas mi (mão direita) e lá (mão
esquerda). Um segundo princípio enfoca a necessidade de revisão de conceitos. Por exemplo,
um exercício de harmonização com os graus I e V em uma determinada lição, deve ser
necessariamente seguido de uma atividade onde o mesmo conceito seja revisto. Por último,
um terceiro princípio está relacionado àabrangência de habilidades e conceitos aprendidos.
Um mesmo conceito deve ser contextualizado de diversas maneiras para que possa ser olhado
sob diversos ângulos pelo aluno. Por exemplo, ao apresentar uma célula rítmica que procura
consolidar o entendimento a respeito da diferença de duração entre mínimas e semínimas,
essa mesma célula rítmica deve estar presente na peça de repertório estudada, em atividades
criativas, leitura à primeira vista, percepção, técnica e exercícios escritos. Dessa forma, o
aluno vivenciará os novos aprendizados em atividades práticas e teóricas diversas que o
auxiliarão no entendimento do mesmo.
Além dos princípios expostos acima, umoutro fator bastante relevante no ensino
de piano é a tentativa de fornecer bases para a interpretação de estilos variados. Se é difícil
indentificar um estilo composicional em peças para iniciação ao pianodevido à simplicidade
das composições, pode-se afirmar que a presença de determinados elementos composicionais
pode remeter a um estilo ou outro. Pedagogicamente, podemos afirmar que esses
determinados elementos composicionais podem ser aprendidos na sua forma mais simples,
fomentando as bases para a interpretação de peças mais complexas. Por exemplo, uma a peça
para nível elementar “Marcha em Do M”de Daniel Gottlob (exemplo 1), constituída de um
simples período (antecedente e consequente) pode ser considerada uma peça preparatória, a
nível elementar, para interpretar Mozart, enquanto que Floating, de Elvina Truman Pearce
(exemplo 2), constituída de células melódicas, baseadas na escala pentatônica em diferentes
registros do piano, pode ser considerada uma peça preparatória, também a nível elementar,
para interpretar Debussy.
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Exemplo. 1: “Carefree” de Daniel Gottlob Türk,6

Exemplo. 2: “Floating” de Elvina Truman Pearce (PEARCE, 1986, p. 5)

Muitos autores defendem que a ampla variedade de estilos musicais deve estar
presente desde as primeiras aulas de piano, incluindo peças com sonoridades contemporâneas.
Segundo Frances Clark (2003, p. 282), a formação de um bom músico deve incluir obras de
grandes mestres dos mais variados períodos e estilos e que, apesar de um estudante iniciante
não estar preparado para interpretar sequer as peças mais fáceis de um grande compositor, a
formação de um repertório variado e abrangente é viabilizado se o material didático utilizado
“é concebido de maneira a fornecer experiências precoces dentro de uma variedade de sons
clássicos, românticos e contemporâneos e não através de uma suave dieta de acordes I, IV, e
V.” 7
Vários trabalhos procuraram catalogar ou discutir exemplos de peças didáticas
contemporâneas para piano. 8 Existem também materiais didáticos variados no formato de
coletânea de peças para piano em níveis elementares, básicos e intermediários baseados em
diferentes técnicas composicionais do século XX. 9 Porém, nota-se que atividades que visem
fornecer bases para a interpretação de estilos contemporâneos e que estejam, ao mesmo
tempo, integradas com abordagens tradicionais não são comuns.
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2.Um exemplo Prático
Um dos objetivos da pesquisa (DELTREGIA, 2011) foi criarvários materiais
sumplementares para crianças entre 6 e 10 anos de idade, procurando uma adaptação ao
contexto cultural brasileiro e relevar os conceitos e habilidades tradicionalmente abordados
em métodos para o primeiro ano de estudo. Esses materiais foram criados para aulas dentro
de um contexto específico e foram baseados na experiência prática com um aluno iniciante.
A seguir, coloco um exemplo de atividades práticas. O contexto é de uma aula
para um aluno com boas noções de fórmula de compasso, fixando os nomes das teclas brancas
do piano, assim como mínimas, semínimas e

mínimas pontuadas. O aluno já realizou

algumas atividades com grafias não tradicionais, incluindo pizzicatose glissandos nas cordas
eclusters. Sua leitura é feita através da notação sem a utilização de claves e pautas(pre-staff
notation).Sugestões:
a) leitura à primeira vista: colocar lado a lado duas peças anteriormente estudadas
e bastante assimiladas mas que possuem fórmulas de compasso diferentes (binário e ternário
ou quaternário e ternário), introduzindo o conceito de mudança de compasso. O aluno deve
tocar quatro compassos da primeira peça, seguidos de quatro da segunda. Em seguida, pode
repetir o exercício tocando apenas dois compassos de cada peça. Essa atividade, além de
proporcionar noções de mudança de compasso, auxilia no desenvolvimento da leitura à
primeira vista. 10
b) apreciação musical: o professor recita uma parlenda, ajudando o aluno criar
uma “sonoplastia” para o texto (exemplo 3):

Exemplo. 3. “A Bruxa” 11
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A finalidade desta atividade é fixar os nomes das teclas brancas, clusters nas
teclas brancas e pretas, noções de “subindo” e “descendo”, assim como sons mais fortes e
fracos. Dessa forma, o professor, abaixa o pedal de sustentação e fala o texto enquanto o
aluno faz a “sonoplastia.” As semínimas indicando graus conjuntos podem ser Do – Si – Lá –
Sol – Fá – Mi –Ré – Do ou uma outra sequência descendente nas teclas brancas. O professor
pode sugerir que o aluno faça um grande e dramático crescendo ao recitar “com uma faca na
mão, vindo na sua direção”, mudando para um caráter brincalhão e leve ao recitar “passando
manteiga no pão.”
c) repertório: ao introduzir o conceito de indeterminação na estrutura (Exemplo 4,
abaixo), o professor pode fazer uma analogia com o conceito de colagem nas artes plásticas,
sendo que o aluno pode “montar” a sua “obra,” colando as partes musicais. No caso, é feita
uma analogia com o quadro “Violão” de Picasso.

Exemplo 4. “Violão” de Pablo Picasso e uma atividade que brinca com elementos
indeterminados, 12

3. Considerações Finais
A mesma pesquisa inclui outras várias atividades que procuram introduzir, de
maneira simples e lúdica, inovações rítmicas, exploração de timbres nas teclas e no interior do
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piano, e elementos inerentes à estilos “clássicos” contemporâneos como o minimalismo, o
dodecafonismo, pontilhismo e outras técnicas composicionais. Essas atividades, ao mesmo
tempo, promovem o reforço de conceitos musicais usualmente apresentados em métodos
tradicionais voltados para o ensino do piano. Sem a pretensão de esgotar o assunto, o objetivo
principal foi colocar algumas ideias que poderiam inspirar professores na elaboração de outras
atividades. Acredito que materiais como esses podem: a) aumentar a sensibilidade auditiva
através da exploração de diversos timbres; b) colaborar no desenvolvimento da expressividade
e da imaginação através de estórias e outros elementos extra-musicais; c) auxiliar na
percepção rítmica através de atividades em conjunto; d) proporcionar uma maior interação
entre professores e aluno. Pretende-se, no futuro, ampliar esses materiais e integrá-los em um
método para iniciação ao piano.
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Notas
1

Embora métodos que lideram as vendas no contexto brasileiro (MOREIRA, 2005, p. 147) não possuam
abordagens como a descrita acima, alguns métodos estrangeiros que buscam integrar o desenvolvimento técnico
com uma larga compreensão musical podem ser adquiridos no Brasil.
2
Reys, baseando-se em Chartier, afirma que uma obra não possui significado fixo, “por estar diretamente ligada
aos valores culturais, às experiências vividas” e aos anseios de seu público.
3
O filósofo Michael Polanyi é responsável pelo conceito de conhecimento tácito o qual, ao contrário do
conhecimento explícito, não é codificável. Este possui uma estreita relação com as vivências pessoais e a
imaginação do indivíduo, possibilitando interpretações e conexões únicas.
4
Esses métodos limitam-se, geralmente, a atividades baseadas em escalas pentatônicas e clusters nas teclas pretas
colocadas como introdutórias à leitura.
5
Palavras de Regis Duprat, citadas por Gandelman (GANDELMAN, 1997, p. 31).
6
Essa peça faz parte, originalmente, da coleção
r angehende Klavierspieler de D. G.
Türk, sendo que aqui foi retirada da coleção Masterwork Classics, organizada e editada por Jane Magrath.
7
Tradução nossa.
8
Como exemplos, podemos citar os seguintes trabalhos: THOMPSON, 1976; GALDEMAN,1988; YANG, 2004;
BARANCOSKI, 2004
9
Como exemplos, BERSNSTEIN, 1972, 1976, 1986;CHATMAN, 2005.
10
Scott Dirkse (2009, p. 62) inclui atividades semelhantes que requerem que o estudante olhe à direita e à
esquerda seguidamente para auxiliar no desenvolvimento da leitura à primeira vista.
11
A grafia aqui foi baseada em Tarantino (2006, p. 232 e 233), que utilizada a terminologia de Georg Crumb:
“f.n.” que significa fingernails (unhas dos dedos) para indicar como o glissando deve ser tocado nas cordas do
interior do piano. É necessário remover o feltro do abafador, no caso de um piano vertical.
12
As notas estão grafadas aqui por nome de letras pensando-se na associação com métodos específicos
americanos. A peça foi inspirada na peça “Broken Music Box” de Stephen Chatman (1989).
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Música de cena: um pensamento sobre a verdade
José Eduardo Costa Silva

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) – zed2004@gmail.com
Resumo: Uma reflexão filosófica sobre a música de cena, pensada como um espaço privilegiado
para a reflexão sobre a verdade. O objetivo é experimentar um pensamento que não se prenda a
contenda verdade/relativismo. Para tanto, orientamo-nos pelo referencial teórico proposto pela
filosofia de Martin Heidegger, particularmente as relações entre a verdade nos modos da Lichtung
e da adaequatio rei et intellectus. A argumentação dá-se em torno da noção de que a música porta
as condições para a verdade, tornando-se ela mesma um elo de ligação entre o homem e a verdade.
Destarte, a música de cena empresta valor de verdade à ficção.
Palavras-chave: Música de Cena, Verdade, Martin Heidegger.
Music for Stage: a thought about truth.
Abstract: Abstract: This paper is a philosophical reflection about music for stage, considered as a
privileged space to think about truth. The goal of this work is to experiment a kind of
thought overpassing the dichotomy between truth and relativism. In order to do so, I was
oriented by the philosophy of Martin Heidegger, mainly the relationship between truth as Lichtung
and truth as adaequatio rei et intellectus. My arguments are based on the conception that the music
brings the conditions to truth, and so it is the link between man and truth.
Keywords: Music for Stage, Truth, Martin Heidegger.

1. Introdução.
A presente comunicação contém parte dos resultados da pesquisa que realizamos
no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (PPGM-UNIRIO), que se desdobrou em outra pesquisa, realizada na Cia de Teatro
Inconsciente em Cena, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Psicanálise da
Universidade Veiga de Almeida e ao Departamento de Teoria da Arte e da Música, da
Universidade Federal do Espírito Santo. 1
Situamo-nos em um campo de reflexões que envolve as relações entre música, ser
e linguagem e que tem como referencial teórico a filosofia de Martin Heidegger. Desse
campo, delimitamos o tema comunicado: música de cena e verdade em seu duplo modo, a
saber: a verdade no modo da clareira (Lichtung) e também a verdade concebida como
correção (adaequatio rei et intellectus).
A incursão no tema música/verdade traz à tona o problema do valor. Observa-se,
a verdade solicita uma postura valorativa. Reconhecendo sua existência, colocamo-nos na
posição de decidir sobre a veracidade e a abrangência 2 do que se diz e se conhece sobre a
música. Não reconhecendo ou relativizando sua existência, simplesmente desconhecemos ou
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relativizamos o valor. Eis o objeto de contenda filosófica histórica que repercute nas ciências
como um todo.
Nesta comunicação, temos como objetivo experimentar um pensamento que nos
permita pensar a verdade para além da referida contenda. Pensar, sobretudo, que a correção
entre intelecto e coisa, caracterizadora da concepção de verdade mais vigorante, justamente, a
adaequatio rei et intellectus, não é somente a correção que permite o cálculo e a certeza. Mas,
fundamentalmente, a correção que expressa a ligação primária entre a linguagem que diz as
coisas e o ser em si mesmo das coisas.
Experimentar um pensamento; não se trata de uma hipótese científica, não
obstante, trata-se de uma escolha metodológica, que consiste em fazer a filosofia dialogar
com a empiria da música de cena. A nosso ver, a música de cena, entendida como toda e
qualquer música que incide no mundo, é um espaço privilegiado para a observação da verdade
em seu duplo modo.
2. Sob a afinação da música. 3
Um feixe de luz sobre a atriz. A impressão é de que a luz delimita um espaço
inexoravelmente circundado, sem comunicação com o exterior. Todavia, a impressão se
dissolve na medida em que o olhar descobre as gradações de penumbra, que deixam ver as
coisas antes ocultas na escuridão. Por ora, o olhar apreende mais de uma realidade, conforme
o que está mais ou menos iluminado. Ele apreende a multiplicidade de realidades do mundo,
que compartilham de uma mesma ordem cotidiana.
A música envolve a atriz e tudo que está em seu entorno. Não há mais o espaço
definido em feixes, mas um espaço amplo, aberto e severamente circundado por ela. Nesse
espaço, tudo o que é escutado ou visto está relacionado à música que o abriu e o circundou,
fazendo-nos saber que o limite do espaço é o escutado. A propósito, quando ouvimos nossa
respiração, assim como as coisas em geral, ouvimos sons individuados segundo a própria
proveniência. Porém, na presença da música, os sons, antes individuados, são incorporados à
totalidade dos entes que habitam o espaço aberto. O mesmo pode ser dito das imagens e dos
odores. Destarte, a experiência diz que a música afina os entes que ela envolve, de acordo
com a sua tonalidade afetiva. E envoltos e condicionados pela tonalidade afetiva da música,
ficamos pré-dispostos a compreender e significar. 4
A música envolve a atriz, a nós mesmos e os entes circundantes. Assim,
coexistimos em seu afeto, como se fôssemos os entes não individuados de uma comunidade
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orgânica, porém, estranhos ao mundo familiar que não está circundado pela música. O fato é
que a afinação da música corresponde à uma compreensão do ser diversa da compreensão do
ser do mundo cotidiano. Nesse, as coisas são compreendidas com uma totalidade de entes
úteis familiares, que funcionam e se estruturam de acordo com uma finalidade. 5 No mundo
afinado pela música, não! Impera o indeterminado do ser.
Imbuídos da estranheza da música, o que era antes imperceptível por ser familiar
torna-se distante, como se víssemos a nós mesmos no instante de ouvir, ver e significar. Por
conseguinte, a atriz parece ser em si, como as coisas, nós mesmos e tudo que está no palco.
Nesse estado de estranheza do familiar, atentamos para a tensão de tudo que aparenta sereno.
Sobretudo, a tensão que é inerente à música. Em sua aparência mais ampla, a música é a
síntese incompleta entre o som e o significado, o estar entre a palavra e a coisa designada, ou
ainda, o sentido mélico que dá suporte à significação: o lógos. 6
A música é uma síntese incompleta; em sua estrutura a matéria (som/silêncio) não
está completamente subsumida à forma significadora – nesse estado de descolamento, a
matéria é escutada em si mesma, no ínfimo instante que antecede sua subsunção formal. Na
música, o som é mais som do que de costume, do que quando, por exemplo, este está
incorporado às coisas do cotidiano. E o silêncio é mais silêncio pelo mesmo motivo. E a
forma mais originária, que permite a aparência do som, é escutada como estrutura deslocada,
como o que universalmente existe por si. Falamos aqui de um mostrar-se mais do que de
costume, de um deixar-se escutar na própria substancialidade, grandeza e qualidade. Falamos,
portanto, de um mostrar-se como categoria, isto é, como o ente em sua primeira acepção. 7
Compreendida como o ente em sua primeira acepção, a categoria é que
primeiramente permite a interpelação discursiva da totalidade do entes; é o que está no estado
primordial de abertura imediata para a atividade significadora, o que é radicalmente
produzido como clareira do ser. A categoria é portanto o produto da verdade, da região da
clareira onde se encontram ser, homem e linguagem.
Sendo essencialmente lógos, ou seja, sendo essencialmente uma síntese
incompleta, a música traz a condição para o acontecimento da verdade (clareira/ Lichtung),
situando-nos no estado primário de escuta das categorias. 8 Afinados com a música, nós
mesmos, a atriz e os entes circundantes vivemos a experiência imediata das categorias, o
estado de máxima abertura para o ser e a significação, um estado de compartilhamento
imediato. Nesse estado, aprendemos também a ideia de correção, sustentada pelas categorias
de causa e relação. É de onde provém a concepção vigorante da verdade: adaequatio rei et
intellectus.

1310

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

3. Sob a verdade como correção.
A música é estruturalmente simples; uma voz ininterrupta, ligada, espacialmente
situada em um plano inferior, constituída por harmônicos do piano provenientes de clusters
sobrepostos. Sobre essa voz, incide uma outra, constituída por esparsos fragmentos das árias:
Sola, Perduta, Abandonatta da ópera Manon Lescaut de Puccini; Sempre Libera e Addio del
Passado da ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. Tais fragmentos contém os pontos
culminantes das árias, partes de uma música que, em seu contexto original, denota instantes
de grande intensidade dramática, cujo sentido seguramente está perpetuado na história da
relação desta música com seus ouvintes.
Em contraste com os esparsos fragmentos das árias incididas, a voz dos
harmônicos parece, em um primeiro momento, um fundo neutro, uma massa de sons
indistintos, uma reserva de silêncio produzida pela monotonia, pronta para dar suporte a
qualquer evento que queiramos destacados da realidade do palco. Eis que a atriz, no papel de
Adelina Patti, declama um texto que relata a história encenada na ópera Manon Lescaut. 9
Sua declamação tem caráter ambíguo; ao mesmo tempo que tenta conduzir os
ouvintes para o riso, acentuando o exagero e o ridículo da história, mantém um tom de
seriedade, dado pela insinuação de estar ela, a atriz, identificada à dor de Manon. A música,
no momento em que predominam os sons de base, tenciona com o humor sugerido na
declamação, posto que a afinação que ela impõe à cena sugere um sentido de gravidade.
Assim, o ouvinte não consegue decidir-se pelo riso ou pela comiseração.
Porém, quando na música incidem os fragmentos de ópera, justamente aqueles
que no contexto original acentuam a dramaticidade cênica, altera-se a afinação predominante.
O fato é que a incidência dos fragmentos é um evento novo, contrastante com o que até então
se ouvia. Altera-se a relação entre matéria e forma (sentido/significado). Antes a afinação
predominante coadunava-se perfeitamente com os sons que a produziam. Agora eram sons
novos, oriundos de outra região de textura e timbre, outra organização rítmica, tudo
confluindo para que a novidade fosse interpretada como um outro, solicitando uma nova
postura relacional da escuta. Ou seja, a música solicita a categoria desnudada, a saber, a
categoria da relação. Esta é uma marca do acontecimento da verdade (Lichtung) que nela tem
lugar. Decorrentemente, ao solicitar a categoria da relação, pode a própria verdade configurarse no modo da correção (adaequatio rei et intellectus) e sustentar a escuta significadora do
ouvinte. Por sua vez, sustentado pela verdade no modo da correção, o ouvinte decide-se pelo
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riso. O ouvinte acredita em sua interpretação e ri, adequando-se à nova afinação imposta pela
música.
4- Conclusão.
Conforme reflexão precedente, por ora pontuamos que a verdade, antes de ser
compreendida como mais um produto do conhecimento humano, sobre o qual, naturalmente,
recaem dúvidas quanto a validez, pode ser considerada como uma condição originária para o
conhecimento. Um nexo necessário do homem com tudo o que é acessado pelos sentidos e
pelo intelecto.
Enquanto condição, ou seja, enquanto clareira (Lichtung), a verdade é única e
universal. Como bem assinala Heidegger no célebre parágrafo 44 de Ser e Tempo, estaríamos
nós mesmos na verdade e não fora dela, a ponto de convertê-la em objeto do conhecimento.
Por outro lado, a verdade particulariza-se segundo as categorias de relação e causa,
configurando-se no modo da correção (adaequatio rei et intellectus). É sobre esse modo que
recaem historicamente as discussões sobre o valor absoluto e o relativismo, posto que é por
esse modo da verdade que determinamos, sempre momentaneamente, o que é verdadeiro, o
que é falso.
Não obstante, o que aqui intentamos demonstrar é que a música realiza o nexo
entre os dois modos da verdade. No exemplo citado, passa-se da clareira à correção para
fundamentar o que na obra de arte creditamos o valor de verdadeiro (legítimo); a verdade
como correção legitimou a interpretação e o riso do ouvinte.
Ora, se a música, ou outro fenômeno qualquer, demonstra-se como um ente capaz
de realizar o nexo entre os dois modos da verdade, devemos admitir a ideia de que o segundo
modo, o da correção, está sendo legitimado pelo primeiro, a saber, o que se apresenta como
condição primária para a legitimação de tudo que sentimos e pensamos.
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1

No PPGM (UNIRIO), defendemos tese de doutorado intitulada Condições Ontológicas dos Discursos
Descritivos sobre a Música. Por outro lado, a pesquisa na Cia Teatral Inconsciente em Cena está em andamento,
sendo que até então resultou em cinco montagens teatrais que articulam psicanálise, conhecimento e arte.
2
Abrangência, quer dizer: válido para (....), na situação de (...), em tal lugar, no tempo (....).
3
A cena teatral musicada citada nesse texto é do espetáculo “Abram-se os Histéricos” do Dramaturgo Antonio
Quinet, com a direção de Regina Miranda e trilha sonora por nós composta e dirigida. O espetáculo é encenado
pela Cia Teatral Inconsciente em Cena e sua história retrata um importante passo da descoberta do inconsciente
por Freud, quando este assistia os “espetáculos cênicos” das histéricas estudas por Charcot em Paris, no século
XIX. O que se discute é se a histeria seria mera encenação ou a expressão de uma doença real. No link
http://vimeo.com/39947215, visualizado com a senha Charcot, pode-se conferir diretamente a cena referida.
Trata-se da cena 13 em que a atriz Marina Salomão representa a cantora Adelina Patti, em um suposto sarau nos
salões de Charcot. A cantora encena a situação de se sentir “sola, perduta e abandonatta”. Na leitura do autor,
seria também Adelina Pati uma histérica, o que, em certo sentido, corrobora a tese de que a histeria atinge a
todos. Já no link http://vimeo.com/39950219 acessa-se uma visão mais abrangente do espetáculo.
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4

A situação descrita está em conformidade com o conceito de Stimmung, desenvolvido por Martin Heidegger
(HEIDEGGER, 1986, pr.29). Stimmung, em tradução livre para o português: estar afinado, significar o mundo
segundo uma tonalidade afetiva que é própria do ser que possibilita a atividade significadora.
5
Referimo-nos aqui ao conceito de faticidade: nascemos em um mundo dado, cuja compreensão predominante e
pré-determinante é que as coisas e nós mesmos participamos de uma totalidade dos úteis, que funcionam
segundo uma finalidade. (VATTIMO, 1996, p.17). Esse conceito deriva diretamente deriva diretamente do
conceito diltheyano de vida, que encampa o postulado de que o homem está inexoravelmente jogado no mundo
das referências cotidianas, significando esse mundo por meio da temporalidade, que, segundo esse filósofo, é a
dimensão fundamental da existência. (DILTHEY, 1992)
6
O desenvolvimento do conceito de música como lógos encontra-se nos textos heideggerianos que, em tradução
portuguesa, estão compilados com o título: A Caminho da Linguagem. (HEIDEGGER, 2003, p.24). A discussão
em torno desse conceito é levada a contento na obra Ouvir o Lógos (TOMÁS, 2002) e também no quarto
capítulo de nossa tese de doutorado, Condições Ontológicas dos Discursos Descritivos Sobre a Música.
7
Retomamos nesse ponto a polêmica discussão sobre as categorias. Estariam elas nas coisas exteriores ou no
sujeito? Segundo Heidegger, as categorias são o ente em sua primeira acepção, o aparente imediato das coisas
que uma primeira vez se apresenta ao homem pré-dispondo-o para a atividade significadora. Mencionamos o
exemplo do Templo Grego. É ele mesmo que informa a dureza da rocha sobre a qual está erguido.
(HEIDEGGER, 1987, 2ª parte) Em outros termos, na relação com o mundo, o homem aprende as categorias com
as quais significa o próprio mundo. Este é o estado de imediatez que fundamenta ontologicamente todo o
conhecimento. (HEIDEGGER, 2007, p.23)
8
Em (SILVA, 2011), desenvolvemos os argumentos que sustentam a interpretação de que a música traz a
condição para o acontecimento da verdade. Em resumo, relacionamos as teses de dois textos de Martin
Heidegger, a saber, A Origem da Obra de Arte (HEIDEGGER, 1986/87, parte II), em que o filósofo, partindo do
conceito grego de alétheia, conceitua a verdade como um acontecimento que abre uma clareira (Lichtung) de
aproximação imediata entre homem e ser. Esse acontecimento se dá justamente pelo fato de que em alguns entes
(as obras de arte) não se opera uma síntese completa entre matéria e forma. Evidentemente, Heidegger está em
diálogo com a Doutrina das Quatro Causas de Aristóteles, que levam-nos a concluir que o ser é um composto de
matéria e forma. Heidegger é crítico da concepção finalista desta doutrina: “uma matéria assume uma forma para
cumprir a função de...”. Por outro lado, a nosso ver, ao definir a música genericamente como uma não síntese
entre matéria e forma (HEIDEGEGR, 2003, p.24/27), Heidegger estaria, consequentemente, admitindo que a
música traria em si mesma a condição para o acontecimento da verdade.
9
O primeiro texto declamado pela atriz: “Manon! Quando ia entrar para o convento, Manon encontra dois
homens: um poderoso e rico e o outro, sem recursos, por quem se apaixona. Atraída pelo luxo ela escolhe o
ricaço. Deslumbra-se então com as roupas, as Jóias e o palácio que passa a morar. Mas sente a falta...a falta de
seu Chevalier e o recebe na casa do marido. Pegos em flagrante, eles têm que fugir imediatamente. Mas ela não
quer largar as joias. Pecato! Tuto questo splendore! Tudo questo tesoro! E se entulha de colares, pulseiras,
diademas. Chega a polícia. Manon vai presa, deportada para a América. No final da ópera lá está ela no vazio de
tudo – Sola, perduta, abandonata.” Texto encontrado no livro A lição de Charcot (QUINET, 2005, 41), que deu
origem ao texto da peça “Abram-se os Histéricos”.
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Resumo: O objetivo desta dissertação de mestrado foi elaborar uma revisão integrativa sobre
música e dislexia, através de coleta de dados, análise e discussão do material encontrado. Com
isso, pretendeu-se responder à pergunta norteadora: qual o efeito da Música em sujeitos com
dislexia? Fez-se a leitura e o resumo dos textos escolhidos para a revisão sistemática e, a partir daí,
a análise crítica dos resultados encontrados. Concluiu-se que o processo de musicalização do
indivíduo melhora o desenvolvimento motor, fonológico e psicológico do disléxico, contribuindo
para uma qualidade de vida satisfatória.
Palavras-chave: Musica, Dislexia, Cognição, Revisão Integrativa.
Music and Dyslexia: an integrative review
Abstract: This Master’s dissertation at developing an integrative review on dyslexia and music,
through data collection and discussion analysis of the material available. It intends to answer the
crucial question: What is the effect of music on individuals with dyslexia? Reading and summary
were done among texts chosen for systematic review and, thereafter, it was performed the critical
analysis of the results. It was concluded that the musicalization process improves motor
development, psychological and phonological capacities of a dyslexic individual. It lastly
contributes to a satisfactory quality of life.
Keywords: Music, Dyslexia, Cognition, Integrative Review.

1. Introdução
Segundo a International Dyslexia Association – IDA, a dislexia é definida como:
Dislexia é uma dificuldade de aprendizagem específica de origem neurológica. É
caracterizada por dificuldades no reconhecimento preciso e/ou fluente de palavras, e
habilidades de soletração e decodificação pobres. Estas dificuldades resultam
tipicamente de um déficit no componente fonológico da linguagem que muitas vezes
é inesperado em relação a outras habilidades cognitivas e a instruções eficazes em
sala de aula. Conseqüências secundárias podem incluir problemas na compreensão
da leitura e experiência de leitura reduzida que pode impedir o crescimento do
vocabulário e do conhecimento geral1 (REID, 2009).

No entanto, várias organizações, pesquisadores e instituições têm outras
definições, de acordo com as hipóteses levantadas para a causa do problema ou para um
melhor esclarecimento dele.
As principais teorias sobre as causas da dislexia são:
1

Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in origin. It is characterized by difficulties with
accurate and / or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically
result from a déficit in the phonological component of language that is often unexpected in relation to other
cognitive abilities and the provision of effective classroom instruction. Secondary consequences may include
problems in reading comprehension and reduced reading experience that can impede growth of vocabulary and
background knowledge.
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 Hipóteses de nível cognitivo (déficit fonológico, duplo déficit,
automatização);
 Hipóteses de nível cerebral (córtex cerebral, déficit magnocelular – visual,
auditivo e pansensorial, déficit cerebelar).
Em relação às pesquisas que incluem o estudo da música com disléxicos, o Dr.
Tim Miles e a Drª Sheila Oglethorpe publicaram dois livros, respectivamente: Music and
Dyslexia e Instrumental music for dyslexics. Em co-edição com John Westcombe e Diana
Ditchfield, Tim Miles reúne textos que contém relatos de experiência, pesquisas
experimentais e não-experimentais, bem como orientações práticas para os professores
ensinarem música para seus alunos.
A Drª Sheila Oglethorpe aborda em seu livro questões como música e
comunicação, anormalidades no processo auditivo, problemas motores, memória e leitura à
primeira vista e teoria da música sob a ótica da escrita. Todos esses temas ajudam a responder
à questão problema desta pesquisa, bem como atingir os objetivos traçados para a realização
desta revisão integrativa, no que se refere à abordagem pedagógica.
Atualmente, muitos temas têm sido explorados por pesquisadores sob vários
aspectos e de acordo com a necessidade de investigação proposta. O número de pesquisas e
estudos relacionados a um tema específico pode ser bastante amplo, o que faz com que o
pesquisador necessite de um recurso científico adequado para escrever e validar seu trabalho.
Neste sentido, métodos de revisão têm sido utilizados para agrupar, organizar e validar, de
acordo com critérios pré-estabelecidos, os trabalhos encontrados na literatura.
O tema em questão é objeto de estudo nas áreas de saúde e educação, dentre
outras. Pesquisas sobre dislexia e música são encontradas em diversas fontes, como nas bases
de dados digitais, livros impressos e periódicos, sob diferentes vertentes de estudos. Textos
esclarecedores e argumentativos também fazem parte das bases de dados, auxiliando o
leitor/pesquisador na compreensão do problema e criando caminhos para articulações com
outras áreas.
Na área da saúde, existem importantes métodos de revisão que colaboram com os
profissionais para fornecer dados, cientificamente validados, que auxiliam no tratamento dos
pacientes. Os métodos de revisão mais utilizados são: revisão sistemática, metanálise e
revisão integrativa.
A revisão integrativa
é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão
de estudos experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa do
fenômeno analisado. Ela também combina os dados da literatura teórica e empírica,
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além de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de
teorias e evidências, e análise de problemas metodológicos de um tópico particular.
(SOUZA et al., 2010).

No contexto desta pesquisa, que envolve as áreas de Educação Musical e Saúde, a
revisão integrativa torna-se uma ferramenta fundamental para que as duas áreas sejam
contempladas e para o aprofundamento do tema.
Para a realização de uma revisão integrativa, seis fases são necessárias: elaboração
da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos
estudos incluídos, discussão dos resultados e, apresentação da revisão integrativa.
Em relação ao tema proposto, a principal questão a ser investigada foi: Qual o
efeito da Música em sujeitos com dislexia?
O objetivo geral desta dissertação de mestrado foi elaborar uma revisão
integrativa sobre dislexia e música, através de coleta de dados, análise e discussão do material
encontrado. Para a realização da mesma, foram analisados 19 artigos selecionados de um total
de 90 estudos.
A seguir, os resultados encontrados dos estudos incluídos e as discussões geradas
a partir deles.

2. Resultados
A totalidade dos artigos apresentou abordagem quantitativa, sendo 14 pesquisas
quantitativas experimentais, 02 pesquisas quantitativas quase-experimentais, 03 pesquisas
quantitativas não-experimentais e 01 estudo de caso triplo. O número de pesquisas é maior do
que o número de textos porque dois destes textos tratam de mais de um estudo, um deles
aborda três e o outro, quatro experimentos. A pesquisa quantitativa permite testar as hipóteses
estabelecidas previamente e confia na medição numérica, na contagem e, frequentemente, no
uso de estatística para estabelecer com exatidão os padrões de comportamento de uma
população (SAMPIERI et al., 2006). Nas pesquisas relatadas, os objetivos requeriam uma
abordagem quantitativa, pois o caráter exploratório e as comparações dos indivíduos
disléxicos e músicos com os indivíduos não disléxicos ou não músicos foram importantes
para confirmar ou não as hipóteses levantadas, além de apresentar resultados concretos que
permitissem a análise.
Abaixo, os textos selecionados para a revisão integrativa:
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TÍTULO
A case study of music and text dyslexia
Associations between music education, intelligence, and
spelling ability in elementary school
Auditory and motor rhythm awareness in adults with
dyslexia
Dyslexia and music: measuring musical timing skills
Dyslexia and learning musical notation: a pilot study
Dyslexia and music: from timing deficits to musical
intervention
How to explore the auditory perception of young dyslexics
with modern music
Investigating the relationship of music and language in
children
Rhythmic motor entrainment in children with speech and
language impairments: tapping to the beat
Music, rhythm, rise time perception and developmental
dyslexia: Perception of musical meter predicts reading and
phonology
Musical training influences linguistic abilities in 8-year-old
children: more evidence for brain plasticity
Relating pitch awareness to phonemic awareness in
children: implications for tone-deafness and dyslexia
Rhythm reproduction in kindergarten, reading performance
at second grade, and developmental dyslexia theories
Rhythmic processing in children with developmental
dyslexia: auditory and motor rhythms link to reading and
spelling
Sensitivity to rhythmic parameters in dyslexic children: a
comparison of Hungarian and English
The effects of colored paper on musical notation reading on
music students with dyslexia
The relation between music and phonological processing in
normal-reading children and children with dyslexia
The use of music to enhance reading skills of second grade
students and students with reading disabilities
Timing precision and rhythm in developmental dyslexia

AUTOR(ES)
Sylvie Hébert, Renée Béland, Christine Beckett,
Lola L. Cuddy, Isabelle Peretz, Joan Wolforth
Katrin Hille, Kilian Gust, Ulrich Bitz e Thomas
Kammer
Jennifer M. Thomson, Ben Fryer, James Maltby
e Usha Goswami
Katie Overy, Roderick I. Nicolson, Angela J.
Fawcett e Eric F. Clarke
B. S. Jaarsma, A. J. J. M. Ruijssenaars, W. Van
den Broeck
Katie Overy
Adeline Stervinou
Pascal Gaillard
Sebastian Jentschke, Stefan Koelsch, Angela D.
Friederici
Kathleen H. Corriveau e Usha Goswami
Martina Huss, John P. Verney, Tim Fosker,
Natasha Mead e Usha Goswami
Sylvain Moreno, Carlos Marques, Andreia
Santos, Manuela Santos, São Luís Castro and
Mireille Besson
Psyche Loui, Kenneth Kroog, Jennifer Zuk,
Ellen Winner e Gottfried Schlaug
Georges Dellatolas, Laurence Watier, MarieThérèse Le Normand, Todd Lubart, Claude
Chevrie-Muller
Jennifer M. Thomson, Usha Goswami
Zsuzsanna Surányi, Valéria Csépe, Ulla
Richardson, Jennifer M. Thomson, Ferenc
Honbolygó, Usha Goswami
Madonna A. Solis, B.M.
Marie Forgeard, Gottfried Schlaug, Andrea
Norton, Camilla Rosam, Udita Iyengar
Dena Register, Alice-Ann Darrow,
Jayne Standley, Olivia Swedberg
Peter H. Wolff

As pesquisas foram organizadas da seguinte forma:
1. Música na investigação das questões fonológicas;
2. Música na investigação das questões temporais;
3. Música na investigação das questões temporais e fonológicas;
4. Música, cognição e dislexia;
5. Dislexia e aprendizagem musical;
6. Outros estudos.
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Por área de pesquisa, as publicações encontradas estavam divididas em: 04
estudos publicados em periódicos de psicologia, 05 estudos publicados em áreas de música,
05 publicados em anais de congressos, 03 periódicos da área de saúde e 02 em periódicos da
área de leitura.
Em relação ao ano de publicação, notou-se que as pesquisas relacionadas com
música e dislexia são bem recentes, totalizando 14 anos de investigações entre 1998 e 2011.
Seis estudos foram realizados entre 1998 e 2006 e onze deles foram realizados entre 2007 e
2011. Percebe-se um grande aumento das pesquisas na segunda metade da década de 2000,
principalmente em relação às questões temporais e fonológicas e em relação às questões
cognitivas. Por ser uma área considerada bastante recente, os estudos cognitivos gerais têm
despertado o interesse de psicólogos, pedagogos, psicopedagogos e outros pesquisadores. Este
pode ser um dos fatores do aumento das investigações entre dislexia e música ocorrer tão
recentemente.
2.1 – Música na investigação das questões fonológicas
Os três estudos (REGISTER et al., 2007), (LOUI et al., 2011), (FORGEARD et
al., 2008) comprovaram a melhora na consciência fonêmica devido às intervenções de
recursos musicais. Os resultados encontrados no estudo realizado por Register et al. (2007)
indicam que o uso da música foi eficaz e pode ter sido particularmente eficaz na área da
compreensão da leitura, uma área frequentemente resistente a estratégias de intervenção. Os
alunos identificados como tendo um distúrbio específico de leitura apresentaram ganhos
significativos na compreensão da leitura. Já os resultados apresentados por Loui et al. (2011)
demonstram que a consciência fonêmica está correlacionada com a consciência melódica,
como avaliada pelo grau de concordância entre a percepção e a produção da altura. Nos
estudos realizados por Forgeard et al. (2008), percebeu-se que a discriminação musical previu
habilidades fonológicas e de leitura, sendo essas relações fortalecidas em crianças que
estudam música. Os resultados dos estudos sugerem que uma intervenção musical fortaleça as
habilidades básicas de percepção musical auditivas de crianças com dislexia e pode também
remediar alguns de seus déficits de linguagem.
fonológico

2.2 – Música na investigação das questões temporais e de processamento
O ritmo na música reflete, pelo menos, dois aspectos fundamentais da organização

temporal: periodicidade ou estrutura métrica, e a padronização de eventos musicais em
grupos estruturados da mesma forma ou estrutura de frase. Na linguagem, o ritmo da fala tem
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um papel organizacional semelhante, refletindo sílaba, palavra e limites oracionais. As
flutuações importantes da fala são rítmicas não em termos de serem perfeitamente periódicas
(não são), mas em termos das limitações motoras em produzir sílabas (Chandrasekaran et al.,
2009 apud HUSS et al., 2010).
Os resultados encontrados apontam uma associação entre a reprodução rítmica e a
leitura, confirmando a hipótese do duplo-déficit, que diz que a falta de fluência em leitura é
uma característica da dislexia, mas o déficit na velocidade do processamento da leitura
também é apresentado em quase todos os outros estímulos.
2.3 – Música na investigação das questões temporais
Em todas as pesquisas realizadas com o objetivo de investigar as questões
temporais e a música, os resultados mostraram que as crianças disléxicas podem sentir
dificuldades com aspectos temporais nas habilidades motoras e auditivas. As áreas mais
aparentes das dificuldades musicais envolviam habilidades rítmicas motoras e habilidades na
rapidez do processamento auditivo, refletindo os pontos fracos semelhantes aos vividos pelas
crianças disléxicas no processamento da linguagem.
2.4 – Música, cognição e dislexia
Ao aumentar a compreensão de como a música influencia o comportamento da
formação e atividade cerebral, os resultados apresentados devem beneficiar programas de
pesquisa baseados em educação e devem ajudar a desenvolver novos métodos para
melhorar as habilidades das crianças com desenvolvimento anormal. Também abriram
perspectivas de novas pesquisas envolvendo música e dislexia.
2.5 – Dislexia e aprendizagem musical
Aprender a tocar um instrumento e ler a partitura musical é um desafio para todas
as dificuldades dos disléxicos, mas não é mais complicado do que a dificuldade que ele possa
ter em interpretar o que os olhos percebem. O estudante de música tem que ler uma infinidade
de símbolos escritos, não somente em uma linha, como num livro, mas ao longo de cinco
linhas da pauta e em vários lugares. Se ele ler com a partitura à sua frente, seus olhos têm de
manter uma progressão horizontal da esquerda para a direita, enquanto constantemente
referem-se à leitura vertical (OGLETHORPE, 2002).
Por esta razão, o professor de música deve investir em métodos que facilitem o
processo de leitura musical, criando novas possibilidades de input visual, por exemplo, iniciar
a musicalização com gráficos sonoros, contornos melódicos e leitura relativa de notas. O
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processo de iniciação musical deve ser paciente e ser adequado ao ritmo do processamento da
aprendizagem do disléxico.
2.6 – Outros estudos
O uso do papel colorido pode ser considerado como uma ferramenta de auxílio da
leitura, tanto de textos quanto de partituras musicais, pois não reflete luminosidade como a
folha branca e, assim, proporciona conforto para os olhos e auxilia no controle binocular.

3. Conclusão
Após a análise crítica dos estudos incluídos, pode-se concluir que:
 Em relação às questões fonológicas, os estudos sugerem que o efeito da
música nos sujeitos com dislexia pode se dar através da facilitação da
transferência

das

competências do

conhecimento

de

palavras

para compreensão da leitura, como uma das estratégias para ajudar os
alunos a utilizarem palavras adquiridas por meio de atividades musicais
dentro de um contexto. A implementação e a prática destas intervenções
como parte do currículo podem render um aumento nos escores de
compreensão de leitura;
 Em relação às questões temporais e de processamento fonológico, o efeito
produzido pela música pode ser a facilidade na associação da reprodução
rítmica e de leitura, através de atividades que utilizem a pulsação e o ritmo
juntamente com palavras, frases e textos, observando cuidadosamente a
acentuação métrica das palavras;
 Em relação às questões temporais, o efeito que a música provocou foi a
confirmação de que as dificuldades de processamentos rítmicos são
problemáticas na dislexia. Neste sentido, a música pode auxiliar o
disléxico a manter um fluxo rítmico constante na leitura (com a ajuda de
um metrônomo), seguindo a pulsação e o ritmo fornecidos pelo professor
ou profissional que o estiver orientando;
 Em relação às questões cognitivas, os efeitos da música mostram relações
positivas entre tocar um instrumento e as habilidades cognitivas em
crianças. Estudos sobre a plasticidade cerebral sugerem que dificuldades
de leitura podem ser diminuídas com diferentes treinamentos intensivos,
destinados a melhorar a velocidade e a precisão da leitura, estimulando a
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reorganização do córtex plástico. Processos musicais podem contribuir
significativamente nesta reorganização cerebral, pois exigem alguma
especialização do cérebro e uma cooperação hierárquica entre os dois
hemisférios.
 Em relação às questões musicais, os efeitos que a música provoca, além
das questões psicológicas, educacionais e sociais positivas, são as questões
relacionadas à aprendizagem musical. Como foi visto, os disléxicos têm
dificuldades rítmicas, motoras e no controle binocular. Todas as
estratégias utilizadas pelo professor para aliviar as dificuldades de seus
alunos disléxicos, como ampliação do texto, impressão em papel colorido,
etc., devem ser utilizados no ensino musical. Afirmar que essas estratégias
resolveriam o problema de leitura dos disléxicos seria criar falsas
esperanças e gerar falsas expectativas. Deve-se tentar de tudo e ver o que
realmente funciona melhor.
 Outros estudos, neste caso, o estudo de Solis (2010) mostrou os efeitos do
papel colorido na leitura da partitura musical feita por disléxicos. Neste
sentido, não há respostas para a pergunta norteadora.

3. Considerações finais
O disléxico está inserido em numa sociedade letrada, veloz, perfeccionista e
impaciente. Este modelo de sociedade compromete a auto-estima do disléxico, uma vez que
ele tem problemas nessas áreas citadas. Ele passa a não aceitar a sua própria condição e tende
a tornar-se uma pessoa triste, isolada e mal-humorada. Porém, muitos aprendem a ser felizes
da maneira como são. A música pode ter um papel fundamental neste processo de aceitação
das próprias limitações, apresentando ao disléxico novas possibilidades de aprendizado e
novos caminhos onde eles se expressam da maneira como querem e como veem o mundo.
Como proposta para novas pesquisas, sugere-se que atividades musicais voltadas
para atender as necessidades dos disléxicos sejam elaboradas no âmbito educacional,
analisando os resultados encontrados e comparando com os resultados da revisão integrativa.
No âmbito terapêutico, sugere-se que, para compreender até que ponto a música beneficia o
tratamento de um indivíduo disléxico, seja realizada uma intervenção clínica somente com
atividades musicais, buscando sempre avaliar os resultados alcançados a cada consulta.
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Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo discutir sobre a possibilidade de se estabelecer uma
relação entre a construção de uma “consciência ambiental”, proposta por Enrique Leff (2001), com
canções de artistas amazonenses, onde os artistas surgem como atores sociais que a partir de suas
práticas musicais, podem contribuir para a construção de uma consciência ambiental. Para este
fim, nós empreenderemos uma breve reflexão acerca da relação entre a cultura e a problemática
ambiental, realizaremos uma pequena discussão sobre o poder simbólico que o fenômeno musical
carrega em si ao se inserir dentro do contexto social e uma análise da temática de três canções de
compositores diferentes e influentes no cenário musical amazonense.
Palavras-chave: Problemática Ambiental, Música, Consciência Ambiental.
Abstract: This research aim to discuss the possibility of establishing a relationship between the
construction of an “environmental conscience” proposed by Enrique Leff (2001) with songs by
artists from the Amazonas, where artists emerge as social actors from their musical practices and
can contribute to the construction of an environmental conscience. For this purpose, we will
conduct a short debate about the relationship between culture and environmental issues, we will
perform an discussion about the symbolic power that the musical phenomenon carries with in the
insert themselves into the social context and an thematic analysis of the three songs of the
different and influential composers in the music scene of the Amazonas.
Keywords: Issues Environmental, Music, Environmental Conscience.

Percebemos que a problemática ambiental parece-nos cada vez mais visível. As
catástrofes naturais, os noticiários televisivos revelando o crescente aumento das queimadas, a
extinção de espécies animais, a poluição das águas, do ar, todas essas questões nos levam a
pensar quais as possibilidades que o homem pode estabelecer para minimizar os impactos que
o meio natural vem sofrendo, decorrente em sua maior parte pela sua própria ação. Em se
tratando de Amazônia, essa discussão apresenta um caráter bastante singular. A Amazônia é
um lugar de grandes áreas naturais, possui um potencial natural mundialmente reconhecido
hoje, o que demonstra a importância de se discutir os impactos ambientais, não somente a
partir da ótica das ciências naturais, mas também, a partir de uma análise interdisciplinar, que
entenda esse problema em seus vários aspectos: social, econômico e geográfico.
O que o seguinte artigo pretende, é a possibilidade de estabelecer uma relação
entre a construção de uma “consciência ambiental”, proposta por Enrique Leff (2009), que
leve em conta princípios de um desenvolvimento sustentável, a partir de canções de artistas
amazonenses, onde os artistas aparecem como atores sociais que a partir de suas práticas
musicais contribuem para a construção de uma consciência ambiental. São escolhidas,
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portanto, três canções para uma breve análise de seu discurso, a fim de que possamos
demonstrar a possibilidade desse diálogo. As canções selecionadas são; “Não mate a mata” de
Adelson Santos, “Mãe da mata” de Emétrios Haidos, Geandro Pantoja e Jacinto Rebelo e
“Lamento de raça” de Emerson Maia.
1. A problemática ambiental
Enrique Leff, no seu livro “Epistemologia ambiental” (2001), nos coloca a
questão ambiental como uma problemática eminentemente social. Ao longo do processo
histórico, a relação do homem com seu entorno natural foi se modificando, estamos hoje
ligados à lógica consumista capitalista, que se opõe, segundo Leff (2001) “a uma
racionalidade social fundada em princípios de gestão ambiental e do desenvolvimento
sustentável”. Ao nos remeter a uma esfera mais política dessa possibilidade da construção de
uma nova racionalidade fundada em princípios ambientais, o autor nos coloca a importância
do surgimento de “atores sociais”, “trazendo novos valores, perspectivas e novas demandas de
participação social”.
Esse mesmo autor nos diz, no livro “Ecologia, Capital e Cultura” (2009) que a
partir da dinâmica capitalista, que coloca todas as esferas em busca de um consumo
desmedido, a natureza deixa de ser considerada “fonte de simbolização e significação da
vida”, e passa a ser considerada unicamente como “fonte de matéria-prima”. Por isso a
necessidade de construção dessa “nova racionalidade” fundada em princípios de
desenvolvimento sustentável.
“A cultura, entendida como as formas de organização simbólica do gênero humano,
remete a um conjunto de valores, formações ideológicas e sistemas de significação,
que orientam o desenvolvimento técnico e as práticas produtivas, e que definem os
diversos estilos de vida das populações humanas no processo de assimilação e
transformação da natureza.” (P.124)

A formação cultural aparece como instrumento importante ao analisarmos as
transformações do meio social, pois as práticas que governam essas transformações não são
guiadas unicamente por um determinismo geográfico. Ao remeter a cultura como mediadora
no entendimento do desenvolvimento de processos ecológicos e econômicos, a música nos
aparece como um elemento relevante, tendo em vista que ela se apresenta como parte
integrante dos processos culturais. Neste caso, as canções ao conter conteúdos de certo apelo
ecológico, despertam de certa forma algum nível de reflexão sobre a problemática ambiental
naqueles que as ouvem.
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O aquecimento global, a poluição, o derretimento das geleiras, as novas fontes de
energia, a relação entre economia e meio-ambiente, são questões que nos parecem a primeira
vista já conhecidas, e que de certa forma, com o advento da globalização das informações se
tornaram mais conhecidas e discutidas pelo público em geral. É fácil entendermos a partir da
premissa de que não há efeito sem causa, que o aquecimento global tal como um efeito,
apresenta uma causa, a poluição. No documentário intitulado “Uma verdade inconveniente”,
apresentado por Albert Arnold Gore Jr., o problema do aquecimento global deve ser
entendido para além de uma questão meramente política, mas principalmente, como uma
questão moral, que envolva a ação de todos na possibilidade de construção de uma nova
realidade.
2. A música
“A música nos acompanha diariamente (...) manifestando-se sem distinção nas
experiências individuais e coletivas”. É assim que José Geraldo Vinci de Moraes nos
apresenta o fenômeno musical como algo que sempre acompanhou o desenvolvimento
histórico e social. Ao remeter o fenômeno musical como um processo simbólico importante e
essa relação com o desenvolvimento social, diz:
Os sons são objetos materiais especiais, produtos da ressonância e vibração de
corpos concretos na atmosfera e que assumem diversas características. Trata-se de
objetos reais, porém invisíveis e impalpáveis, carregados de características
subjetivas, e é assim que proporcionam as mais variadas relações simbólicas entre
eles e as sociedades. (MORAES, 2000.p 210).

Ainda sobre a importância do fenômeno musical inserido dentro do contexto
social, salientamos uma reflexão de Max Weber (2005: 30) a respeito da arte, na introdução
do livro “Os fundamento racionais e sociológicos da música”, feita por Leopoldo Waizbort:
A arte constitui-se então como um cosmos de valores próprios sempre conscientes,
abrangentes e autônomos. Ela assume uma forma de uma redenção intramundana,
pouco importando como isso possa ser interpretado: redenção da rotina diária e,
sobretudo, também da pressão crescente do racionalismo teórico e prático.
(WEBER, 2005: p. 30)

O processo de racionalização na música, analisado por Weber, o modo como se
observa o desenvolvimento dos instrumentos musicais e o próprio sistema sonoro e as formas
musicais, são estudadas por ele, conectadas ao desenvolvimento histórico, e também da
formação social. Todo o processo de racionalização na esfera estética, estudado por Weber,
passa pelo “progresso dos meios técnicos desenvolvidos em meio à criação artística”. Assim,
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revela-se a necessidade de compreensão da arte levando em consideração seus “valores
próprios” e o contexto social do seu desenvolvimento. A partir da constatação de que a
problemática ambiental nos aparece hoje como uma questão social, inserindo a música como
parte integrante da cultura e também, como elemento simbólico importante dentro da
sociedade, vemos a possibilidade de estabelecermos a compreensão do discurso de quatro
canções de artistas amazonenses, dialogando com a reflexão sobre a problemática ambiental.

3. Não mate a mata
“Não mate a mata” (1975) é uma composição do maestro e professor Adelson Santos,
artista amazonense graduado em música e pós-graduado em educação musical, lançou quatro
discos e publicou o livro intitulado “Princípios Básicos, de Composição e Arranjo”, lançado
pela Editora da Universidade Federal do Amazonas. O áudio desta canção pode ser
encontrada no CD “Orquestra Vozes da UFAM” lançado no ano de 2011. A música composta
pelo maestro Adelson Santos diz:
“Em questão de Solimões, fundamental,
É saber onde o negro não se mistura com amarelo
É saber o negro não se mistura com amarelo
Não mate a mata, não mate a mata
A virgem verde bem que merece consideração”.
De linguagem simples, o compositor explicita seu apelo em relação à degradação
ambiental ao repetir por diversas vezes o verso “Não mate a mata”, aqui vemos como o
artista enquanto um ator social se posiciona em relação a essa temática. Ao dizer: “A virgem
verde bem que merece consideração”, ele relata a necessidade de uma maior atenção da
sociedade em relação à floresta ao mesmo tempo em que descreve alguns elementos naturais
da região amazônica como o rio Solimões e Negro que ao se juntarem no tradicional
“encontro das águas”, evento natural com grande potencial turístico da cidade de Manaus,
formam o rio que dá nome ao estado, Rio Amazonas. O apelo ambiental que a música remete
e a grande visibilidade que a canção alcançou, nos faz refletir de que forma o discurso
ambiental presente nessa canção se expressa como uma forma de construção de uma
“consciência ambiental”. Se percebermos esse discurso inserido dentro de um contexto social
marcado pelo crescente progresso do capitalismo, que se impõe, também, na região
Amazônica, essa questão se torna ainda mais relevante.
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4. Mãe da Mata
Canção composta por Emétrios Haidos, Geandro Pantoja e Jacinto Rebelo
integrantes do Boi- bumbá Garantido, sendo este uma das duas agremiações que competem
anualmente no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, que é atualmente o evento
cultural de maior projeção do Estado. O áudio pode ser encontrado na faixa 4 do CD do Boi
Garantido intitulado “Miscigenação” lançado em 2011.
O reino das pedras soterrou a floresta
Mas os filhos dos nossos filhos
Ainda suplicam
O ar puro para respirar,
A sombra das árvores para descansar
O canto dos pássaros pra se ouvir,
A água limpa pra se beber
Não, lenhador! Não caçador!
Deixem a floresta viver
E o milagre da vida reflorescer
Toda vez que uma árvore tombar,
Toda vez que um bicho agonizar
Mãe da mata surgirá .. (2x)
Grinalda de ninhos, seios desnudos,
Adornada em orquídeas e samambaias
Olhos de uma cobra-grande,
Pés de curupira errante
Montada no porco-queixada
Surge a deusa encantada
Vim punir a ganância e a cobiça
Vim semear o amor e a harmonia
Sou o clamor dos seres vivos da floresta
Sou natureza, sou vida, sou mãe-terra
Mãe da mata, mãe dos bichos,
Mãe das águas, Deusa Tupy Caa-cy
Deusa Tupy Caa-cy,
Deusa Tupy Caa-cy (2x)
Podemos entender o Reino das Pedras, que “soterrou as florestas”, como um reino
não natural, a palavra “pedra” nos aparece com um significado conotativo, as pedras
transformadas em prédios, construções, a força dela como algo impositivo, que serviu para
“soterrar” uma realidade ligada à natureza em plenitude. A realidade do meio natural aparece
na música de forma degenerada, onde gerações pedem um “ar puro, água limpa, pássaros
cantando”, e o apelo para que a floresta se mantenha viva é feito para a figura do caçador e
lenhador, que neste caso, representa todos os fatores que exercem o poder de destruição do
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meio natural. Até aqui, a música nos coloca novamente em contato com uma realidade atual, a
música expõe o problema da degradação ambiental e o apelo pelo seu controle. A sabedoria
daqueles que figuram na música, expõe que “a mãe da mata”, idealizada a partir de figuras da
cultura regional amazônica, surgirá para punir a ganância e a cobiça. Aqui a “ganância e a
cobiça” nos leva a pensar na lógica de um consumo desmedido, fruto de uma lógica
capitalista. Isso muito se encaixa nas palavras de Leff quando diz:
“As transformações culturais geradas por este modo de exploração foram sepultando
uma enorme quantidade de conhecimento práticos elaborados durante séculos de
experiências produtiva pelas comunidades autóctones (...), as quais permitiram uma
apropriação mais sustentável dos potenciais ecológicos de seus territórios. Desta
maneira, o sistema capitalista rompeu a harmonia entre os sistemas naturais e as
formações sociais. (LEFF, 2009: p.33)

5. Lamento de Raça
A próxima música selecionada, intitulada “Lamento de raça” é uma toada de boibumbá, estilo musical característico do amazonas, e foi composta pelo poeta e compositor
Emerson Maia para a agremiação do Boi Garantido do Festival Folclórico de Parintins. O
áudio desta canção pode ser encontrada na faixa 3 do CD “Garantido – Melhor de 94/95 e
96”. As toadas de boi-bumbá nos aparecem como parte integrante da cultura amazônica, por
isso confirmamos a relevância e a importância da escolha de tal canção para a análise que
pretendemos e também destacamos a relevância do compositor e poeta Emerson maia. A
canção nos diz:
O índio chorou, o branco chorou
Todo mundo está chorando
A Amazônia está queimando
Ai, ai, que dor
Ai, ai, que horror
O meu pé de sapopema
Minha infância virou lenha
Ai, ai, que dor
Ai, ai, que horror
Lá se vai a saracura correndo dessa quentura
E não vai mais voltar
Lá se vai onça pintada fugindo dessa queimada
E não vai mais voltar
Lá se vai a macacada junto com a passarada
Para nunca mais, voltar
Para nunca mais, nunca mais voltar
Virou deserto o meu torrão
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Meu rio secou, pra onde vou?
Eu vou convidar a minha tribo
Pra brincar no Garantido
Para o mundo declarar
Nada de queimada ou derrubada
A vida agora é respeitada todo mundo vai cantar
Vamos brincar de boi, tá Garantido
Matar a mata, não é permitido
No início da canção, “índios e brancos” choram por uma Amazônia queimada,
quem discursa a música nos fala de um passado que não volta. Na música esse passado se
exemplifica pela infância e pelo pé de sapopema que são apagados porque “viraram lenha”.
Mais adiante, “saracura, onça-pintada, macacada e passarada” fogem, correm “dessa
queimada”, que deixa um deserto, e desabriga aqueles que ali vivem. O discurso da música
até aqui, nos expõe o problema ambiental da queimada e nos coloca perto daqueles que
diretamente são afetados por ela. Logo em seguida, a música “convida sua tribo para ao
mundo declarar” a negação dessa queimada, a negação da derrubada, onde a “vida deve ser
respeitada”. Aqui vemos mais explicitamente um discurso que dialoga com aquilo que
Enrique Leff (2009) nos alerta, a natureza caracterizando-se unicamente como fonte de
matéria-prima e não mais como fonte de simbolização da vida.
Considerações finais
Ao analisarmos as canções selecionadas, percebemos que de alguma forma, o
discurso musical dialoga com as questões ambientais, podemos perceber que os artistas na
medida em que comunicam a partir de suas músicas determinadas temáticas e discussões,
despertam naqueles a quem ouvem algum tipo de entendimento ou alerta acerca da questão
ambiental. Em se tratando das canções selecionadas de artistas amazonenses, percebemos que
do lugar em que eles escrevem, neste caso a região amazônica, revelam uma realidade que o
cercam. A música para além de uma perspectiva de entretenimento, comunica a partir de suas
linguagens e símbolos o entendimento do artista a respeito de questões da realidade que o
cercam. Esses discursos de apelo para a questão ambiental não podem figurar de forma
secundária, muitas vezes aparecem como uma primeira forma de alerta para o começo de
determinadas ações.
Levando em consideração o papel positivo que a música exerce na contribuição da
construção de um alerta sobre os problemas ambientais enfrentados e causados pelo próprio
homem, vemos a necessidade de visualizarmos que os artistas dentro do contexto social se
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inserem como “atores sociais” capazes de promover determinadas ações e posicionamentos
em relação aos acontecimentos e problemas do seu meio social, neste caso, relativos à
problemática ambiental atualmente discutida.
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Música em musicoterapia: a musicalidade e os aspectos sensíveis da
interação musicoterapêutica
Clara Márcia de Freitas Piazzetta
UNESPAR/FAP - musicoterapia.atendimento@gmail.com
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa clínica qualitativa em
Musicoterapia, ‘o estudo da musicalidade como capacidade cognitiva estética no trabalho da
Musicoterapia’. Através do Ethnographic Descriptive Approach to Video Microanalysis busca-se
investigar como a musicalidade se constitui como cognição estética nos atendimentos de
musicoterapia. As análises iniciais apontam a musicalidade como constitutiva dos aspectos
sensíveis da interação musicoterapêutica.
Palavras-chave: Musicoterapia, Cognição Estética, Clinical Musicianship, Sensibilidade
Music in Music Therapy: musicality and the sensitive aspects of music therapeutic interaction
Abstract: This paper present the partial results of qualitative clinical research in Music Therapy,
‘Study of musicality as aesthetics cognitive ability in Music Therapy Work’. Through the
Ethnographic Descriptive Approach to Video Microanalysis seeks to investigate how the music is
constituted as aesthetic cognition in clinical Music Therapy. Initial analyzes indicate the
musicality as the sensitive aspects of the music therapeutic interaction
Keywords: Music Therapy, Aesthetic Cognition, Clinical Musicianship, Sensitive

1. Musica em Musicoterapia um resignificar da musicalidade
A Música está presente na Musicoterapia e não estamos nos reportando ao óbvio,
mas norteamos o campo conceitual deste trabalho. Os resultados parciais da pesquisa clínica:
O estudo da musicalidade como capacidade de cognição estética no trabalho da
Musicoterapia, atualmente em fase de análise dos seis (6) atendimentos registrados em vídeo,
permeiam as reflexões aqui apresentadas.
Música e Musicoterapia ‘se interconectam’, mas não de modo explicativo uma
para outra, ou seja, a Música não explica a Musicoterapia nem, vice versa. Ambas, Música e
Musicoterapia, quando aproximadas evidenciam forças em ação; “forças não-sonoras
tornando-se sonoras e forças sonoras tornando-se não sonoras” (CRAVEIRO DE SÁ, 2003:
40-41). Neste sentido é importante esclarecer que a teoria da Música não se aplica
integralmente à Musicoterapia, a escuta que se faz da música no trabalho musicoterapêutico
não é o mesmo realizado na Música, a razão e finalidade da música na Musicoterapia são
distintos da finalidade na Música. Em suma, “a música na Musicoterapia na maioria das vezes
não é a mesma música na Música” (CRAVEIRO DE SÁ, 2003: 27 , 28).
Schapira (2007) apresenta a Música e a Musicoterapia em três aspectos:
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 A partir das pessoas atendidas: são elegíveis ao trabalho musicoterapêutico todas as
pessoas que simplesmente tem alguma ‘escuta sensível aos estímulos sonoros’,
também, alguma possibilidade real de ‘expressar-se em termos musicais’ e por
aspectos de comprometimentos neurológicos, considerar a ‘estimulação do sistema
nervoso central’.
 A partir do musicoterapeuta: a linguagem usada pela musicoterapia é a Música. O
musicoterapeuta precisa conhecê-la, mas não se restringir a ser um músico erudito,
pois a música no contexto da musicoterapia não é a mesma na Arte, seus objetivos são
“absolutamente diferentes”. O musicoterapeuta precisa dominar a linguagem musical
para poder trabalhar através da interação musical. Por esta interação musical ele pode
intervir nos processos psíquicos das pessoas com as quais trabalha operando e criando
oportunidades de desenvolver ‘micro movimentos em sua capacidade de expressar-se
e relacionar-se’. Precisa de uma ‘musicalidade terapêutica’ e pode “desprender-se da
concepção de música como Arte, para concebê-la como matéria constituinte de
processos de interação, de comunicação”.(SCHAPIRA, 2007:67).
 A música e a Musicoterapia: o foco de distinção entre música e Musicoterapia está nas
funções atribuídas. A música na Música tem um fim em si mesma. Pode ter funções
diversas no quesito formas expressivas e discursivas vinculadas à Estética. Na
Musicoterapia a música não é um fim, mas um meio; é a linguagem escolhida para
‘novas formas de proteção e promoção da saúde’. A concepção de música do
musicoterapeuta “determina o lugar que esta tem nos dispositivos musicoterapêuticos”
(SCHAPIRA, 2007:69).
Na compreensão da função da música realizada no campo da Musicoterapia a
musicalidade ganha destaque. Ela passa a ser considerada a matéria prima humana, nas
construções sonoras musicais. Assim, não é entendida e significada na Musicoterapia como é
na Música. Simplificar o entendimento de musicalidade como ‘habilidade’ para fazer música,
não contempla o humano que existe em cada fazer musical. Ou seja, a musicalidade permite à
mente humana entender e estar com a música. Envolve, desde os aspectos da habilidade para
fazer música até o aspecto cognitivo, “inato e constitutivo” do ser humano para estabelecer
relações com o mundo ao seu redor através do sonoro (ZUCKERKANDL, 1973).
A compreensão sobre musicalidade, deste modo é ampliada. Partimos, assim, da
ideia que nós podemos falar em processos de pensamento musical que envolvem o campo
perceptual corporal onde musicalidade mostra-se como uma manifestação do pensamento
musical (PIAZZETTA, 2011). Na musicoterapia as diferentes formas de interação sonoras
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musicais podem ser entendidas como ‘musicalidade em ação’ e acolhe uma dimensão préconceitual, a dimensão da estese ou da estética.

2. Musicalidade e o conhecimento sensível
Musicalidade entendida como algo em ação é um conceito de David Elliott
(1995), Musicing, ao refletir sobre as funções da música para as pessoas: “Musica não é uma
simples coleção de produtos e objetos. Fundamentalmente, música é alguma coisa que as
pessoas fazem” (ELLIOTT, 1995:39). No ambiente da musicoterapia, um contexto
inerentemente relacional, esse conceito é compreendido como ‘musicalidade em ação’
(ANSDELL E PAVLICEVIC, 2004).

Musicalidade funcionando como/num espaço de

comunicação trata-se de uma manifestação do ‘pensamento musical’, que é, em primeira
instancia, algo pré conceitual sem a interferência do pensamento lógico, imbuída pelo sentir.
Quem destaca o pensamento musical como distinto do pensamento cognitivo
lógico é Zuckerkandl (1973). Este filósofo defende que:
(...) a tarefa fundamental da música irá consistir em lançar luz, não sobre o aspecto
das coisas que as distinguem de mim e as opõem a mim, mas do aspecto delas já
voltadas para mim, o que elas têm em comum comigo, por oferecer uma reflexão
ressonante para o modo e as modificações sob as quais as próprias coisas são
movimentadas do ponto de vista de sua vida interior (ZUCKERKANDL, 1973:57).

Nessa forma de buscar entender a razão, os significados da música, a experiência
musical coloca a alma ao alcance do homem, pois a experiência musical se ocupa do ‘ que
elas têm em comum com ele’ em comum do ‘ponto de vista de sua vida interior’. Não se trata
de algo no interior que é colocado para fora, mas sim algo que é único em cada pessoa (sua
interioridade) que se torna visível no fazer musical. Em outras palavras: “a música revela que
sua verdadeira proposta tem sido sempre compreender ‘a intimidade da alma da vida’” (Ibid:
54). Uma ação humana cognitiva pré conceitual, pré lógica: uma cognição sensível.
Camargo (2010) apresenta a cognição sensível como diretamente ligada à Estética
segundo Alexander Baumgarten (Sec XVIII), e assim, ao campo do sentir. Ela “educa a
percepção para a detecção de sinais provenientes da coisa sob estudo, desenvolvendo assim a
leitura externa de sua existência no mundo e na interrelação com as outras coisas particulares
que habitam a vizinhança” (Camargo, 2010:72-73).
Considerarmos musicalidade como capacidade cognitiva estética redimensiona
sua função de construção artística para uma forma de entender e estar no mundo.
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Segundo Zuckerkandl (1973), a Música possui suas próprias regras e normas. Ela
se constitui ao ouvinte como ‘tempo, espaço, força e movimento’. Pela musicalidade o ser
humano entende a música, ‘suas regras’ e a constrói. Entende sua rítmica, seu andamento, seu
contorno melódico e suas cadências harmônicas enquanto tensão, relaxamento, como ‘força e
movimento’; a percepção do ‘tempo’ como linear, passado, presente e futuro é
redimencionalizada como no tempo presente, memórias, desejos e expectativas estão no aqui
e agora; o ‘espaço’ é o lugar diferenciado que se pode estar durante a experiência com a
música. A musicalidade permite a cada um perceber o fluxo das coisas à sua volta de modo
contínuo, uma cognição sensível atua no entendimento do mundo à nossa volta e suas
dinâmicas. O que significa entender o mundo à nossa volta e suas dinâmicas? Que
conhecimento a cognição sensível oportuniza?
Camargo (2010) esclarece que o conhecimento sensível é complementar ao
conhecimento lógico. Enquanto o segundo busca ‘inteligir’ o primeiro permite-nos ‘saborear’,
“degustando sua estesia enquanto constitui um conhecimento sobre eles” (CAMARGO,
2010:156). O mesmo pesquisador apresenta que a cognição estética é um campo de

conhecimento que ‘processa suas informações a partir da percepção de sinais’ existentes no
mundo real. Ela processa os Saberes e apresenta-se com três características e suas qualidades:
sinais sensíveis (sensacionalidade, afetividade, passividade, emotividade, eroticidade e
superficialidade), sinais insignificantes (incompreensibilidade, intensividade, indefinibilidade,
atemporalidade, diversidade e equivocidade), sinais inconcebíveis (paradoxia, irregularidade,
originalidade, inefabilidade, efemeridade e insensatez).
Compreender o lugar da musicalidade na Musicoterapia e as relações com o
conhecimento estético, os Saberes e os ‘sabores’ na interação entre musicoterapeuta e
participante é o objetivo desta pesquisa clínica qualitativa.
Para análise dos dados utilizamos Ethnographic Descriptive Approach to Video
Microanalysis (HOLCK, 2007). Esse instrumento é adequado quando o musicoterapeuta quer
estar ciente das interações que ocorrem e estão em parte ou totalmente fora de sua
consciência, ou porque é um dado adquirido, ou por causa de 'pontos cegos' na forma como
eles são percebidos (HOLCK, 2007:29). Desenvolve-se em quatro etapas: seleção dos dados,
transcrição; padrão de generalização – análise vertical e horizontal, e, interpretação. Na
primeira etapa selecionamos os momentos de interação sonora musical, sem o uso de canções
(a letra da canção agrega a palavra – ação do pensamento lógico), na busca pela visibilidade
dos ‘sinais estéticos’ descritos por Camargo (2010).
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3. Resultados e discussões
Na primeira apreciação do vídeo das sessões foram demarcados os momentos de
interações instrumentais. Na sequencia, o estudo dos momentos demarcados teve como foco
as ações de ambos os participantes nos quesitos: fazer musical, musicalidade e sinais
estéticos. Essa organização parece adequada onde um fazer musical está inserido na
musicalidade que constitui-se como o aspecto sensível da interação musical entre participante
e musicoterapeuta (tabela 01 e 02). O fazer musical é percebido nas ações para produzir os
sons enquanto a musicalidade, como campo perceptivo, auditivo, emotivo, permite aos
participantes alterem seu estado de humor, suas condutas corporais, suas escolhas no
instrumento a ser sonorizado.
Segundos/
Jonathan

MT ao
teclado
Uso de
dinâmicas
musicais

:18 - musicalidade e fazer
musical
Sentado no banco da bateria;
cotovelo esquerdo apoiado na
parede, rosto voltado para a
parede e mão esquerda
mexendo no cabelo da testa
para traz. Apresenta-se como:
“to cansado”

:39 - musicalidade e
fazer musical
Ao escutar o ‘piano
súbito’ olha para a
musicoterapeuta e diz:
‘Legal’

‘Uma música para dormir’
Am; arpejo descendente de p
para ppp e ritardando
E7 – andamento lento, célula
rítmica semínima pontuada +
colcheia, + duas semínimas.

E7 - Uso de
semicolcheias na mão
direita, um crescendo
leve e pp súbito.

Mantém contato visual com o
participante

Mantém contato visual
com o participante

Sinais estéticos
Olha para a
musicoterapeuta;
Sorri; volta todo o
corpo para a
musicoterapeuta;
Emotividade –
mover seu perceptor
da antiga posição
para uma nova
perspectiva em
relação à coisa ou
evento que o
emocionou
Musicalidade em
ação – escolha por
arpejos, por
diferenciação de
dinâmicas e
andamentos com a
intenção de
aproximar-se da
condição física de
Jonathan

Tabela 01 Dinâmicas musicais – fazer musical, musicalidade e sinais estéticos

A estratégia musical colocada em ação pelo musicoterapeuta para alcançar o
participante, visivelmente cansado foi a partir de sua percepção da condição dele: gripado,
com tosse e cansado, mas, sentado em um banco da bateria. O contato visual sem interrupções
favoreceu e norteou as escolhas para o seu fazer musical. Os ‘sinais sensíveis de
superficialidade’: das aparências, como as coisas se manifestam, seus contornos e não seus
conteúdos. “uma qualidade dos sinais sensíveis que revela ao ser humano a realidade das
aparências. O mundo real é o lugar privilegiado das singularidades aparentes” (CAMARGO,
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2010:114). As intencionalidades musicais do musicoterapeuta envolvem elementos intuitivos

e sensíveis.
A tabela 02 nos coloca diante dos sinais estéticos a partir de variações de andamento,
células rítmicas e cadência harmônica, numa brincadeira de pergunta e resposta.
Segundos
Jonathan

MT ao
teclado
Uso de
variações
rítmicas e
de
cadência
harmônica.
Passagem
para a
tonalidade
homônima,
cadência e
retorno ao
campo
menor

1:17- musicalidade e fazer
musical
Cotovelo apoiado na
parede, corpo voltado para
o musicoterapeuta.
Escuta o musicoterapeuta.

Andamento lento: Am e
E7; padrão: semínima
pontuda mais colcheia. O
som ‘E O’ acompanha essa
rítmica. Oportuniza uma
brincadeira de interação
sonora como “pergunta e
resposta”

Mantém contato visual
com o participante

1:25 - musicalidade e fazer
musical
Estica os braços para cima
enquanto olha para o
musicoterapeuta. Sorri e o
som ‘E O’ com a entrada
da subdominante passa a
ser: ‘EOZÃO’.
Acompanha a rítmica com
as sílaba ‘Tssi tssi’,
Cadência no ritmo de
semínima pontuada mais
colcheia acelerando – E7,
Am, / E7, Am,/ D,D
/E7,E7/A, A, A, A (nova
célula rítmica - baião),
mudança rítmica para em
anacruzi {colcheia +
semínima, pausa de
semínima pontuada +
colcheia} na cadência
D,D/ A,A / D,E7/ A, E7/,
A,E7/ [ tssi, tssi]/ E7
(harpejo descendente e
retorno ao campo Am)

Sinais estéticos

Mudança corporal e de
disposição para o trabalho.
Sensacionalidade: o poder
de nos sensibilizar quando
nos encontramos na
presença de coisas ou
eventos estéticos.
Afetividade: como
sinônimo de poder ser
‘atacado’, ‘atingido’, isto é,
afetado por algo.
Emotividade – mover seu
perceptor da antiga posição
para uma nova perspectiva
em relação à coisa ou
evento que o emocionou

Mantém contato visual
com o participante

Tabela 02 Alterações rítmicas e cadencias harmônicas – fazer musical, musicalidade e sinais estéticos

Ao olharmos verticalmente a tabela temos as descrições do fazer musical do
musicoterapeuta. Esse fazer musical tem diferentes nomenclaturas que estão diretamente
relacionadas à abordagem específica: a Musicoterapia Criativa a chama de Clinical
Musicianship (TURRY,2001); a abordagem Plurimodal a chama de Musicalidade
Terapêutica, (SCHAPIRA, 2007) e no Brasil vem sendo chamada de Musicalidade Clínica
(BARCELLOS, 2004; BRANDALISE, 2001).
A organicidade destes conceitos encontra-se na dimensão da definição de música
e de trabalho na musicoterapia. Em primeiro lugar, a Música é fundamental para a
Musicoterapia e o fazer musical do musicoterapeuta, educado para estar musicalmente com e
para o ‘outro’ numa relação de ajuda é de suma importância, é o coração do fazer
musicoterapêutico.
Piazzetta (2006) apresenta as semelhanças e diferenças entre Clinical
Musicianship e Musicalidade Clínica. Esclarece assim que uma simples tradução de termos
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não compõe o conceito em si. O conceito criado por Carol e Clive Robbins é apresentado com
seis elementos dispostos em um círculo tendo a Clinical Musicianship ao centro. Essa
organização permite que cada uma das características funcione a partir do movimento com a
característica diretamente oposta, como em uma gangorra. Nesse movimento de ir e vir reside
uma ‘consciência equilibrada’.
Barcellos (2004) posiciona o entendimento da musicalidade do musicoterapeuta
como uma ‘capacidade’ de percepção e execução musicais a fim de interagir, responder,
mobilizar ou intervir musicalmente de ‘forma adequada.
A musicalidade terapêutica apresentada por Schapira et.al (2007) distingue-se da
Musicalidade Clínica por uma visão de trabalho e está relacionada ao musicoterapeuta em
suas diversas possibilidades de atuação, ou seja, em contextos terapêuticos. “Nos permite
conhecermo-nos na música e o ‘ser na música’ das pessoas com as quais trabalhamos”
(SCHAPIRA et.al, 2007:59).
4. Considerações finais
As experiências musicais oportunizadas pelo musicoterapeuta, aqui descritas, nos
permitem entrar com contato com os aspectos da musicalidade do musicoterapeuta. Sua
liberdade criativa voltada à sua responsabilidade clínica/terapêutica, seu conhecimento
musical integrado à sua espontaneidade criativa e sua intuição relacionada à sua intenção
controlada. Os ‘sinais estéticos sensíveis’ quanto à sensacionalidade, afetividade, emotividade
e superficialidade foram visíveis nestes fragmentos do início de sessão.
Ao acompanharmos a interação entre o musicoterapeuta e o participante nos
encontramos com a musicalidade. O seu papel na relação musicoterapêutica não se limita à
capacidade musical, mas permite alterações de comportamento e movimento em ambos.
Movimentos corporais do participante e musicais do musicoterapeuta.
As descrições do conhecimento sensível visíveis, nessas experiências musicais
nos ajudam a compreender a musicalidade no contexto da Musicoterapia. Ela constitui os
aspectos sensíveis da interação musicoterapêutica.
Os resultados parciais nos ajudam a compreender também os entendimentos sobre
Música na Musicoterapia. Um espaço, uma força, um movimento em ação que conduz todos
os envolvidos, no tempo do atendimento. Musicoterapeuta e participante são permeados pela
concretude dos sons musicais e os sinais estéticos inerentes às experiências musicais.
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Música erudita e esnobismo: contribuição para uma etnografia das práticas
contemporâneas
Marcos Câmara de Castro
USP - mcamara@usp.br
Resumo: Esta comunicação visa indicar algumas estratégias de exclusão a partir da leitura da
história e da teoria do esnobismo, em Rouvillois (2008) e Clinchamps (1966), que revela algumas
analogias com certas práticas musicais eruditas que não atendem às necessidades sociais e
educacionais de inclusão e de urgência, e que acabam por dificultar a democratização do cânone.
Palavras-chave: esnobismo, música erudita, democratização do cânone.
Classical Music and snnobery: a contribution to an ethnography of the contemporary practices
Abstract: This paper aims to indicate some strategies of exclusion based upon the reading of the
history and theory of snobbery, in Rouvillois (2008) and Clinchamps (1966), which reveals some
analogies with certain classical music practices that do not meet social and educational needs of
inclusion and urgency, and end up hindering the democratization of the canon.
Keywords: snobbery, classical music, democratization of the canon

1. O mau exercício da profissão: “Um príncipe de sangue não pode, por
definição, ser esnobe” (CLINCHAMPS, 1966: 42)
O campo das artes em geral e o da música clássica1 em particular tem sido o
espaço tradicionalmente reservado ao devaneio. Bourdieu lembra-nos de que, para o burguês,
“a música representa a forma mais radical, mais absoluta, da denegação do mundo e, em
especial, do mundo social” (BOURDIEU, 2007: 24). Todavia, se a atividade dos músicos
profissionais e suas famílias não fossem afetadas diretamente pelas consequências dessa visão
“burguesa”, poder-se-ia dizer que não há mal nenhum nisso e que o mundo de fantasia – tão
bem representado mensalmente pelas revistas Concerto e Bravo! – seria uma válvula de
escape para o estresse da vida contemporânea, que muitas vezes é causado, diga-se de
passagem, por essa mesma visão burguesa.
Assim como os erros médico, jurídico ou de engenharia podem oferecer riscos à
sociedade, possivelmente o esnobismo em música erudita é o que mais se assemelha a um
mau exercício da profissão, ao provocar uma tensão entre os diversos agentes do campo2,
consequência de uma “alienação intrínseca ou intencional” (BAREMBOIM, SAID, 2003:140)
que superestima aspectos secundários da atividade, num clinch social comparável à sociedade
de Corte tal como descrita por Elias:
Em tal balança de tensões, eles seguravam-se firmemente, como lutadores de boxe
em um clinch: ninguém ousava modificar sua posição, temendo que o adversário
pudesse atingi-lo; e não havia nenhum árbitro que fosse capaz de desfazer esse
clinch. Todas essas dependências mútuas eram tão bem planejadas e tão
ambivalentes que a atração e a repulsão de parte a parte acabavam mantendo mais
ou menos o equilíbrio” (ELIAS, 2001: 212).

1341

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Nem o virtuosismo técnico, nem o talento e nem a originalidade musicais
dependem do esnobismo para existir, senão de maneira acessória ou – em sua versão mais
simpática – pitoresca. A literatura é povoada por narrações divertidas em que o esnobismo dá
o tom de um humor sarcástico ou irônico, alimentando o que Bourdieu chamou de “ilusão
biográfica” 3. A alienação de valores musicais e sociais atribui à obra musical, aos
compositores e aos intérpretes o caráter de fetiches portadores de poderes sobrenaturais e
capazes de operar milagres, numa “adoração por alguma coisa que não tem existência carnal,
nenhum calor humano mas somente um alto valor sentimental, uma alta atração desencarnada
fora de toda satisfação imediatamente terrestre” (CLINCHAMPS, 1966: 125).
Apesar de ser às vezes “um salutar encorajamento ao desenvolvimento das artes,
das formas e das ideias” (ROUVILLOIS, 2008: 436) o esnobismo está presente nas mais
diversas atividades humanas, inclusive no ensino da música clássica e em toda sua cadeia
produtiva, e são geralmente os esnobes que estão na linha de frente da batalha em favor dos
valores aristocráticos, permanecendo como aliados objetivos da nobreza. Como diz
Rouvillois:
A verdadeira aristocracia, aquela que não precisa provar nada, dispensa cruelmente a
seriedade com relação a seus próprios valores, crendo-se acima da fidelidade ao que
garante sua nobreza e podendo mesmo achar muito “chique” esse desprezo
declarado: é bem mais original não se comportar conforme àquilo que seu status ou
sua posição possa sugerir... O esnobe, o falso nobre, ao contrário, não pode se
permitir isso: eis porque ele é por vezes mais fiel ao verdadeiro espírito da velha
nobreza (ROUVILLOIS, 2008: 435) .

O fato de ser antigo, e amplamente difundido, não transforma um equívoco em
verdade – aquilo que Castagna chamou de “normose musical” 4 – e mesmo sendo uma opção
individual e profissional (e por isso, política), é preciso enfatizar que não se trata da única
relação possível com a música, já que, graças ao fenômeno histórico da cultura de massas, não
se trata mais de um apanágio de classe, mas de valores postos indiscriminadamente à
disposição de todos, numa perspectiva de uma “humanidade que saiba operar sobre a história”
(ECO, 2004: 14):
No momento em que a presente situação de uma sociedade industrial torna
ineliminável aquele tipo de relação comunicativa conhecido como conjunto dos
meios de massa, qual a ação cultural possível a fim de permitir que êsses meios de
massa possam veicular valores culturais? Não é utópico pensar que uma intervenção
cultural possa mudar a fisionomia de um fenômeno dêsse gênero (ECO, 2004: 4950).

Baremboim pergunta: “como é possível que uma coisa que pode ensinar tanto
sobre o mundo, a natureza, o universo – e, para as pessoas religiosas, sobre Deus – funcione
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como uma via de escape dessas mesmas coisas que ela é claramente capaz de ensinar?”
(BAREMBOIM, SAID, 2003: 129). O esnobismo surge como o isolamento de um grupo
erudito comparável ao que Bourdieu chamou de “sociedades de admiração mútua, [que são]
pequenas seitas fechadas em seu esoterismo”, em relação ao mundo social e cultural:
Ao contrário do sistema da Indústria Cultural que obedece à lei da concorrência para
a conquista do maior mercado possível, o campo da produção erudita tende a
produzir ele mesmo suas normas de produção e os critérios de avaliação de seus
produtos, e obedece à lei fundamental da concorrência pelo reconhecimento
propriamente cultural concedido pelo grupo de pares que são, ao mesmo tempo,
clientes privilegiados e concorrentes (BOURDIEU, 2007:105-107).

Essa superioridade “não vem da excelência na profissão ou de suas ações, mas do
fato de que esta superioridade é reconhecida ao próprio esnobe pelos esnobes de seu grupo”
(CLINCHAMPS, 1966: 56).
2. O “flagrante delito”
“Desde a aurora dos tempos, o esnobismo é a coisa mais compartilhada do
mundo. E de fato, quem pode afirmar sem ruborescer que jamais foi pego, por si mesmo ou
pelos outros, no silêncio do gabinete ou na agitação do mundo, em flagrante delito de
esnobismo?” (ROUVILLOIS, 2008: 9). Os dicionários trazem, com poucas variações, a
definição deste verbete como a atitude de quem quer imitar ou integrar um grupo considerado
superior, e desprezar aqueles que dele não fazem parte (cf. ROUVILLOIS, 2008: 258).
Sistema, filosofia, ideologia ou simplesmente uma atitude, o esnobismo é fruto de
uma origem miserável (material ou mental, tanto faz) ou do ressentimento. Seus produtos são
geralmente a alienação e o fetiche, que muitas vezes ensejam um comportamento narcisista.
Como diz Clinchamps (1966: 118), “o esnobismo é um amor por si mesmo que vai buscar sua
justificação na aprovação da minoria” (...). O esnobismo é um narcisismo compartilhado (...)
em petit comité” e sua essência, diz Rouvillois (2008: 26), é “querer impressionar os outros”.
Nas últimas décadas do século XIX, o esnobismo ganhou, segundo esse autor,
duas vertentes: uma social (esnobismo mundano) que tenta a ligação com a “alta sociedade”,
e outra da moda que tenta a superioridade intelectual, procurando estar sempre na vanguarda
das tendências de roupas, literatura, gostos artísticos e da prática esportiva. Com a mesma
efemeridade das ondas da moda, a cada instante, o esnobe da moda está pronto para descartar
aquilo que adorava: “seja a música de Wagner ou a pintura impressionista” (ROUVILLOIS,
2008: 24), como “beatos admiradores do amanhã” (CLINCHAMPS, 1966: 91), e esse
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comportamento encontra um bom exemplo no que foi descrito por Lévi-Strauss, por ocasião
da fundação da USP:
Nossos estudantes queriam saber tudo, mas, fosse em qualquer domínio, só a teoria
mais recente lhes parecia merecer ser assimilada. Indiferentes (blasés) a qualquer
banquete intelectual do passado, que eles não conheciam senão de ouvir dizer, já que
não liam obras originais, conservavam um entusiasmo sempre disponível para os
pratos novos. No seu caso, seria mais apropriado falar de moda, mais do que
culinária: ideias e doutrinas não ofereciam a seus olhos um interesse intrínseco, eles
as consideravam como instrumentos de prestígio e que era necessário assegurar a
novidade. Compartilhar de uma teoria conhecida equivalia a vestir uma roupa já
vista, a perder a identidade (LÉVI-STRAUSS, 1955: 115) 5.

Tão grave quanto a mercantilização da música, – que foi o tema dissecado por
Adorno, num período em que o nazifascismo ganhava a Europa e a indústria do
entretenimento se estabelecia nos EUA – é a instrumentalização que o esnobismo faz de toda
a argumentação modernista para alimentar o clinch social e a opressão entre os agentes do
campo, privilegiando o “alto clero” em detrimento da massa de profissionais, além de
dificultar o acesso público à informação. Seus precedentes históricos em relação à liturgia do
concerto e à ideologia da música séria podem ser encontrados no comportamento de
Beethoven, descrito por Solomon (1987) e DeNora (1995).
3. Xenolatria, bilinguismo e esoterismo
Amante de tudo que é estrangeiro, o esnobe é também cosmopolita e “xenólatra”
(ROUVILLOIS: 101). Sem uma identidade garantida pela memória coletiva, pelo uso e pela
tradição, muitos aspirantes a músico erudito no Brasil sonham em vestir um manteau numa
paisagem cercada de neve, glorificando suas relações privilegiadas com outra cultura e com
outro idioma ‒ que as pessoas ordinárias ignoram ‒, ao invés de identificar-se com um
projeto nacional de música erudita, que começaria obviamente por um projeto educacional em
larga escala que respeitasse todas as etapas de uma pirâmide de conhecimento, desde a base
escolar até o pico de excelência, como, por exemplo, o trabalho realizado desde 1975, na
Venezuela, por José Antonio Abreu, conhecido como El Sistema 6.
Os herdeiros do esnobismo mundano fazem apologia do bilinguismo típico do
meio musical erudito (“estrangeiromania inerente ao esnobismo”, in ROUVILLOIS, 2008:
114), que os tornam os únicos capazes de ler os clássicos de scholars como Bukofzer,
Chailley, (Alfred) Einstein, Jeppesen, Reese e tantos outros autores referenciais para o
conhecimento da música clássica, que jamais foram – e dificilmente serão – traduzidos para o
português do Brasil. Como é raro um esnobismo provincialista (ROUVILLOIS, 2008 p.117),
a tradução dos scholars e a participação atualizada dos debates críticos internacionais só
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seriam possíveis com a erradicação desse mau exercício da profissão e a democratização de
um conhecimento que é hoje privilégio de um pequeno grupo xenólatra e bilíngue.
O bilinguismo esnobe é responsável pela defasagem entre as reflexões críticas que
se agitam no I Mundo e as pobres e atrasadas publicações sobre música que se encontram nas
prateleiras nacionais. Em outras áreas do conhecimento, como a Antropologia, a Sociologia, a
Psicologia etc, os debates encontram-se bem mais atualizados e as traduções andam mais em
sintonia com o que ocorre no resto do mundo. Só na música é que continuam valendo as
observações de Lévi-Strauss. Assim, a xenolatria engendra o entreguismo cultural, entendido
aqui não como o oposto de um nacionalismo não menos pernicioso, mas da incapacidade de
se formular políticas culturais e educacionais, como nas palavras de Ferreira Gullar:
Não se trata, evidentemente, de uma cultura brasileira. Não se trata, evidentemente,
de uma cultura própria, especificamente nacional, mas cultura brasileira no sentido
de aglutinação dinâmica de elementos reelaborados que, através das décadas, se
mantêm ligados e ativos numa interação capaz de responder ao presente e ajudar na
sua formulação (GULLAR, 1978, p. 46).

“Uma tendência que se confirma depois da II Guerra” é o esnobismo intelectual
ou estético, desde “best-sellers planetários no estilo Paulo Coelho” (sic) até qualquer tipo que
combine “exotismo, modernismo e esoterismo” (ROUVILLOIS: 172-174). Parte essencial
dessa atitude é ter como “coluna vertebral” um grande órgão de imprensa, seja uma revista ou
um jornal (id.: 208), contanto que não se aprofundem questões polêmicas e que se limitem à
adulação, ao fetichismo e à alienação dos conteúdos. Mais uma vez Lévi-Strauss dá o relato:
Por outro lado, uma concorrência acirrada se desenvolvia nas revistas de divulgação,
periódicos de sucesso e manuais para obter exclusividade do modelo mais recente no
domínio das ideias. Produtos selecionados nos estábulos acadêmicos, meus colegas e
eu nos sentíamos frequentemente embarassados: preparados para respeitar apenas a
ideias maduras, ficávamos expostos aos assaltos dos alunos de uma ignorância total
sobre o passado, mas cuja informação [sobre “a teoria mais recente”] antecedia as
nossas sempre em alguns meses (LÉVI-STRAUSS, 1955: 115).

No contexto da moda, o esnobismo pode ser intelectual, moral, espiritual ou uma
vanguarda esclarecida (ROUVILLOIS: 231), que tem entre suas tentações a busca de
originalidade e a elegância de “flertar com revoluções”, sem profundidade e sem consistência,
como na França do século XIX, alguém “sempre vestido à inglesa e fazendo profissão de fé à
anglomania, ambientando-se nos salões, nos boudoirs e nos clubes, encontrando-se nas
estâncias de águas e nas roletas de Monte Carlo, colecionador de telas impressionistas e de
arte oriental, admirador de Wagner e leitor de Karl Marx” (idem: 241-245). Ou como no
Brasil de Lévi-Strauss:
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...a erudição, pela qual eles não tinham nem gosto nem método, lhes parecia ainda
assim um dever; da mesma maneira suas dissertações consistiam, qual fosse o
assunto, numa evocação da história geral da humanidade desde os macacos
antropoides para se concluir através de algumas citações de Platão, de Aristóteles e
de Comte, na paráfrase de um polígrafo gosmento (visqueux) cuja obra tanto mais
valiosa quanto sua própria obscuridade dava uma chance de que nenhum outro o
plagiasse (LÉVI-STRAUSS, 1955: 116).

“Quanto mais uma ideia parecer incompreensível ao comum dos mortais, mais o
esnobe se sentirá em casa, manifestando por sua presença e sua aprovação entusiasta a
superioridade de seu espírito como sua indiscutível associação à elite” (ROUVILLOIS: 257).
“Deleitando-se naquilo que a pessoa comum detesta e desprezando ostensivamente aquilo que
ela ama, o esnobe deixa entender que vê além, mais longe e mais profundamente que o
vulgar: que ele é diferente, mais inteligente, resumindo, superior” (ibidem). O esnobismo
artístico, “para adquirir consistência, supõe a existência de obras consideradas
‘demasiadamente difíceis’ para o grande público” – o que o coloca no extremo oposto do
classicismo que se define como acessível à apreensão, à compreensão e à emoção por um
público maior (idem: 257), além de resistir ao tempo e à moda.
4. O moderno e o clássico: a farsa como história
Muito antes de John Cage estrear, em 1952, sua 4’33”, o humorista Alphonse
Allais fez aparecer em 1885 a sua Marcha fúnebre composta para o funeral de um grande
homem surdo, “com 24 compassos em branco precedidos da indicação lento rigolando”. Ao
contrário do que dizia Marx no 18 Brumário 7, na história do esnobismo dá-se justamente o
oposto: “o que foi concebido como piada acaba por se repetir como coisa séria, suscitando
admiradores incondicionais e exegetas apaixonados” (ROUVILLOIS: 279).
Com a ideologia modernista, a obra de arte passa a ser tudo aquilo que o “artista”
designa como tal – que é uma “proposição bem tautológica (...), já que a única coisa que
define o artista é o fato de produzir tais obras” (id.: 290), e 4’33” pode indicar aquilo que
Huyssen (1986) chamou de “A grande divisão” (The great divide), que é quando uma certa
arte contemporânea renuncia ao sentido, ao sentimento e à compreensão do grande público,
“assumindo plenamente um divórcio que, nessas proporções, constitui uma real novidade na
história das artes” (ROUVILLOIS: 280).
No capítulo intitulado “O nascimento das vanguardas” (259-266), Rouvillois diz
que a essência do esnobismo artístico é justamente haver uma arte suceptível de ser obscura, e
que se possa fazer parte do pequeno grupo capaz de compreendê-la e amá-la. Ir a Bayreuth em
exorbitante peregrinação, impossível de ser realizada pelo homem ordinário, é a única
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maneira de participar da privilegiada “aristocracia de sentimentos” que a obra de Wagner
evoca – e que fez Gide dizer que “esse gênio prodigioso permitiu a uma quantidade de
esnobes, de gente de letras e de imbecis crerem que amam a música” (apud ROUVILLOIS:
264). Daí toda vulgarização ser vista como um fator de depreciação.
Segundo Francfort (2008): “o sucesso realmente popular das obras inscritas no
‘grande repertório clássico’ contribui para desqualificá-las” e lembra da nota de Bourdieu
sobre a “o destino do ‘famoso Adagio’ de Albinoni (...) ou de tantas obras de Vivaldi que
passaram em menos de vinte anos do status prestigioso de descobertas musicológicas ao
estado de ladainhas de canais de rádio populares e de toca-discos pequeno-burgueses”
(BOURDIEU, 2007: 503) O acesso ao status de standard de grande sucesso, conclui
Francfort, “faz perder toda característica distintiva de uma música dada”.
Se, no Primeiro Mundo, o esnobismo é só uma opção de vida entre outras, entre
nós é fruto da importação de um idioma europeu, fora de seu contexto, e sem as necessárias
adaptações que fariam parte de uma “aglutinação dinâmica” formadora da música erudita
nacional. Como diz Borges (1985: 86), “um idioma es uma tradición, um modo de sentir la
realidad, no un arbitrario repertorio de símbolos”.
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Notas
1
O termo “música clássica” é aqui usado para designar, segundo o dicionário Houaiss, a música que se tornou
“modelo do gênero” europeu, seguindo uma tendência verificável no Brasil de acompanhar os termos usados no
I Mundo: musique classique e classical music. Com “música erudita”, refiro-me à tradução do termo francês
musique savante, e ambos os termos serão aqui considerados sinônimos.
2
Campo, segundo Bourdieu, é “o universo no qual estão inseridos os agentes e as instituições que produzem,
reproduzem ou difundem a arte, a literatura ou a ciência. Esse universo é um mundo social como os outros, mas
que obedece a leis sociais mais ou menos específicas” (BOURDIEU, 2004: 20).
3
“A história de vida é uma dessas noções do senso comum que entraram como contrabando no universo
científico”. (...) Em outras palavras, (...) [o nome próprio] só pode atestar a identidade da personalidade, como
individualidade socialmente constituída, a custa de uma formidável abstração” (BOURDIEU, 1986). Ou, como
diz Guérios, o ato de escrever uma biografia está longe de constituir um simples relato de fatos (...). A ‘ilusão
biográfica’ se constitui assim mediante a atribuição de uma lógica determinada a uma série de eventos que, no
mundo real, aparecem de forma descontínua e sem uma razão de ser preestabelecida” (GUÉRIOS, 2003: 18-19).
4
“Na psicologia, a normose é vista como uma doença na qual a pessoa acredita que aquilo que é comum,
corriqueiro ou “normal” seja naturalmente benéfico, mesmo que, na verdade, seja prejudicial a ela ou à
sociedade. Parece bom apenas porque todos o fazem, mas sabemos que não é porque todo mundo faz que é bom”
(In Revista Concerto, janeiro/fevereiro 2012: 19).
5
Traduções minhas.
6
Para se ter uma ideia do que vem sendo feito na Venezuela, desde 1962, cf. TUNSTALL (2012) e
http://www.fesnojiv.gob.ve/es/metodologia-de-el-sistema.html (acesso em 06/04/2012).
7
“Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do
mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a
segunda como farsa”. MARX, in 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. Disponível em
http://www.culturabrasil.org/18brumario.htm (acesso: 15/02/2012).
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Música litúrgica, pessoas e instituições: Possíveis desdobramentos do
conceito de Modelo pré-composicional
Fernando Lacerda Simões Duarte
UNESP – lacerda.lacerda@yahoo.com.br
Resumo: Neste trabalho é proposta uma ampliação do conceito de Modelo pré-composicional no
estudo da música litúrgica católica. O termo foi utilizado inicialmente por George Perle e Pablo
Sotuyo Blanco o trouxe para a Musicologia histórica brasileira aplicando-o ao estudo da legislação
da Igreja Católica Romana sobre música. Nesta legislação, a instituição estabelece critérios do que
seu clero julga musicalmente adequado aos templos. Por meio do estudo da legislação, busca-se
encontrar tais modelos associados também à execução musical, eleição de repertórios canônicos e
comportamentos.
Palavras-chave: Modelo Pré-Composicional, Música litúrgica – Igreja Católica Romana, Motu
proprio “Tra le Sollecitudini”, Modelo pré-interpretativo, Sistemas autopoiéticos.
Liturgical music, people and institutions: Possible extensions to the concept of Pre-compositional model
Abstract: This paper proposes an extension of the concept of pre-compositional model for the
study of Catholic liturgical music. The term was first used by George Perle and Pablo Blanco
Sotuyo brought him to the Brazilian Historical musicology applying it to study the law of the
Roman Catholic Church on music. In this laws, the institution establishes criteria which their
clergy thinks is musically appropriate to the temples. Through the study of legislation, we seek to
find models are also applied to the musical performance, choice of canonical repertoires and
behaviors.
Keywords: Pre-compositional model, Liturgical music – Roman Catholic Church, Motu proprio
“Tra le Sollecitudini”, Pre-performative model, Autopoietic systems.

Introdução
A história da Igreja Católica Romana revela um repetitivo movimento de busca de
legitimação, ou seja, deixa transparecer uma estratégia de sobrevivência institucional baseada
na constante aproximação dos centros de poder. Mudando suas ações ou sua
autocompreensão (WERNET, 1987; DUARTE, 2011) de acordo com as principais mudanças
políticas ou ideológicas, a Igreja buscou – a seu modo – sobreviver. Estas mudanças
institucionais tiveram implicações diretas na música litúrgica.
Conceber as mudanças na autocompreensão da Igreja como estratégias de
sobrevivência implica afirmar que as instituições apresentam comportamentos semelhantes
aos de seres vivos. Esta abordagem se fundamenta na teoria dos sistemas autopoiéticos de
Niklas Luhmann (1995), segundo a qual sistemas sociais têm a capacidade de se recriar a
partir da comunicação que estabelecem com o meio, ou seja, realizar a autopoiese. A
autopoiese só é possível uma vez que a instituição ou qualquer sistema social tenha
comunicação com seu entorno. No caso da Igreja Católica Romana, esta comunicação se deu
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com o poder secular, novas idéias e ideologias surgidas com o passar dos séculos – como o
heliocentrismo, antropocentrismo, marxismo, teorias da evolução etc – e com seus próprios
fiéis. Duas reações são possíveis para um sistema diante de algo novo: pode incorporar a
novidade ou rejeitá-la. Luhmann chamou estas operações de abertura cognitiva e fechamento
normativo.
Ao contrário do que sugere o segundo nome, as legislações enquanto atos de
comunicação entre pessoas e instituições não apontam sempre para a rejeição ao novo:
normativo refere-se a uma manutenção da identidade da instituição. A legislação é uma forma
de comunicação e também uma forma de a instituição afirmar suas operações de abertura ou
fechamento. O principal instrumento normativo católico é o Código de Direito Canônico, que
não possui artigos, mas cânones. O termo grego kanón – κανών – que designava inicialmente
um instrumento de medição, mas foi entendido também como modelo. Deste modo, é possível
afirmar que a Igreja Católica Romana – a Cúria Romana e organismos regionais ou nacionais,
como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB – estabelece em sua legislação
modelos que seus clérigos e fiéis devem seguir. Este trabalho traz uma proposta de
interpretação destes modelos encontrados nas normas eclesiásticas que disciplinam a música
de uso litúrgico, enfocando principalmente na primeira metade do século XX. A opção por
este período se justifica pelo fato de este trabalho ser um desdobramento da pesquisa de
mestrado que enfocou tal período. Serão buscados, portanto, modelos para a execução ou
interpretação musical, modelos de compositores – repertório canônico – e modelos de
comportamentos que instrumentistas e cantores deveriam assumir.
Esta pesquisa foi realizada com procedimentos bibliográficos e documentais. A
análise de resultados é sua principal contribuição: um desdobramento da ideia de Modelo précomposicional, utilizada pela primeira vez por George Perle em Serial Composition and
Atonality: an introduction to the music of Schoenberg, Berg and Webern, em 1962. Partiu-se
da legislação para outros documentos que também revelassem a forma que o clero católico
pensava sua música. Os modelos não são necessariamente normas. São mais amplos e
englobam também a tradição oral. Segundo Sotuyo Blanco (2003: 7),
Um modelo é (entre as diversas definições possíveis) tanto um objeto destinado a
ser reproduzido por imitação, quanto aquilo que serve de exemplo ou norma: um
molde. Por sua vez, o termo pré-composicional refere (como já indicava George
Perle quando o utilizou em 1962) àquilo que é anterior à composição.
Modelo Pré-Composicional (em diante MPC) se define aqui como o conjunto de
princípios e/ou fatores que condicionam a priori – explícita ou implicitamente,
voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente – o produto
composicional (a obra musical) em algum dos seus aspectos.
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O referido conjunto de princípios e/ou fatores pode vir tanto da tradição oral como
da tradição escrita, podendo tanto se manter ou se modificar, isto é, interagindo
entre si no criador, para refletir, de alguma forma, no produto composicional. [...].

Durante a realização da pesquisa de mestrado (DUARTE, 2011), observou-se que
as normas forneciam mais do que modelos pré-composicionais: suas prescrições se estendiam
à execução musical, à vestes litúrgicas dos cantores, seu posicionamento da igreja e até
mesmo aos seus comportamentos fora dos templos. Assim, postula-se ser possível falar
também em modelos pré-interpretativos, pré-comportamentais e pré-auditivos. Estes modelos
não se revelam somente na Igreja Católica Romana, podem ser percebidos no cotidiano dos
músicos de orquestra, regentes, compositores e demais músicos. Deste modo, alguns aspectos
que excedem os muros dos templos católicos serão trazidos como exemplos. Pela mesma
razão, ficam apenas delineados dois questionamentos: até que ponto a música pode servir de
modo eficiente às pessoas concomitantemente às instituições, e qual a relação que o músico e
as instituições formalizadas estabelecem com a música.
Dois pontos devem ficar claros neste texto: não se questiona a necessidade da
existência de modelos, tampouco sua utilidade. Acreditar na criação espontânea significa,
segundo Schwarz (1987), reafirmar um mito. Assim, negar a utilidade – inclusive pedagógica
– dos modelos é ignorar todo o esforço anterior de padronização de conhecimentos.
O trabalho foi estruturado em três partes: modelos de interpretação musical, de
imposição de obras e canonização de compositores e finalmente, modelos comportamentais.

1. Modelo Pré-Interpretativo
Ao analisar a legislação da Igreja Católica Romana, Sotuyo Blanco (2003)
concluiu que determinadas prescrições condicionavam as obras musicais de uso litúrgico.
Uma análise destas disposições revela também que a execução musical era condicionada.
Castagna (2006) identificou a existência de tais modelos na Encíclica “Annus qui hunc” de
Bento XIV, datada de 1749. A tônica desta encíclica era a separação entre o caráter cênico e o
religioso na música. Em relação à execução musical, a incompreensão do texto litúrgico era a
principal alegação para que não se cantasse como nos teatros, com “solos vocais de caráter
profano”, “vozes sufocadas na garganta” ou com “gritos e berros grosseiros”. Assim, se
percebe a existência de um modelo pré-interpretativo vocal.
Na mesma encíclica, alguns instrumentos foram permitidos e outros proibidos.
Apesar da divergência de traduções do documento latino apresentadas por Castagna, parece
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haver alguma concordância em relação aos seguintes instrumentos: entre os aceitos, estavam
órgão, as cordas friccionadas e fagote, e entre os proibidos, tímpano, flautas, oboé, harpa e
trompete. Esta prescrição impactou a composição de novas obras, ou seja, é um modelo précomposiconal. Pode, entretanto, ter mudado a instrumentação em execuções de obras já
existentes, podendo ser considerada outro modelo pré-interpretativo.
No discurso proferido por Pio IX, em 1868, quando da aprovação eclesiástica da
Academia de Santa Cecília de Roma, o pontífice foi categórico ao condenar o “modo
efeminado de cantar nos teatros” (RÖWER, 1907: 30). As características da ópera foram
condenadas também no Motu Proprio de Pio X. Neste documento, o cantochão foi instituído
como música oficial da Igreja Romana, figurando ao seu lado com igual destaque a polifonia
romana do século XVI, sobretudo aquela escrita por Palestrina. O lugar de destaque dado ao
cantochão não apenas instituía – ou tornava a instituir – um modelo pré-composicional, mas
implicava a existência de uma forma adequada de execução:
3. [...] Por tais motivos [ser o único canto herdado dos antigos Padres da Igreja], o
canto gregoriano foi sempre considerado como o modelo supremo da música sacra,
podendo com razão estabelecer-se a seguinte lei geral: uma composição religiosa
será tanto mais sacra e litúrgica quanto mais se aproxima no andamento,
inspiração e sabor da melodia gregoriana, e será tanto menos digna do templo
quanto mais se afastar daquele modelo supremo. [...]
6. Entre os vários gêneros de música moderna, o que parece menos próprio para
acompanhar as funções do culto é o que tem ressaibos de estilo teatral, que durante o
século XVI [sic] esteve tanto em voga, sobretudo na Itália. Este, por sua natureza,
apresenta a máxima oposição ao canto gregoriano e à clássica polifonia, por isso
mesmo às leis mais importantes de toda a boa música sacra. Além disso, a íntima
estrutura, o ritmo e o chamado convencionalismo de tal estilo não se adaptam bem
às exigências da verdadeira música litúrgica (VATICANO, 1903).

Se esta prescrição revela a imposição de um modelo europeu de liturgia a todas as
igrejas católicas do mundo, após o Concílio Vaticano II (1962-1965), a liturgia deveria
incorporar elementos da índole de cada povo particular. Neste sentido, merece destaque um
modelo pré-interpretativo dado pela CNBB (1998):
31. O cantar das assembléias demonstra, não raro, grande pobreza rítmica e
contrasta com a riqueza de ritmos da música brasileira. E nem poderia ser diferente,
pois mesmo aqueles cantos que, por sua natureza, são portadores de ritmo bem
marcante e característico, cantados sem o devido acompanhamento instrumental,
terminam na vala comum da mesmice arrastada e entediante.

Esta aparente contradição sobre a música sacra em menos de um século é
explicada pela ideia apresentada na introdução deste texto: mudanças na autocompreensão da
Igreja Católica produzem resultados também nas músicas executadas.
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É importante que aqui se diferencie o modelo pré-interpretativo das interpretações
musicais historicamente informadas: no primeiro, as informações restringem possibilidades de
interpretação, condicionam a execução, ao passo que, nas segundas, as ampliam.

2. Modelo pré-auditivo
Ao determinar em seu motu proprio que o uso litúrgico do canto gregoriano
deveria ser restabelecido como música oficial da Igreja Romana ao lado da polifonia romana,
Pio X determinava modelos, estabelecia um repertório canônico. Em contrapartida, o
documento trazia certa desconfiança em relação à “música moderna”, ou seja, o repertório
produzido na segunda metade do século XIX, por se tratar de um repertório produzido
essencialmente para fins profanos – ópera e música sinfônica. Vista pela teoria dos sistemas
autopoiéticos, a rejeição representa um fechamento normativo da instituição, ou seja, um
descarte daquilo que o meio poderia oferecer e uma busca por resgatar um repertório que lhe
era conhecido e julgava autenticamente como seu.
É possível perceber, como conseqüência da eleição de um repertório canônico,
outro fechamento normativo: o antagonismo que se estabeleceu entre as práticas tradicionais
do catolicismo intimamente ligadas à vida dos fiéis – reisados, folias etc – e os modelos
romanos de práticas religiosas e musicais. Houve uma oposição tanto dos clérigos partidários
do catolicismo iluminista, quanto dos que se filiavam à autocompreensão ultramontana
(GAETA, 1997). Desde o uso de simples críticas até ações enérgicas por parte da Igreja
institucionalizada – inclusive com o uso de força policial – o catolicismo popular foi
combatido, mas ao seu modo sobreviveu. Sua sobrevivência desamparada das relações de
poder só se justifica pela íntima relação entre estas manifestações e a vida dos fiéis.
Em Curitiba, aconteceu, fora do ambiente religioso, fenômeno semelhante,
promovido pelo poder público com o objetivo de instituir um modelo cultural burguês ou pelo
menos um modelo de etiqueta no qual a música assumia papel secundário:
Desde as primeiras décadas do século XIX, com a instituição das primeiras posturas
municipais levadas a cabo pelos vereadores de Curitiba, as manifestações culturais
que se passavam dentro dos limites da cidade – entre elas o fandango e os sarais –
foram regulamentadas e moldadas com o intuito de “civilizar” a população
curitibana e inculcar o sentido da morigeração em seus costumes e hábitos (ANZÉ,
CARLINI, 2009: 261).
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Se a Igreja instituiu antigos modelos como oficiais de composição para resgatar
sua antiga tradição, no início do século XX, na história dos clubes e sociedades artísticas
curitibanos – instituições que também se espalharam em outras capitais brasileiras – é
possível notar uma predileção pelo tradicional, ou melhor, pelo convencional: o repertório era
essencialmente o setecentista e oitocentista europeu, mesmo algum tempo após a realização
da Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. Em outras palavras, o interesse
institucional – que relegava a música muitas vezes ao segundo plano – determinava quais
compositores deveriam ser ouvidos e limitava as possibilidades de escolhas do público. Ainda
hoje, em parte das orquestras é possível perceber a existência dos mesmos modelos
canônicos, que limitam as possibilidades de ampliação de horizontes não somente do público,
mas dos próprios instrumentistas. Tal limitação parece ter alcançado também o ensino de
música – inclusive o universitário – e tem seus ressaibos nos dias atuais, quando compositores
considerados “artisticamente menores” são relegados ao esquecimento ou obras, biografias e
arquivos alheios aos grandes gênios não são considerados relevantes.

3. Modelo pré-comportamental ou a vida pré-fabricada
A imposição de modelos que refletiam os interesses institucionais não se limitou a
como e o quê tocar e cantar, mas se faz sentir também nos comportamentos que os músicos,
cantores e até os fiéis devem assumir nas igrejas e fora delas: além de cantarem escondidos
por grades, o Motu proprio de Pio X prescrevia os coros não poderiam ser mistos. Tal
restrição parece decorrer dos princípios de moralidade defendidos com veemência pelos
partidários da autocompreensão ultramontana do catolicismo. Esta moralidade também se faz
sentir no seguinte trecho do documento:
14. Finalmente, não se admitam a fazer parte da capela musical senão homens de
conhecida piedade e probidade de vida, os quais, com a sua devota e modesta
atitude, durante as funções litúrgicas, se mostrem dignos do santo ofício que
exercem. Será, além disso, conveniente que os cantores, enquanto cantam na igreja,
vistam hábito eclesiástico e sobrepeliz e que, se o coro estiver muito exposto à vista
do público, seja resguardado por grades. (VATICANO, 1903: V).

Além deste, uma série de outros exemplos de conduta esperados antes, durante e
após a execução musical poderiam ser citados, mas parece mais interessante tentar encontrar
modelos de comportamentos também fora do ambiente religioso: a morigeração cultural, que
determinou uma série de comportamentos para o público nos concertos, ou o respeito a um

1354

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

modelo hierárquico convencional 1 que ainda parece impedir os músicos nas orquestras de
expressarem abertamente suas opiniões técnicas acerca das obras que executam ou participar
da escolha deste repertório. Outros modelos ou padrões de comportamento o leitor certamente
já encontrou em suas memórias e outros tantos poderá encontrar em seu cotidiano.

Considerações finais
Em suma, é possível ampliar a noção de conceito pré-composicional também para
a interpretação musical, obras musicais, modelos estilísticos, compositores-modelo e até
mesmo a comportamentos dos quais a música independe. Num olhar mais amplo sobre o
presente, seria possível até mesmo pensar em um “modelo pré-relacional”, ou seja, a
expectativa das instituições voltada para a relação que as pessoas estabelecem com a música
e, por que não dizer, com as outras pessoas.
Se por um lado é fantasioso esperar que o novo seja criado sem a existência de
qualquer modelo prévio, por outro, acreditar que os modelos são impostos sem qualquer
participação daqueles que o absorvem também corresponde a uma redução da realidade.
Resta considerar que quando a música serve deixa de servir às pessoas, mas
apenas serve aos interesses de instituições, as instituições também se desviam de seu fim, que
é servir as pessoas. Neste caso, os modelos deixam de ser uma ampliação, mas se tornam
restrição de possibilidades. Felizmente, resta às pessoas a criatividade para encontrar nos
modelos impostos soluções diferentes daquelas esperadas.
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Notas
1

O estudo da gestão de pessoas permite um paralelo entre a forma de operar das instituições baseadas
principalmente no fechamento normativo e aquelas em que a abertura cognitiva é mais evidente: modelos
burocrático e adhocrático de gestão (CHIAVENATO, 2004). O primeiro deles surgiu da necessidade de
organização das primeiras indústrias, ao passo que o segundo decorre da crescente complexidade do mercado e
da sociedade no século XX, das constantes mudanças de interesses do público consumidor. O modelo
burocrático é estável e apropriado a sociedades com poucas mudanças, se baseia essencialmente na divisão de
trabalho, hierarquização, especialização das funções, ao passo que o modelo adhocrático opera conforme a
situação (ad hoc): é maleável, efêmero, multidisciplinar, autogerenciado e baseado no compartilhamento de
informações. Os dois modelos de gestão podem ser pensados em instituições musicais ou ligadas à música:
enquanto o primeiro reafirma as prioridades das instituições e o segundo tenta conciliá-las com interesse das
pessoas ligadas a tais sistemas.
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Música, educação inclusiva e musicoterapia: a busca de interfaces a partir
de um caso
Leonardo da Silveira Borne
UFC Sobral - leo@ufc.br
Resumo: O presente trabalho estuda o caso do projeto “Noite Cultural”, realizado na Escola
Estadual de Ensino Fundamental Visconde de Pelotas – Porto Alegre/RS, de 2007 a 2010.
Buscamos compreender como a música, em seu viés da educação musical especial, em interface
com a musicoterapia pode atuar no processo de inclusão social e na comunidade escolar. Com uma
metodologia de natureza qualitativa, optamos pelo estudo de caso, através da coleta de relatos,
documentos e observações. As conclusões estabelecem que vários aspectos sonoros e não sonoros
ocorreram no referido projeto que promoveram a inclusão de pessoas com deficiência.
Palavras-chave: Educação musical especial, musicoterapia, EJA, inclusão.
Abstract: This paper studies the case of the “Cultural Night” project, done in the Visconde de
Pelotas school, in Porto Alegre/RS, from 2007 until 2010. We aimed to comprehend how music in
interface with music therapy can have a role in the social and scholar inclusion process. The
methodology is qualitative and we chose the Case Study, with the data being collected from
narratives, documents and observations. The conclusion sets that different aspects, sound or nonsound, occurred in the project, and them promoted the inclusion of handicapped people.
Keywords: Special music education, music therapy, young and adults education, inclusion.

1 Introdução
A inclusão de pessoas com deficiência na escola regular já é temática de debates
desde a promulgação da LDBEN (Lei 9394/96), onde é assegurado ao estudante o acesso à
escola regular sem qualquer tipo de impedimento ou ressalva. Entretanto, há muitos casos de
fracasso na inclusão desses estudantes.
Beyer (2005) nos coloca a par da diferença entre os conceitos de exclusão,
integração e inclusão. Segundo ele, exclusão é aquele processo onde a pessoa com deficiência
não tem acesso a nenhum serviço da sociedade. Já a integração é aquele modelo onde o
estudante com deficiência apenas está inserido no contexto, no caso o escolar, porém sem
nenhuma proposta de acolhimento ou adaptação tanto dele quanto de seus pares. No entanto,
uma escola com processo de inclusão bem sucedido busca que esse estudante realmente esteja
na classe regular, com propostas para que a adaptação seja tanto dele, quanto dos seus colegas
e de toda a comunidade escolar.
O presente trabalho busca compreender como a música, em seu viés da educação
musical especial, em interface com a musicoterapia pode atuar nesse processo de inclusão na
comunidade escolar. Também intentamos realizar um fechamento a esse projeto que já foi
debatido em outras ocasiões através de relatos parciais (BORNE; BEYER, 2008; BORNE,
2010).

1357

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Essa busca se dará a partir do estudo de uma experiência ocorrida no município
de Porto Alegre/RS, entre os anos de 2007 e 2010, com alunos com deficiência intelectual das
turmas de EJA I, II III e IV. Essa experiência recebeu o nome de “Noite Cultural” devido aos
diálogos que a música estabeleceu com as outras formas de cultura ao longo de seus quatro
anos de duração. Também
2 Bases Teóricas
Baseamos nosso trabalho em uma perspectiva humanista, optando por referenciais
na área da inclusão social e escolar, bem como do trabalho na diversidade e na
heterogeneidade. A teoria humanista desenvolvida por Carl Rogers sustenta que a pessoa é
mais que um organismo biológico, é sim um ser humano que pensa, sente, escolhe, decide, é
um ser com capacidade de mudança. Por isso, a educação deve ver tais características e
centrar seu processo nas necessidades do aluno. (BIGGE, 1977).
A perspectiva humanista na escola – também chamada de centrada no aluno –
surgiu com a ênfase no desenvolvimento da pessoa como um todo (assim como é na gestalt),
onde sugere a construção de um currículo que atenda às necessidades do sujeito, auxiliando-o
a se relacionar com o mundo real, a aprendizagem de valores, atitudes, interesse, bem como
propõe também a modificação dos padrões de ensino de modo a tornar o estudante mais
responsável pela própria aprendizagem (SANT’ANNA, 1976)
Já Freire (1997) traz à discussão o conceito de autonomia. Para ele, a autonomia é
a busca individual por conhecimento (ou qualquer outro acontecimento, mas, neste caso, o
conhecimento musical), tendo consciência de si próprio e do mundo, sabendo ele que o ser
humano é suficientemente livre para se educar e saber de suas necessidades, que sabe que o
conhecimento é infinito, sem fim.
No cerne da educação especial e inclusiva, temos a proposta de Kozulin e Falk
(apud GUTHKE, 1996: 272-273) onde há um deslocamento do que eles chamam pressuposto
básico, i.e., a avaliação não segue moldes já tão fundamentados e consagrados, eles são
adaptados e sua interpretação varia de acordo com o sujeito avaliado.
À luz destes paradigmas, procurou-se construir um espaço de música na EE
Visconde de Pelotas, em Porto Alegre/RS, onde os estudantes pudessem desenvolver
habilidades já existentes – musicais ou não – reforçar aspectos da sua personalidade e
promover o aumento da auto-estima, e, por conseqüência, promoção da saúde.
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3 Os caminhos para uma análise das “Noites Culturais”
Para realizar um estudo mais apurado dessa intervenção, necessitamos delimitar
alguns parâmetros. Este estudo apresenta características que nos direcionam ao seu caráter.
Esta é uma investigação que busca a identificação e a compreensão de possíveis relações entre
a musicoterapia e a educação musical inclusiva, bem como a influência da música e da
musicoterapia na aprendizagem de pessoas com deficiência, através da análise de uma
experiência relatada. Este estudo mostra um caráter de preocupação com as diversas e
diferentes perspectivas e realidades. Sobre isso, o campo da pesquisa qualitativa busca a
compreensão e a interpretação de fatos. Bogdan e Biklen suportam essa concepção quando
dizem que “Nem todos os estudos que consideraríamos qualitativos patenteiam estas
características com igual eloqüência [...]. A questão não é tanto a de se determinada
investigação é ou não totalmente qualitativa; trata-se sim de uma questão de grau” (1994: 47).
Assim sendo, o termo qualitativo implica “uma partilha densa com pessoas, fatos
e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados
visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível e [...] o autor
interpreta [os dados] e traduz em um texto [...] os significados patentes ou ocultos do seu
objeto de pesquisa” (CHIZZOTTI, 2003: 05).
Optar-se-á pelo estudo de caso. O estudo de caso é, por natureza, empírico, isto é,
baseado nas experiências, descritivo e interpretativo. Como a investigação se dá no âmbito de
diferentes fenômenos e sujeitos, o caso estudado será um caso múltiplo, onde a relação
estabelecida durante Noites Culturais é o caso. Justifica-se a escolha do estudo de caso, pois a
pesquisa será realizada enquanto fenômeno contemporâneo, dentro do seu próprio contexto,
onde os limites entre fenômeno e contexto não estão claramente definidos.
Yin traz ainda que seja necessário considerar tudo o que é feito na pesquisa em
uma perspectiva abrangente, onde se pré-estabelece uma rotina de procedimentos. “A técnica
básica [...] é considerar todas as estratégias de uma maneira inclusiva e pluralística – como
parte de seu repertório a partir do qual [pode-se] estabelecer [o] procedimento de acordo com
determinada situação” (YIN, 2005: 36).
Enquanto ferramentas utilizadas para coleta de dados do estudo, utilizamos relatos
de pais e estudantes coletados pelo musicoterapeuta e pelos professores de classe (que foram
transcritos), os produtos musicais resultantes, como CD gravado, filmagens e textos dos
espetáculos, além de diversos registros feitos durante as aulas e ensaios. Esses registros
compreendem: os pareceres descritivos individuais, feitos pelos professores de classe; os
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pareceres descritivos coletivos, realizados pelo musicoterapeuta; e, finalmente, as observações
que estagiários e professores de classe escreveram.
Com

todos

esses

documentos

em

mãos,

buscamos

os

aspectos

de

desenvolvimento individual e do grupo, nas questões cognitivas, artísticas, emocionais e
sociais. Após essa busca, verificamos, em uma segunda leitura do material, onde a educação
musical especial e a musicoterapia se intercambiavam e onde elas divergiam, seguindo
especificidades de cada esfera (educação e saúde/social). Dito de outra forma, as interfaces
entre a música, no âmbito da educação musical especial, e a musicoterapia.
Os dados foram agrupados de modo a imprimir um sentido comum, entretanto
julgamos importante, também, destacar as peculiaridades. Ao término, realizamos duas
ponderações: o desenvolvimento dos estudantes nas esferas cognitivas, artísticas, emocionais
e social; e as interfaces que surgem entre educação musical especial e a musicoterapia.
4 Os relatos e os pareceres: construindo a história da “Noite Cultural”
O projeto, que iniciou em 2007, consistiu em encontros semanais de música, com
duração de uma hora, atendendo aproximadamente 30 alunos com deficiência intelectual ou
múltipla de quatro turmas de EJA, entre a faixa etária de 16 e 30 anos. Os estudantes
possuíam diagnósticos e patologias diversos – como síndrome de Down, síndrome de
Asperger, paralisia cerebral, síndrome do X-Frágil, entre tantas outras. Ao longo de cada ano
era preparado um espetáculo artístico-musical, com planejamento e execução realizado por
todos, estudantes, equipe docente e equipe auxiliar. É interessante salientar que esses
espetáculos era fruto de um processo terapêutico-pedagógico, onde o foco não era o produto
musical em si, mas sim todo esse processo.
No primeiro ano, 2007, inspirados pela Bienal de Arte de Porto Alegre, o foco
dado foi a produção artística dos alunos na música e nas artes plásticas. Para tanto, em artes
plásticas foram realizadas releituras de obras expostas e, em música, foi feita uma gravação de
CD com versões próprias de músicas populares, lançado na “I Noite Cultural”.
Para a gravação do CD, primeiramente foi realizada uma triagem de gosto musical
dos alunos, da onde foram retirados cinco gêneros musicais que agradassem a todos ou boa
parte (a saber, Pop Music, Funk, Rock, Infantil e Reggae). Após, foram definidas por eles sete
canções dentro desses gêneros. Nota-se aqui que algumas músicas escolhidas não fazem parte
do universo musical direto deles ou difundidos pela mídia (como é o caso da canção Whisky a
gogô) ou ainda que os gêneros em si não são as determinantes musicais que comporão as suas
opções (como é o caso da escolha da canção infantil Os Dedinhos).
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À continuidade do trabalho, começaram os processos de ensaios e arranjos vocais
(organização das vozes) e gravação do instrumental – que foi feito por músicos profissionais e
semi-profissionais, sem envolvimento dos estudantes. No total, foram aproximadamente 20
encontros durante o segundo semestre de 2007. Por volta do final do ano, os discentes foram
levados para um estúdio profissional de gravação onde registraram suas vozes.
A mostra dos trabalhos artísticos e o lançamento do CD foram realizados em
grande solenidade ao final do referido ano, na “I Noite Cultural”, com a execução das músicas
ao vivo e coquetel. Foram convidados pais, parentes, amigos da comunidade escolar e figuras
públicas, como a secretária de Educação do estado do RS e sua equipe. Diversos foram os
desdobramentos e repercussões deste evento, politicamente e socialmente, entretanto, para os
estudantes, o que mais marcou foi o retorno positivo que os pais deram a seus filhos. Muitos
dos pais naquele momento compreenderam que eles têm alguém com deficiência em casa,
como foi relatado aos professores de classe e registrado, mas não incapazes; e,
principalmente, que têm pessoas que possuem grandes habilidades e potenciais para
desenvolver-se enquanto indivíduos e sociedade.
Mudando o foco para o segundo ano do projeto, em 2008, a proposta que surgiu
foi a de integração do teatro com a música. Em determinado momento do início daquele ano,
surgiu em sala de aula a temática das lendas brasileiras, que foi recebida com grande
entusiasmo pelos alunos e por eles foi levada para a aula de música. Decidiu-se então que a
“II Noite Cultural” seria baseado em lendas do Brasil e músicas características nacionais.
Como maneira de viabilizar o projeto, a forma de teatro escolhida foi o teatro de
sombras, com histórias a partir de quatro lendas (O Saci, Boitatá, A Mula sem cabeça e
Negrinho do Pastoreio). Já as músicas foram escolhidas por todos de maneira a articular as
estórias. Desta forma, selecionamos cinco canções cujos critérios seriam elas representarem
locais e gêneros brasileiros, bem como o seu teor simbólico e textual (das letras) tivessem
alguma relação com as lendas dramatizadas. O processo de trabalho, a partir desse ponto, foi
praticamente o mesmo que no ano anterior, com apenas um diferencial: todas as músicas
seriam apenas violão e voz, de forma a focar exatamente na canção e seu teor, bem como na
produção vocal dos alunos, sem o background musical mais elaborado. Os alunos se
envolveram do início ao fim na escolha do repertório, ora trazido por eles, ora escolhido
dentre um grupo de canções. A “II Noite Cultural” serviu também como forma de sedimentar
no espaço escolar a cultura e a produção artística de todos.
Já a “III Noite Cultural”, em 2009, provocou grande movimento na escola, pois
ultrapassamos as barreiras físicas da instituição, a apresentação se deu em um espaço cultural
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da cidade de Porto Alegre: o auditório Luís Cosme, na Casa de Cultura Mário Quintana. Este
espaço é tradicionalmente utilizado para recitais de música popular, erudita e concertos,
porém, neste momento tornou-se um espaço, um território, daquele grupo de estudantes.
A escolha da temática, que também colaborou com a ultrapassagem das barreiras
da escola, foi essencial para o norteamento das atividades durante o ano. Em 2009 ocorreu o
centenário de nascimento do poeta gaúcho Mário Quintana (referido por alguns como o poeta
da simplicidade) e, por consequência, houve movimentos da sociedade e da escola gaúcha
para marcar esta data; os estudantes vivenciaram algumas iniciativas e estimularam-se com a
ideia de preparar um espetáculo sobre ele. Estava decidido o foco: música e literatura.
Ao longo do ano, os estudantes utilizaram a literatura deste escritor em suas aulas
e, na música, aproveitamos para estudar os aspectos culturais e biográficos dele. Desta forma,
após o conhecimento que o poeta era natural da cidade do Alegrete, buscamos uma canção
que remetesse a esta cidade, e eles, os estudantes, “descobriram” o Canto Alegretense,
tradicional música gaúcha. Também após tomarem conhecimento de que Mário Quintana veio
morar em Porto Alegre e nunca saiu porque adorava a cidade, fomos atrás de uma música com
esta temática, e rapidamente alguns alunos lembraram de Porto Alegre é Demais, pois ela é
frequentemente veiculada na mídia. Os estudantes também leram que o poeta se correspondia
com e era apreciador dos poemas de Catulo da Paixão Cearense, que compôs a música Luar
do Sertão. Estavam aí as canções, por assim dizer, biográficas do escritor.
Entretanto, para maior variedade, foi sugerido que cantássemos alguma canção
que a letra fosse alguma poesia de Mário Quintana. Após uma triagem, a canção escolhida foi
Canção do Dia de Sempre, musicada pelo compositor Fernando Mattos. Estávamos com
nosso espetáculo montado, necessitando apenas de muito ensaio, afinal estávamos saindo “da
nossa casa” e indo para o “público em geral”.
O fato de sair da escola e ir para um local diferente, tendo que se adaptar às regras
de convívio local e ao espaço físico, que era diferente daquele que estávamos acostumados,
além de levar palco, figurino, instrumental para a apresentação, mostrou-se um momento de
crescimento individual e do grupo. Testemunhavamos estudante com dificuldade de
locomoção sendo auxiliado a vencer as barreiras arquitetônicas por outro estudante;
merendeira da escola preparando o coquetel junto com a equipe gestora (e com a equipe do
local que estávamos); figurino sendo organizado e arrumado pelas estudantes, professoras e
estagiárias, que eram, nas palavras de um discente, “mais cuidadosas”.
Todos esses fenômenos, que não eram usuais para muitos deles, estavam ali,
acontecendo ao mesmo tempo, transformando-se ora em caos, ora em calmaria. E lá estavam
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eles, lidando com tudo que aparecia e fazendo o espetáculo acontecer, tudo ao som do piano
que muitos não conheciam, e que era tocado por um estudante com síndrome do X-Frágil.
Já em 2010 o desafio foi trazer a variedade para dentro do projeto. Desta forma,
ao nos propormos em unir música e gastronomia, abordamos as diferentes culturas do Brasil.
Em sala de aula com os professores regulares, os estudantes estudaram as diferentes regiões
do Brasil e suas culturas típicas, enquanto que nos encontros de música focamos nosso objeto
de estudo na cultura musical de cada lugar, onde buscamos traçar quais os principais gêneros
escutados nessas regiões. Adicionalmente foi feito um trabalho pelas professoras de classe
que enfatizaram a culinária local.
Dessa forma, procedemos da mesma maneira com os alunos em relação à criação
do espetáculo, que foi apresentado em julho de 2010. Esse espetáculo contou com três
canções (“Bola de Sabão”, “No dia que saí de casa” e “Haragana”), dois pratos típicos e uma
bebida tradicional, todos eles preparados pelos estudantes.
O

envolvimento

dos

estudantes

durante

o

espetáculo

demonstrou

o

desenvolvimento em todos os âmbitos, pois havia diversos alunos que participavam desde o
início do projeto: a organização foi mais bem realizada, pois cada um sabia o que e como
fazer; a apresentação teve melhor qualidade musical e cênica; os mais “experientes”
auxiliando os novatos no posicionamento, postura, figurino; entre outras tantas conquistas. Os
pais e responsáveis dos que estavam ali pela primeira vez sempre cunhavam o mesmo
discurso de não saber o que seu filho era realmente capaz de realizar.
5 A “Noite Cultural” e seus resultados
Acima realizamos um relato e, brevemente, analisamos já alguns dados
apresentados. Buscamos compreender como a música, em seu viés da educação musical
especial, em interface com a musicoterapia pode atuar nesse processo de inclusão na
comunidade escolar. Nesse contexto, pudemos analisar e delimitar o desenvolvimento que os
estudantes apresentaram durante esses quatro anos de projeto. Mesmo estando em ambiente
escolar, não foi o foco do projeto trabalhar a educação musical per se, mas sim utilizar a
música como ferramenta de desenvolvimento integral do sujeito, da identidade individual e
coletiva, bem como propiciar o processo de inclusão na escola regular.
Na grande maioria dos casos, não são significativos os resultados no tocante à
aquisição de conhecimento ou desenvolvimento de habilidades musicais específicas – ainda
que muitos apresentassem grande crescimento, como a afinação do grupo, a noção rítmica
musical e aspectos do canto em conjunto. Entretanto alguns aspectos extra-sonoros foram
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relatados por professores e familiares como muito melhores ou desenvolvidos, como o
aumento da auto-estima, a organização temporal, a organização e higiene pessoal, o cuidado
com o outro, entre tantos outros.
De modo geral, muitas das ações realizadas durantes esses quatro anos foram
encaradas como novas fronteiras abertas por cada um dos estudantes, pois, por exemplo,
quase a totalidade deles teve seu primeiro contato com o “palco” durante o nosso projeto.
Essas fronteiras abertas também estão presentes em relatos feitos sobre a apreensão e o medo
de estar cantando e atuando em frente a um público, o que nos leva a pensar que nenhuma
dessas sensações é diferente do que as pessoas sem deficiência passam.
Outro fator importante é a interação social do grupo. Tivemos situações onde
houve brigas e discussões entre os estudantes por conta da predileção desta ou daquela
música, deste ou daquele figurino. Enquanto uns queriam cantar músicas infantis ou que
estavam na novela, outros não concordavam com a ideia. Novamente, nada de diferente em
relação às pessoas “normais”.
A música, as artes e, por que não dizer, o palco e as aulas funcionaram como
ensaios para a vida. Nesses ditos ensaios, os estudantes enfrentaram dificuldades reais, como
conflitos com colegas, sucessos, fracassos, alegrias e tristezas. Desafiaram suas próprias
limitações, ora conscientes delas, ora nem tanto, e se impuseram frente a elas. A música
propiciou esse encontro consigo e com os outros, numa experimentação onde os alunos
levavam os ocorridos para seu cotidiano e, em situações semelhantes, já haviam ensaiado
naquelas propiciadas nos momentos com a música.
Com isso, a música era educação musical e musicoterapia, onde as fronteiras não
puderam ser bem delineadas e as interfaces que ocorreram eram diversas, além do espaço
disponibilizado no presente escrito ser pequeno para descrever tais fronteiras. Atividades
pedagógicas com cunho artístico rapidamente se transformavam em aprendizagem da vida em
sociedade, próprio da prática musicoterápica. As interfaces entre arte, escola, cotidiano e vida
eram contínuas e intrínsecas; uma representava a outra. Fazer música era viver.
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Resumo: No presente artigo são apresentadas reflexões baseadas na prática pedagógica, acerca do
mito do talento inato do músico, em que o músico é considerado como um ser humano peculiar,
por possuir um dom ou um talento que já vem “pronto”. Em oposição a essa concepção inatista,
são discutidas ideias de John Sloboda (1950- ) e sua pesquisa na área da cognição musical,
Howard Gardner (1943- ) e a teoria das inteligências múltiplas, e Lev Vygotsky (1896-1934) e o
pensamento da perspectiva histórico-cultural. O trabalho destes importantes pesquisadores tem
contribuído para que a visão exclusivamente inatista seja repensada.
Palavras-chave: Inteligência Musical, Talento, Psicologia da Música.
Music: innate talent or learned skill?
Abstract: The present article presents reflections based on pedagogical practice, on the myth of
musicians having an innate talent, which tends to view the musician as a unique human being
having an inborn gift or talent. In opposition to the innate talent concept, there are discussions on
John Sloboda (1950-) ideas and researches on music cognition, Howard Gardner’s (1943-)
multiple intelligence theory and Lev Vygotsky (1896-1934) historical-cultural perspective. The
work of these important researchers contributed to rethinking the exclusively innate talented
concept.
Keywords: Musical Intelligence, Talent, Psychology of Music.

1. Introdução
Lecionando por vários anos em cursos de graduação em música as disciplinas de
Percepção Musical e Técnica Vocal, observei que uma das grandes dificuldades encontradas
pelos alunos que chegam às minhas disciplinas, é a falta de motivação para estudo e prática
musical. Nos alunos com mais dificuldade de aprendizado, essa falta de motivação surge
muitas vezes da ideia de que eles “não têm ouvido musical”, ou que “não possuem condições
de desenvolver-se musicalmente por falta de talento”. Essas ideias são muitas vezes
reforçadas por alguns docentes, quando a prática pedagógica tende a valorizar o aluno que
apresenta melhores respostas às atividades musicais – o talentoso.
De modo geral, nas escolas de música o conhecimento musical é intimamente
associado a saber ler e escrever música. O “acerto” ou “erro” está comumente associado à
representação gráfica do som, e essa forma de avaliação é vista como medida do “saber”, e
consequentemente do “talento” musical do aluno (BERNARDES, 2001). Por essa razão,
muitos alunos com grande potencial para a atividade musical, que não tiveram contato com
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um aprendizado formal da notação musical ocidental, sentem-se excluídos do ensino
tradicional. Esse aprendizado formal é muitas vezes visto como o “talento musical”.
Galvão (2006) ressalta a importância da atividade musical e suas consequências
para o desenvolvimento do aluno. No entanto, as consequências também podem ser negativas,
se considerarmos que o processo tradicional de aprendizagem musical pode levar à frustração,
ao adoecimento psíquico e físico e à desmotivação. A desmotivação é caracterizada pela baixa
percepção de competência para a realização de determinada atividade (ARAÚJO et alli,
2010). De acordo com os autores, um dos fatores que pode ser determinante para a motivação
da prática musical é a confiança que o estudante tem sobre sua própria capacidade de
desempenho. Reeve afirma que “uma compreensão da motivação pode ser aplicada para
promover maior participação do aluno em sala de aula, para estimular a motivação que faça o
aluno desenvolver seus talentos, como na música (...)” (REEVE, 2006, p.10).
Nas principais propostas atuais de educação musical existe uma grande
dificuldade que surge do conflito de uma visão prática, fortemente empirista, em oposição ao
discurso permeado pela ideia da musicalidade inata, ainda que disfarçada (NASSIF, 2008).
Schroeder (2004) afirma que existe um “senso comum” que tende a tratar o músico como um
ser humano especial, dotado de um dom ou talento diferenciado das pessoas comuns. Essa
ideia é reforçada no campo da música, por meio da crítica especializada, dos próprios
músicos, e de muitos educadores. As dificuldades decorrentes do mito da música como um
dom inato geram para aqueles que não possuam o dom, um aprendizado musical
psicologicamente fadado ao fracasso (PEDERIVA & TUNES, 2009).
A falta de talento ou as dificuldades imputadas aos supostos amusicais e que geram
sua exclusão dessa possibilidade de expressão é um falso problema. A musicalidade
e a expressão musical são possibilidades abertas a todos (...). Ao invés de realizar
diagnósticos e previsões taxativas em relação à musicalidade de cada um, deve-se,
de outro modo, fazer com que nossos alunos possam efetivamente se apropriar das
ferramentas musicais. (PEDERIVA & TUNES, 2009, p. 109)

Se a perspectiva do desenvolvimento for deixada de lado, o inatismo então se
torna a única explicação possível (SCHROEDER, 2004). No entanto, “tornar-se músico
implica estudo individual deliberado de longo prazo e exposição a várias formas de
experiência musical” (GALVÃO, 2006, p.2). Segundo o autor, um dos fatores mais
importantes para o desenvolvimento da expertise musical é o tempo de estudo individual
deliberado.
Como educadora, percebo que o mito do “gênio” ainda é muito presente em nossa
cultura, e dentro da sala de aula, gerando consequências para o ensino e aprendizagem
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musical. Apenas recentemente, alguns estudiosos tem olhado com mais atenção para outros
aspectos como fatores sociais, culturais e históricos no desenvolvimento da criatividade
(GRASSI, 2010).
2. John Sloboda: desenvolvimento e aprendizado
A música é uma atividade essencialmente humana, e a maioria das nossas
respostas à música são aprendidas (SLOBODA, 1983). Atividades musicais como
composição e improvisação podem ser entendidas como comportamentos baseados em
habilidades adquiridas. Sloboda afirma que “o que torna um compositor ou performer especial
é a sua raridade, e não qualquer coisa fundamentalmente diferente em seu equipamento
mental”. (SLOBODA, 1983, p.6)
Todo indivíduo que possui o objetivo de tornar-se um músico mais completo
precisará passar pelo processo de treinamento. Neste processo, ele irá buscar ou receberá
orientações para que suas habilidades cresçam, através de instrução específica (SLOBODA,
1983). Por essa razão, a instrução e educação musical tornam-se fundamentais ao aluno que
almeja desenvolver suas habilidades musicais. A eficácia do processo de ensinoaprendizagem determinará o nível de habilidade musical que será atingido pelo indivíduo.
“Nós aprendemos as estruturas que usamos para representar música [grifo nosso]”
(SLOBODA, 1983, p.10). De acordo com o autor, esse processo de aprendizado passa por
duas fases: a primeira denominada de “enculturação desenvolmentista”, que é o aprendizado
musical informal, espontâneo, oriundo da exposição aos produtos musicais de nossa cultura.
A segunda é a aquisição de habilidades específicas que farão do indivíduo um músico.
Tendo como base a enculturação, o treino é o meio pelo qual o aluno adquire
habilidades musicais específicas. O objetivo ser capaz de tocar um determinado instrumento
musical, por exemplo, é um objetivo de longo prazo, e a capacidade para formação e sustento
de objetivos é condição essencial para a aprendizagem. Essa capacidade pode ser chamada de
motivação. O tempo de treino, assim como sua natureza, determinarão a habilidade de
execução (SLOBODA, 1983).
Sem descartar as tendências inatas, Sloboda valoriza o processo de aprendizagem
e treino como os meios mais importantes para aquisição de habilidades complexas como tocar
um instrumento musical. Além disso, a expertise musical só será atingida após milhares de
horas de treino. “O maior fator do progresso em qualquer aprendizado é o próprio aprendiz, os
procedimentos de que dispõe e as motivações que tem” (SLOBODA, 1983, p.301).
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3. Howard Gardner: Inteligência Musical
Uma das teorias mais aceitas na atualidade é a teoria das inteligências múltiplas,
do americano Howard Gardner (1943- ). Esta teoria surge no início dos anos 80, e Gardner
acredita que esta teoria é a que conta com apoio científico mais forte, e será a mais utilizada
no próximo milênio (GARDNER, 2001). “A teoria é uma descrição da cognição humana em
sua plenitude – propus as inteligências como uma nova definição da natureza humana,
cognitivamente falando” (GARDNER, 2001, p.59).
Todos os seres humanos possuem certas capacidades essenciais em cada uma das
inteligências (GARDNER, 1995). A definição de inteligência baseada na teoria das
inteligências múltiplas de Gardner diverge dos pontos de vista tradicionais. A questão da
inteligência foi e ainda é alvo de estudos de muitos pesquisadores. Em uma visão tradicional a
inteligência seria definida como uma capacidade singular de solução de problemas sendo
encontrada em graus variáveis em todos os indivíduos. Gardner ampliou o conceito de
cognição ao considerar capacidades artísticas como cognitivas, tanto quanto as habilidades
matemáticas ou científicas (GARDNER, 2001).
“(...) as inteligências não são objetos que podem ser vistos nem contados. Elas são
potenciais – neurais presumivelmente – que poderão ser ou não ativados
dependendo dos valores de uma cultura específica, das oportunidades disponíveis
nessa cultura, e das decisões pessoais tomadas por indivíduos e/ou suas famílias,
seus professores e outros.” (GARDNER, 2001, p.47)

Com base nesta afirmação, pode-se entender que se não forem criadas
oportunidades e nem tomadas decisões no sentido do desenvolver a inteligência musical (e
essas decisões não envolvem apenas o indivíduo, mas também a cultura onde ele está
inserido, sua família, professores, etc.), ela poderá vir a tornar-se apenas um potencial nunca
ativado, e, portanto, nunca desenvolvido. Em maior ou menor grau, todas as inteligências
estão presentes nos seres humanos. Alguns indivíduos podem ser chamados de “promissores”
em uma determinada inteligência, enquanto outros “correm perigo”. No entanto o papel da
educação é proporcionar ajuda aos indivíduos que “correm perigo”, e essa intervenção pode
levar o indivíduo a um nível considerado “promissor”. (GARDNER, 1995). Dependendo da
maneira como se concebe a inteligência, pode-se conceituar uma pessoa como talentosa ao
invés de inteligente em sua aptidão musical. Esse equívoco não costuma acontecer em outras
áreas como a linguística e a matemática, por exemplo. Nesse sentido Gardner afirma:
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“A inteligência musical acarreta habilidade na atuação, na composição, e na
apreciação de padrões musicais. Em minha visão, a inteligência musical tem uma
estrutura quase paralela à da inteligência linguística, e não faz sentido científica nem
logicamente chamar uma de inteligência (em geral a linguística) e outra (em geral a
musical) de talento.” (GARDNER, 2001, p.56)

Nomear de “talento” o que deveria ser chamado de inteligência, é uma
conceituação que se fundamenta em bases estéreis, e uma das razões para que isso aconteça
provavelmente porque está no fato de que a música é costumeiramente vista como uma área
que tem suas bases apoiadas fortemente em fatores sensoriais, que seriam, por essa razão,
desprovidos de cognição. Atualmente há uma convergência de pensamento no sentido de
estender o conceito de inteligência como uma soma de múltiplas competências. As
competências intelectuais consideradas por Gardner apresentam em suas naturezas tanto
fatores cognitivos como afetivos (ABDOUNUR, 2006).
O estudo da música é influenciado por situações particulares, que muitas vezes
possuem perspectivas específicas. Estes significados possuem aspectos cognitivos, e
interagem com respostas intuitivas, o que implica considerar também a natureza afetiva da
música (GALVÃO, 2006). A atividade musical tem a capacidade de despertar emoções
profundas e significativas e os aspectos emocionais são fundamentais para a existência da
música (SLOBODA, 2008). Aspectos emocionais tem tanta importância quanto os cognitivos,
e a educação ocupa-se tanto do aspecto emocional da personalidade quanto do intelecto e da
vontade. (VYGOTSKY, 2003). O estudo da cognição musical requer a pesquisa em diversas
áreas de investigação científica, e considerando que o sentir e o pensar não são processos
excludentes, mas inter-relacionados, a música pode ser estudada cientificamente sem que se
torne menos nobre ou menos inspiradora. A ideia romântica aponta equivocadamente para a
música como algo inato, sublime e de certa forma irracional, e não uma realização humana
(ILARI, 2010).
4. Lev S. Vigotski: Perspectiva Histórico-cultural
Vigotski (1896-1934) analisa o cérebro humano como dotado de grande
plasticidade, aonde suas principais estruturas se desenvolverão partindo da cultura aonde o
indivíduo se encontra. O desenvolvimento está ligado à cultura e sociedade. Essa cultura será
a responsável pela formação ou não de estruturas cerebrais, ou capacidades específicas
(VIGOTSKY, 1998 apud NASSIF, 2008). Sob esta perspectiva, as especificidades ou
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“inteligências” de cada indivíduo não podem ser explicadas apenas por pressupostos
biológicos.
“(...) não há como condicionar o desenvolvimento da musicalidade exclusivamente a
fatores maturacionais. Estando totalmente vinculada ao desenvolvimento histórico
do indivíduo, qualquer tipo de capacidade musical depende integralmente de um
processo de aprendizagem. Sem ela, ou seja, sem a interferência de outros
indivíduos, não há como ativar os mecanismos biológicos exigidos pra o
desenvolvimento de capacidades musicais (...)” (NASSIF, 2008, p.3).

O pensamento da perspectiva histórico-cultural aponta que os fenômenos não
podem ser totalmente entendidos se não forem analisados do ponto de vista histórico do seu
desenvolvimento, e que a fusão do desenvolvimento biológico com o desenvolvimento
cultural torna possível o funcionamento psíquico humano. “Todas as funções psicológicas
típicas humanas (que nos diferenciam dos animais) só são possíveis porque os indivíduos
vivem em sociedade e partilham uma cultura” (SCHROEDER, 2004, p.113).
O ser humano vem ao mundo trazendo consigo diversas competências, entre elas
as competências musicais, algumas que iniciam ainda na vida intrauterina. Essas
competências são desenvolvidas tanto pela maturação biológica natural do ser humano como
pela interação da criança com família e cultura onde está inserida. Não é possível reputar o
desenvolvimento humano em qualquer área apenas a fatores maturacionais. Ilari (2010)
observa pelo menos oito fatores que influenciam o desenvolvimento cerebral: herança
genética, meio ambiente, vida familiar, fatores culturais, experiência educacional, saúde física
e mental, meio social e emoções. Vygotsky afirma que “na criança encerra-se potencialmente
uma infinidade de futuras individualidades, ela pode vir a ser essa, aquela e aquela outra. A
educação faz a seleção social da individualidade necessária” (VYGOTSKY, 2003, p.78).
“(...) a primeira exigência da educação é o conhecimento absolutamente preciso das
formas hereditárias de comportamento, em cuja base será erigido o campo pessoal
da experiência. É aqui que o conhecimento das diferenças individuais se manifesta
com força especial.” (VYGOTSKY, 2003, p.428).

Sem a interferência da cultura, através da mediação de outros indivíduos, o
desenvolvimento ficará restrito ao processo biológico natural de maturação do ser humano,
razão pela qual essa incorporação cultural é condição indispensável para o desenvolvimento
(NASSIF, 2008).
5. Considerações Finais
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Na música, muitas vezes o caráter arbitrário de ideias tidas como naturais,
consideradas como condição essencial para que o aluno seja bem sucedido, mostra-se
desastroso do ponto de vista da educação musical. Vendo-se inaptos para a atividade musical
alguns alunos são levados a total desmotivação quando expostos a uma classificação
excludente entre alunos “musicais” e “não musicais” (SCHROEDER, 2004).
Existe um grande problema em responsabilizar unicamente, características inatas
e denomina-las de “talento natural” em relação ao aprendizado musical. Pode existir um
potencial, mas se não houver um desenvolvimento deste potencial, ele poderá permanecer de
forma latente, e gerar para o indivíduo não treinado a falsa crença de que ele não tem “o dom”
para a música. Ao considerar-se inapto para a música por não considerar-se possuidor de um
talento natural, o aluno tem um aprendizado musical desmotivado, e por essa razão, propenso
a fracassar. Sloboda (1999) reforça a importância da motivação do indivíduo, associada aos
seus objetivos e treinamento, como fatores de maior importância para o progresso musical.
O pensamento de três importantes psicólogos aponta para as seguintes conclusões:
John Sloboda define a música como uma atividade humana, aprendida, que pode ser
desenvolvida através de estudo e treino; Howard Gardner exclui o conceito de “talento
musical”, equiparando a inteligência musical à inteligência matemática ou a linguística, e
passível de ser treinada e desenvolvida. Lev Vygotsky afirma que o desenvolvimento humano
se dá não apenas por maturação biológica, e, portanto não apenas por herança genética, mas
pela interação do indivíduo com sua cultura, de modo que todo desenvolvimento musical só
pode ser analisado através da perspectiva histórico-cultural. Não se trata de desconsiderar as
tendências naturais de cada ser humano. Indivíduos potencialmente promissores existem em
todas as áreas, mas o trabalho destes importantes pesquisadores tem contribuído para que a
visão exclusivamente inatista se torne cada vez mais enfraquecida, quando se considera,
diante do exposto, que por meio da mediação do processo de ensino e aprendizagem,
motivação, objetivos e treino, é possível levar um aprendiz com menor potencial em
determinada inteligência a um nível “promissor”.
À luz da psicologia da música, é necessário que o educador musical seja um
observador atento das potencialidades dos seus alunos, não para diagnosticar e rotular, mas
como facilitador do desenvolvimento de sua inteligência musical. Os pesquisadores
levantados neste artigo apontam para um processo de desenvolvimento musical que reflete
sobre a capacidade de aprendizagem de cada aluno, considerando sua experiência anterior,
sua bagagem cultural e sua motivação, enfatizando a importância da atuação do educador.
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Resumo: O ingresso na vida acadêmica pode aumentar o nível de estresse e gerar sintomas físicos
e/ou psicológicos que afetam a saúde. Este trabalho apresenta resultados quantitativos de pesquisa
realizada com o principal objetivo de investigar o efeito da Musicoterapia no controle do estresse
de um grupo de graduandos e pós-graduandos. Foram incluídos graduandos e pós-graduandos da
universidade, com idade acima de 18 anos e que, após a aplicação do Inventário de Sintomas de
Stress - ISSL (Lipp, 1996), apresentaram algum nível de estresse. Os resultados evidenciam que a
Musicoterapia contribuiu para a promoção da saúde e controle do estresse.
Palavras-chave: Musicoterapia, Estresse, Promoção da Saúde.
Music Therapy and Academic Stress: An Intervention to Promote Health
Abstract: Entering academic life can increase stress levels and generate physical and/or
psychological symptoms that affect students’ quality of life and health. This paper presents
quantitative results of research conducted with the main objective to investigate the effect of music
therapy in stress management for a group of undergraduate and graduate students. We included
undergraduate and graduate students at UFG, aged 18 years and older, who showed some level of
stress on Lipp’s Stress Symptoms Inventory - LSSI (Lipp, 1996). The results show that music
therapy can contribute to health promotion, stress management.
Keywords: Music Therapy, Stress, Health Promotion.

1. Introdução
A Organização Mundial de Saúde (WHO,1986) define saúde não apenas como a
ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Com o
desenvolvimento deste conceito de saúde, que passa de um modelo biomédico para o modelo
bio-psico-social, a Musicoterapia vem ocupando um lugar dentro da área da saúde, enquanto
um processo interpessoal, que utiliza a música e todas as suas facetas para ajudar o
cliente/paciente a melhorar, recuperar ou manter a saúde (BRUSCIA, 2000). Esse conceito de
saúde, além de mostrar a multidimensionalidade, abrange não somente uma atuação curativa,
mas também uma atuação preventiva e promotora.
Constata-se que a música pode envolver e afetar várias facetas do ser humano e,
devido à grande diversidade de suas aplicações clínicas, a musicoterapia pode ser utilizada
para se obter um grande espectro de mudanças terapêuticas (BRUSCIA, 2000).
A Carta de Ottawa, considerada o documento fundador da promoção da saúde, a
define como o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua
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qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo
(WHO, 1986).
O estresse, processo geral pelo qual o indivíduo percebe e responde a eventos
ameaçadores ou desafiadores, está inserido em nosso cotidiano e pode vir de várias direções,
incluindo da escola, da família e dos amigos, de interações com estranhos e do trabalho. O
estresse persistente ou crônico influencia a vulnerabilidade da pessoa a doenças, o que afeta
também a qualidade de vida (STRAUB, 2005).
Quando se pensa no profissional, existem vários fatores que podem ser causadores
de estresse, dentre eles: o ambiente de trabalho, a carga horária excessiva, a sobrecarga de
papéis, exaustão, progresso inadequado na carreira, falta de controle sobre o trabalho,
possibilidade de assédio sexual, que acabam por afetar os relacionamentos interpessoais, o
rendimento no próprio ambiente de trabalho e, consequentemente sua vida pessoal (STRAUB,
2005; LIPP, 1996). Estendendo-se este pensamento aos alunos de graduação e pós-graduação,
pode-se observar quase todos esses fatores causadores de estresse. Dessa forma, além das
preocupações com o próprio trabalho, os graduandos e pós-graduandos têm uma preocupação
constante com o tempo, as tarefas exigidas e as expectativas em relação ao futuro.
“Frequentemente percebemos uma situação como estressante, não porque põe em perigo
nossa sobrevivência, mas porque é desconhecida e um tanto desafiadora” (MCEWEN e
LASLEY, 2003:84).
A resposta fisiológica do estresse está correlacionada a uma série de
enfermidades, como: doenças de trato respiratório; doenças de trato gastrointestinal; doenças
cardíacas; doenças dermatológicas; câncer e doenças renais (ROCHA, 2002 apud SARDÁ;
LEGAL; JABLONSKI, 2004:31). Cabe ressaltar a importância do desenvolvimento de
estratégias de enfrentamento ao estresse visando sua diminuição e/ou sua prevenção, o que
poderá atuar direta ou indiretamente na promoção da saúde, podendo ser utilizadas diversas
abordagens terapêuticas.
Estudos como os de Brabo (1996), Becker e Barreto (2005) e Silva (2005; 2008),
apontam que a Musicoterapia tem contribuído nos aspectos do controle do estresse em
diferentes contextos.
Acredita-se que a Musicoterapia tem muito a contribuir na promoção da saúde
emocional, nos aspectos relacionais e de auto-estima, no controle do estresse, ampliando
dessa forma, o bem-estar e a auto-realização de pós-graduandos de uma instituição de ensino
superior público federal.
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2. Materiais e Métodos
São sujeitos desta pesquisa graduandos e pós-graduandos da UFG, que têm acima
de 18 anos e que, após a aplicação do ISSL-Inventário de Sinais e Sintomas de Lipp (Lipp,
1996), apresentaram algum nível de estresse, visando a sua diminuição. Os sujeitos, após
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram encaminhados para a
pesquisa através do Programa Saudavelmente da UFG, vinculado à Coordenação de Serviço
Social da PROCOM-Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, onde aconteceram os
atendimentos de Musicoterapia.
O questionário ISSL foi aplicado aos sujeitos no início da pesquisa, antes de se
iniciarem os atendimentos musicoterapêuticos, e ao final, após os sujeitos da pesquisa terem
participado de todos os atendimentos. O ISSL foi aplicado e avaliado pela psicóloga
colaboradora da pesquisa, pois é um questionário que somente é aplicado pelo profissional
psicólogo. Além do ISSL, foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados:
questionários sócio-demográficos; fichas musicoterápicas (com dados da história sonoromusical) e relatórios das sessões de Musicoterapia.
Foram realizadas o total de dez sessões, ocorrendo uma vez por semana durante
dois meses e meio, com duração de sessenta a noventa minutos e a musicoterapeuta
pesquisadora utilizou as experiências musicais descritas por Bruscia (2000): re-criação,
improvisação, composição e audição musicais.
3. Resultados
Em função dos horários e dias disponíveis para os atendimentos, aceitaram
participar da pesquisa, o total de nove participantes, sendo sete graduandos e dois pósgraduandos (Figuras 1 e 2).

Figura 1 - Gênero dos Participantes

Figura 2 - Escolaridade dos Participantes

Em função da freqüência nos atendimentos de Musicoterapia, foram considerados
para efeito de análise de dados apenas seis participantes, dois homens e quatro mulheres.
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As sessões de musicoterapia foram desenvolvidas a partir do estudo teórico
realizado, que englobou a Psicologia Positiva, a Fenomenologia Existencial, as estratégias de
enfrentamento ao estresse e aspectos referentes à qualidade de vida. Além disso, houve o
levantamento da demanda do grupo, realizada na primeira sessão, que possibilitou a inserção
da musicoterapeuta/pesquisadora, no contexto e realidade circundantes dos participantes.
Por meio destes relatos dos participantes, foi possível situar as principais queixas
do grupo (dificuldade de aprendizagem; dificuldade de memória; ansiedade; dificuldade de
falar em público; insatisfação com o curso; auto cobrança e falta de tempo), sintetizando-as
em tópicos, além de relacioná-las com o estudo bibliográfico realizado. Assim, estabeleceu-se
os “temas terapêuticos” que deveriam, com prioridade, ser trabalhados durante o processo
musicoterapêutico.

Tais temas foram: ansiedade; sonorização de fatores estressores;

autoconhecimento; fortalecimento da auto-estima; Eu comigo; Eu com o outro; Eu e o tempo.
As variações dos métodos musicoterápicos (Bruscia, 2000) empregadas nas
sessões foram baseadas nos temas terapêuticos acima citados. Na figura 3, a seguir, serão
objetivamente descritas todas as sessões realizadas no presente estudo:
Sessões

Nº Participantes

Objetivos

I

8

Integração

Métodos utilizados

Investigação da demanda; Relaxamento

musical.

II

9

Trabalhar a ansiedade

Improvisação musical referencial e audição

III

8

Fortalecer o grupo e diminuir a ansiedade

IV

8

Estimular o autoconhecimento

Improvisação musical referencial

V

7

Estimular o autoconhecimento e o fortalecimento da

Re-criação musical utilizando canções e a

auto-estima.

composição musical, utilizando a variação

do

grupo;

Contrato

terapêutico;

Improvisação

musical

referencial;

Audição

musical.
Audição Musical e Re-criação musical com
canções.

paródias de canções
VI

3

Trabalhar os aspectos: eu comigo e eu com o outro.

Improvisação musical/jogo musical

VII

6

Valorização do eu e o aumento da auto-estima.

Audição musical das músicas trazidas nas
sessões anteriores

VIII

5

Organização do tempo; conscientização de cada um

Improvisação musical não referencial

IX

4

Estruturação de metas de vida e prioridades

Audição musical e paródia musical

X

7

Reaplicação dos questionários (LIPP e WHOQOL-

Amigo secreto musical

acerca de sua relação com o tempo.

Bref); preparação do grupo para o final do processo; e
aplicação da entrevista semi-estruturada.

Figura 3 - Descrição sucinta das sessões de musicoterapia

Os dados do ISSL demonstram o nível de estresse dos participantes envolvidos
neste estudo, antes de se iniciarem os atendimentos musicoterápicos e ao final do processo.
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A figura 4 demonstra que, inicialmente, os sintomas gerais do estresse, que
incluem tanto os psicológicos quanto os físicos, estavam bem acentuados na maioria dos
participantes, diferentemente do final, após os atendimentos.

Figura 4 - Gráfico referente aos sintomas totais do estresse por participante antes e depois do processo
musicoterapêutico

A Figura 5 demonstra que, quando comparados os sintomas psicológicos, físicos e
gerais do grupo, no início e ao final do processo musicoterapêutico, houve significância
estatística na diminuição dos sintomas físicos e totais.

Figura 5 - Gráfico referente à visão geral dos sintomas psicológicos, físicos e totais de
estresse do grupo, antes e depois do processo musicoterapêutico. * Valor de p <0,05

Na Figura 6, onde que se faz a comparação das fases do estresse no inicio e ao
final do processo musicoterápico, nota-se que a quantidade de participantes sem estresse
aumentou ao final, havendo apenas um que se classificou na fase de exaustão.

Figura 6 - Gráfico referente à visão geral das fases de estresse antes e depois do processo
musicoterapêutico dos participantes.

Observa-se também na Figura 6 que, no início, não havia nenhum participante na
Fase de Exaustão (Q3), somente a participante E-8 apresentava alguns sintomas desta fase.
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Inicialmente, E-8 apresentava 50% de sintomas na fase de resistência e 33% de sintomas na
fase de exaustão, sendo classificada então na Fase de Resistência. Depois da sua participação
nos encontros, ao final do processo musicoterapêutico, os sintomas na Fase de Resistência,
que eram de 50%, desapareceram. Os sintomas da Fase de Exaustão, que eram de 33%,
abaixaram para 7%.
4. Discussão
No que se refere à compreensão teórica do estresse, dada a multidimensionalidade
do fenômeno, o pesquisador ou clínico, é quase que forçado pelo objeto de estudo a olhá-lo de
uma forma mais integradora, considerando suas várias dimensões (SARDÁ Jr. et al, 2004).
Os temas terapêuticos trabalhados no decorrer das sessões foram fruto da
demanda do grupo, a partir do contato inicial com a musicoterapeuta, como citado
anteriormente.
Nota-se, através das Figuras 1 e 2, que 67% do grupo foi composto por mulheres e

78% eram graduandos. A pesquisa de Luz et al (2009) verificou que, quando comparados os
gêneros, as mulheres apresentam maiores níveis de estresse. O fato dos pós-graduandos
corresponderem à minoria do grupo (22%) foi ao encontro do que demonstra o estudo de
Duque, Brondani e Luna (2005), que verificou que os pós-graduandos utilizam estratégias
indiretas de enfrentamento ao estresse, empregadas apenas para aliviar o grau de tensão e não
evitá-lo.
A avaliação do nível do estresse (ISSL), feita antes de se iniciarem as sessões de
musicoterapia, mostraram que parte dos participantes estavam na fase de resistência, fase do
estresse em que, segundo Lipp (2003; 2004), o organismo tende a se adaptar, buscando o
equilíbrio, o que pode gerar sensação de desgaste generalizado e dificuldades com a memória.
Dois participantes estavam na fase de quase-exaustão, um (1) na fase de alerta. Em outros
dois foi possível identificar alguns sintomas físicos da fase de alerta e de resistência, e
sintomas psicológicos da fase de exaustão, apesar de não terem sido classificados como em
situação de estresse. A entrada destes participantes focou a prevenção do desenvolvimento do
estresse.
Visto que o nível de estresse do sujeito varia de acordo com a avaliação e
interpretação subjetiva que é dada ao estressor (LAZARUS, 1999 apud SANTOS & ALVES,
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2007), procurou-se tomar conhecimento sobre as estratégias de enfrentamento ao estresse, que
buscam a redução, eliminação ou manejo do estresse (SANTOS & ALVES, 2007).
No ambiente acadêmico os fatores estressores não são passíveis de mudança, ou
seja, sempre existirão as avaliações, novas situações e desafios a serem enfrentados. Em
função disso, utilizou-se, no decorrer do processo musicoterapêutico vivenciado, tanto
estratégias de enfrentamento com foco na emoção, visando adequar a resposta emocional ao
fator estressor, quanto estratégias com foco no problema (SANTOS & ALVES, Op. Cit.,
LAZARUS E FOLKMAN, 1984), objetivando aumentar a capacidade para lidar com o
estressor.
Com a intervenção da musicoterapeuta pesquisadora e seguindo fundamentos do
paradigma fenomenológico, procurou-se revelar novas perspectivas de interpretação e
significação às experiências vividas como estressantes, abrir novas possibilidades de
percepção e compreensão do “mundo” em todos seus aspectos (circundante, humano e
próprio), e, propiciar o autoconhecimento e fortalecimento do “ser”.
Forguieri (2001:34) assinala que para a compreensão da existência do ser humano,
é preciso levar em conta os três aspectos simultâneos do ‘mundo’: “o circundante, que requer
adaptação e ajustamento; o humano, que se concretiza na relação e nas influências recíprocas
entre as pessoas; e o próprio, que se caracteriza pelo pensamento e transcendência da situação
imediata”.
Durante o processo musicoterapêutico, os participantes desenvolveram o
autoconhecimento e o enfrentamento ao estresse de forma gradativa. Houve ampliação da
autoexpressão, proporcionada pelas experiências musicais vivenciadas e, consequentemente,
maior liberdade para os participantes verbalizarem sobre suas dificuldades pessoais e
angústias relacionadas à vida acadêmica.
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Resumo: Essa pesquisa analisa aspectos técnico-interpretativos da peça “Nascente” de Gustavo
Penha. Como procedimento metodológico foram estudados autores como Webern (1960), tendo o
intuito de elencar conceitos da composição contemporânea e Uitti (1999) e Fallowfield (2009)
para investigação de técnicas expandidas requisitadas pelo compositor. O principal objetivo da
pesquisa foi a criação de exercícios para violoncelistas interessados na performance da obra.
Palavras-chave: Gustavo Penha, “Nascente para violoncelo solo”, Técnicas expandidas para
violoncelo.
“Nascente” from Gustavo Penha- Between the Baroque and the contemporary
Abstract: This research analyses technical and interpretative aspects of the work ‘Nascente” by
Gustavo Penha. As a methodological procedure authors such as Webern (1960) were studied with
the intention to collect concepts of contemporary composition, and Uitti (1999) and Fallowfield
(2009) to bring out ideas of how to play extended techniques on the cello. The main goal of the
research was the creation of exercises for cellists interested in the performance of the piece.
Keywords: Gustavo Penha, “Nascente para violoncelo solo”, Extended Techniques for the Cello

1. Introdução
A peça “Nascente” de Gustavo Penha foi escrita para o projeto “Violoncelo XXI”,
coordenado pela violoncelista e pesquisadora Teresa Cristina Rodrigues. O referido trabalho é
uma coletânea que reúne estudos com técnicas expandidas, escritos por doze compositores
brasileiros.
Na obra de Gustavo Penha notamos um diálogo com a música barroca através de
elementos como o onduléi passagens em bariolageii e arpejos que remetem à Música Barroca
para violoncelo. Esses elementos da Música Barroca aparecem transformados por quartos de
tom, mudanças na forma de tocar e ritmos complexos trazendo a obra para a
contemporaneidade.
“Nascente” tem como centro a nota ré, correspondente à segunda corda solta do
violoncelo. Todas as movimentações para intervalos que se distanciam da nota são feitas
lentamente, com figuras rítmicas que não caracterizam tempo forte ou fraco, caracterizando o
tempo liso. De acordo com Deleuze e Guattari (1997: 184): “...O liso é a variação contínua, é
o desenvolvimento contínuo da forma, é a fusão da harmonia e da melodia em favor de um
desprendimento de valores propriamente rítmicos, o puro traçado diagonal através da
diagonal e horizontal”.
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2. Análise de aspectos musicais
A nota ré, em primeiro momento, aparece como corda solta, segundo notação do
compositor, o que basicamente impossibilita o vibrato estabelecendo assim uma referência
auditiva clara para a nota que será o centro da peça. A partir dessa nota central, o compositor
desfaz a sua estabilidade, modificando o timbre, utilizando intervalos de quarto de tom,
semitom, tom, partindo para intervalos maiores e voltando para o som original.
Para a análise da peça, decidimos pela observação da inserção de diferentes
materiais que dialogam com o som estabelecido pela primeira nota: timbres como sul tasto e
sul ponticello, quartos de tom e ritmos complexos. Notamos que a inserção de material
musical é na maioria dos casos precedida de figuras rítmicas rápidas e sucedidas por figuras
de maior duração. Optamos por chamar esses momentos como “Pontos de Corte”, pois eles
desterritorializam iii a seção em que se encontram de forma abrupta se constituindo assim em
linhas de fuga.

Fig. 1 - Ponto de corte em accelerando

Fig. 2 - Ponto de corte em
accelerando escrito

Fig.3 - ponto de corte com
tercinas

A figura 1 aparece três vezes na peça, nela notamos a alternância entre o timbre da
nota ré corda solta e ré corda presa. A figura 2 apresenta essa mesma alternância, mas
acrescenta a nota “dó sustenido acrescida de quarto de tom” ao invés da nota ré corda presa,
passando de semicolcheias a quiálteras de sete. A quiáltera de sete corresponde aos
batimentos que serão ouvidos ao se executar a corda dupla formada pelas notas Ré e “Dó
sustenido aumentado de quarto de tom”, gerando assim um efeito bem marcante. Primeiro os
batimentos são executados com mudança de corda e logo após ouvimo-los com a corda dupla.
Iannis Xenakis utilizava essa propriedade do som para definir a altura dos quartos de tom,
segundo Uitti (1999: 216),com tradução nossa:
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“...Xenakis usava microtons amplamente como parte da sua linguagem. Ele
desenvolveu uma maneira de notação utilizado ‘batimentos por segundo’, pois dois
sons que sejam quase uníssonos geram oscilações audíveis, que se aceleram na
medida em que eles se distanciam”.

A figura 3 é apresentada com três notas em forma de arpejo. Quando ela é repetida, aparece
transformada, aumentada de uma nota e com fusas ao invés de tercinas, marcando a maior
extensão intervalar da obra, determinante para a chegada ao clímax da peça:

Fig. 4 – Arpejos em semicolcheias.

As figuras são repetidas e transformadas, o que nos leva ao conceito de
apreensibilidade iv exposta por Webern aponta a repetição como um fator primordial para se
delinear seções e se dar coerência:
[...]A partir desse fenômeno simples, dessa idéia de dizer algo duas vezes, depois o
mais frequentemente possível, desenvolveram-se os trabalhos mais artísticos. [...]
nossa composição com doze sons se baseia no princípio de retorno constante de uma
certa sequência das doze notas: princípio de repetição! (Webern,1960: 55)

Cada seção da obra tem uma característica própria e bem definida, marcada pela
utilização de certos materiais musicais ora timbrísticos, ora rítmicos, ora intervalares. Ao
mesmo tempo essa identidade é prontamente captada pelo ouvido, existe um fator comum
entre os materiais: a mobilidade em se cercear o som primário é gradativa. Isso dá a obra uma
sensação de variações contínua.
A primeira seção expõe a nota central e, em seguida, manipula a sonoridade por
meio da técnica chamada ondulé ou vibrato de arco. A seguir, exibe a nota ré na terceira
corda, aplica o ondulé em seguida. Finalmente alterna entre a segunda e terceira corda,
buscando diversas possibilidades que o instrumento dispõe para a variação de timbre de uma
única nota. Não só os parâmetros de articulação e altura manipulam o som primário.
Dinâmica e o ponto de contato acrescentam a essa manipulação. Dessa forma timbre é a
característica da primeira seção
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Fig. 5 - Primeira Seção

A segunda seção sobrepõe as notas ré na segunda e terceira corda, que se
desvinculam e se dessincronizam no aspecto da altura. Nesse momento, o quarto de tom se
apresenta como um segundo passo para o afastamento da nota ré. Vibrato e dinâmica vem
como agentes secundários no criando variâncias também, mas o quarto de tom relaciona o
timbre do primeiro tema com a chegada de intervalos de um tom da próxima seção.

Fig.6 - Segunda Seção

A terceira seção começa com piu mosso e a nota ré já não se apresenta como nota
pedal porém toda a seção mantém quartos de tom . Toda a seção apresenta notas de dó
sustenido em quarto de tom e, discretamente o dó 1 – quarta corda- aparece e se firma antes
do tempo I.

Fig. 7 - Terceira Seção

A última seção, que rodeia o ponto culminante, já apresenta uma maior liberdade
maior entre os intervalos relacionados ao som primário. No quarto pentagrama as notas
rodeiam a nota lá e retornam à nota ré antes da fermata final.

Fig.8 - Quarta Seção

1385

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

3. Aspectos Técnicos
3.1 - Mão Esquerda
Os quartos de tom que observamos em “Nascente’, exigem do intérprete um novo
posicionamento da mão esquerda. Se a formação tradicional prepara a mão esquerda do
violoncelista para que haja um intervalo mínimo de semitom, em peças como “Nascente” o
intérprete deverá utilizar uma outra forma de mão para alcançar quartos de tom
Uitti (1999) afirma que os compositores tem considerado o violoncelo como um
dos instrumentos preferidos para a escrita microtonal devido ao comprimento da corda e
clareza do timbre. A autora também discorre sobre o fato que a execução dos intervalos
menores que o semitom envolve uma quebra com séculos de tradição de treinamento de
percepção musical e que o domínio dessa nova técnica requer uma grande disciplina mental.
Para o estabelecimento da parte auditiva e mecânica da mão esquerda em “Nascente”
sugerimos o seguinte exercício:

Fig. 09- Exercícios para quartos de tom

3.2 - Mão Direita
Em “Nascente” podemos notar arpejos similares aos utilizados na música barroca.
Nos exemplos abaixo demonstramos a semelhança entre os arpejos utilizados por Gustavo
Penha e os empregados por J.L.Duport v:

Fig. 10 -Arpejos em “Nascente”

Podemos comparar essa técnica com o Estudo em Sol Menos de J.L Duport:
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Fig.11 - Arpejos do estudo em Sol menor de Duport

Se o arpejo é uma sequência de notas que se distribuem por várias cordas, ter a
sensação de como o seu braço direito repousa em cada corda do instrumento é algo que pode
auxiliar. Essas quatro sensações serão comparadas para que seja minimizada a quantidade de
movimento entre uma corda e outra. Por fim, relacionando os pontos de repouso entre uma
corda e outra, se distribui o tamanho do arco e se mantêm uma angulação compatível com a
corda.
Um exercício válido é o de isolar o movimento do arco nas cordas soltas:

Fig. 13 - Estudo proposto para arpejos

Sugerimos que a repetição seja feita em vários andamentos, assim o acréscimo das
notas não causará grandes dificuldades.
A bariolage é a combinação do timbre de cordas soltas com o timbre de cordas
presas numa mesma frase musical. Essa técnica é utilizada por J.S. Bach, em peças como a
Giga da Terceira Suíte para violoncelo (fig. 17). A diferença entre uma obra e outra é a
utilização dos quartos de tom e ritmos complexos na peça de Penha, enquanto Bach escreve
intervalos maiores que um semitom e ritmo regular com semicolcheias.

Fig 14 - Exemplo de Bariolage na peça nascente
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Fig. 15 - Exemplo de Bariolage na terceira suíte de J. S. Bach para violoncelo solo.

4. Considerações Finais
“Nascente” de Gustavo Penha relaciona timbre e altura de uma forma única,
criando seu próprio território. A expansão da nota inicial da peça, que se vale da manipulação
do timbre, quartos de tom e tom aponta que o timbre, é a semente para a manipulação de
altura que ocorre no restante da obra..
A escrita da obra não é rígida, mas orgânica. A compreensão dos aspectos
composicionais, bem como aspectos técnicos modernos como os quartos de tom e
complexidades rítmicas ou provenientes do Barroco como o ondule ou bariolage ervem como
base para a construção de uma interpretação convincente da obra.
Encontramos como principais dificuldades técnicas na peça: os quartos de tom, as
mudanças dos modes de jeux e a alternância rápida das cordas, seja na forma de bariolage ou
arpejos. Acreditamos que os exercícios e a contextualização propostos possam servir como
pontos de partida para os violoncelistas interessados na interpretação da obra.
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De acordo com Ammer (2004: 268), Tradução Nossa: “Termo usado na música de violino instruindo o
instérprete a movimentar o arco de um lado para outro. Esse movimento gera o efeito de uma pequena mudança
de intensidade dentro de uma mesma nota.”
ii
Segundo Stowell(1990: 172), tradução nossa: “Termo que descreve a alternância de notas em cordas
adjacentes, sendo que uma delas é geralmente solta.”
iii
De acordo com Zourabichvili (2004: 30): “Esses vetores de desorganização ou de desterritorialização são
precisamente denominados como linhas de fuga”
iv
Segundo Webern (1960: 42): “Considerem-na [a palavra apreensibilidade no seu sentido concreto: vocês
querem ‘aprender’ algo. Quando tomam um objeto na mão, vocês o ‘apreenderam’. Mas não podemos pegar uma
casa nas mãos e `apreende-la’. Então, em sentido figurado, apreensível é aquilo que compreendo de maneira
global, cujos contornos posso distinguir ”
v
J.L.Duport (1749-1819)-Violoncelista francês de grande importância em sua época. Estabeleceu vários
conceitos da técnica do violoncelo utilizados até os dias de hoje no seu livro "Essai surs les doigté du violoncelle
et sur La conduite de l'archet”
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Nocturnal after John Dowland de Benjamin Britten: o sono e
os sonhos como metáfora
Juliano Abramovay

CMU/ECA/USP – jtba@uol.com.br
Resumo: Este artigo analisa a peça Nocturnal after John Dowland, de Benjamin Britten,
levando em conta aspectos estruturais da obra, como a distorção melódica e a utilização
de elementos da música Come, Heavy Sleep como modelo em sua composição. Também
busca fazer um paralelo entre a peça e seus processos composicionais e a temática da
noite, do sono e dos sonhos, que se encontra fortemente presente no imaginário de
Britten para a composição de seu Nocturnal.
Palavras-chave: Benjamin Britten, Nocturnal after John Dowland, Música do Século
XX.
Benjamin Britten’s Nocturnal after John Dowland: Sleep and the dreams as a metaphor
Abstract: This article intends to analyze the work Nocturnal After John Dowland, by
Benjamin Britten, regarding structural matters such as melodic distortion and the
employment of materials from the song Come, Heavy Sleep as models to his
composition. Is also aims to make a comparison between its compositional processes and
the thematic of the night, the sleep and the dreams, that is strongly attached to the
composer’s imagery for the composition of his Nocturnal.
Keywords: Benjamin Britten, Nocturnal after John Dowland, XX Century Music.

Nocturnal after John Dowland foi escrita para violão solo em 1963 pelo
compositor inglês Benjamin Britten (1913-1976) e dedicada ao violonista Julian
Bream (1933-). Homenagem ao compositor inglês John Dowland (1563-1623), ao
final de seu último movimento é executada a música Come, Heavy Sleep, uma canção
para voz e alaúde de Dowland. Nocturnal after John Dowland é uma das mais
importantes obras do repertório violonístico, e até hoje é utilizada como peça de
confronto em competições internacionais.
A primeira busca feita aqui consiste em precisar a relação da peça de
Dowland, Come, Heavy Sleep, com o Nocturnal after John Dowland de Britten. Logo
observa-se que existe grande influência da peça de Dowland em todos os movimentos
do Nocturnal, que se mostra por vezes no ritmo, nas relações intervalares ou em
gestos melódicos. Assim, cada um dos oito movimento da peça é tratado como uma
variação de Come, Heavy Sleep, e a música torna-se uma espécie de Forma Variação
invertida: primeiro são apresentadas as variações e depois a peça original.
O primeiro elemento que chama a atenção na peça é o caráter noturno da
obra, presente não apenas no título da peça 1 como também na obra homenageada
(Come,

Heavy

Sleep)

e

em

outras

obras

relevantes

de

Britten 2.
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Qual a importância dos elementos associados à noite, como o sono e os sonhos para a
composição da peça? Em uma entrevista concedida a Donald Mitchell, Britten diz:
A noite pode revelar diversas coisas que se poderia pensar que não
devessem ser reveladas; e pode-se ter um sonho do qual não se lembra
muito bem no dia seguinte, o que dá uma cor bastante escura ao dia
seguinte. É bastante intrigante para mim o fato de eu não me lembrar de
algo que tem um efeito emocional tão grande no dia seguinte (...).
Similarmente, um sonho pode ter um efeito santificante no dia seguinte
BRITTEN, B. 1984, p.92

A letra da canção original de Dowland diz em uma tradução livre,
“Venha, sono pesado, a imagem da verdadeira Morte” [Come, heavy sleep, the image
of true Death]. É preciso lembrar também que a morte, o sono e os sonhos eram temas
bastante utilizados por Dowland em suas canções, que tinham como constante uma
melancolia que vai de acordo com o espírito elisabetano (NADAL, 1997, p.vii). Na
mesma entrevista citada acima, Britten fala de seu Nocturnal e de John Dowland:
Nocturnal teve, para mim, algumas imagens muito incômodas ligadas e
inspiradas pela música de Dowland (Come, Heavy Sleep), que possui
nuances ocultas muito estranhas. Dowland foi uma pessoa que, talvez até
conscientemente, percebeu a importância dos sonhos. BRITTEN, B. 1984,
p.93

São vários os textos que mencionam a influência da noite, do sono e dos
sonhos nos processos composicionais da peça 3. É possível fazer um paralelo entre a
estrutura formal do Nocturnal e o mundo noturno no qual a peça se situa; conforme o
compositor se afasta progressivamente da primeira variação, a mais próxima
formalmente de Come, Heavy Sleep, é como se ele se aprofundasse no mundo do sono
e em seus sonhos, que vão criando imagens cada vez mais distantes da peça original.
Ao se aproximar do final da peça, Britten vai também trazendo semelhanças diretas e
indiretas com Come, Heavy Sleep, até que o Nocturnal termina e se inicia a música de
Dowland.
Por mais que sejam sempre arriscadas as comparações entre a música e
um elemento de fora dela, estas comparações não apenas são válidas mas acrescentam
bastante ao leitor, seja ele intérprete da peça ou não. Porém, é importante que as
comparações sejam feitas tendo em vista não uma vaga ideia, abstrata, mas concretos
elementos musicais que sustentem a metáfora. Neste caso, um elemento que está
sempre

presente

e

será

bastante

abordado

são

distorções

melódicas
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de trechos de Come, Heavy Sleep presentes no Nocturnal. O conceito de processo

temático, empregado pelo teórico Rudolph Reti pode ser muito útil para isso.
Em seu livro The Thematic Process in Music, Reti defende que, em
todas as composições de grande porte, todos os seus temas são, na realidade,
variações de um mesmo padrão, chamado de Basic Shape, ou Forma Básica, que é o
inciso básico de toda a peça, sendo determinante não apenas para a melodia, mas
também para a estrutura formal da obra 5. Ainda que Nocturnal não seja exatamente
uma obra de grande porte (suas interpretações duram por volta de 18 minutos), suas
ideias se aplicam bem a esta música 6, pois em todas as variações do Nocturnal se
encontram presentes frases de Come, Heavy Sleep alteradas por manipulações
temáticas. Porém, muitas das relações entre frases das variações e da peça original
não são percebidas em uma primeira escuta, e por vezes suas semelhanças são apenas
estruturais. É como diz Rudolph Reti sobre uma melodia secundária que se assemelha
à melodia principal da nona das Cenas Infantis de Robert Schumann:
A imperceptível influência que ela pode exercer sobre o ouvinte como uma
lembrança subconsciente e de passagem – e, na verdade, apenas sua
existência teórica na peça – é suficiente. Ela é um símbolo da ideia
recorrente, nada mais. (RETI, 1951, p.47)

Uma vez que a principal imagem proposta aqui é a analogia entre a peça e
o sono e os sonhos, devemos destacar o uso da palavra “subconsciente” por Reti. No
contexto da afirmação acima, o termo possui semelhanças com o conceito de
“inconsciente”, no sentido amplo que a psicanálise lhe atribui 7. Neste sentido, cada
frase de Nocturnal vista como distorção de uma melodia presente em Come, Heavy
Sleep seria como uma lembrança inconsciente da canção original, da mesma forma
que um sonho que distorce elementos da realidade.
São destacados aqui alguns trechos do primeiro, do segundo e do terceiro
movimento do Nocturnal.
O primeiro movimento, Musingly, é o mais próximo, formalmente, de
Come, Heavy Sleep. Ambos podem ser divididos em nove frases, onde as
semelhanças melódicas são bastante claras. Na imagem abaixo pode-se observar a
primeira frase de Musingly e de Come, Heavy Sleep, que possuem desenhos
melódicos semelhantes (em Nocturnal, Britten adiciona bordaduras e uma nota de
passagem), como seus intervalos ligeiramente modificados. Trata-se de uma evidente
distorção melódica.
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Fig1 a: primeira frase de Musingly

Fig1 b: primeira frase de Come, Heavy Sleep

Comparando a segunda frase de Musingly com a de Come, Heavy Sleep,
observa-se que elas possuem as mesmas relações intervalares, sendo que na peça de
Britten há uma repetição de gesto.

Fig 2 a: segunda frase de Musingly

Fig 2 a: segunda frase de Come, Heavy Sleep

A sexta frase de ambas as músicas possui semelhanças que vão além dos
intervalos melódicos. A célula rítmica

, presente nas duas possui grande

importância nas próximas variações. Também observamos aqui uma estratificação
sonora 8, com duas camadas harmônicas simultâneas: a inferior, vertical, com um
acorde de Mi Maior, (Mi, Si, Sol#), e superior, com um acorde de Fá menor (Sol# -ou
Láb - Do, Fá). Tal estratificação cria um ambiente sonoro de incerteza e ambiguidade
tonal, o que pode ser visto como uma forma de explorar a temática da noite, do sono e
dos sonhos e de imagens noturnas (ROSEBERRY, 1984, p.378).

Fig 3 a: sexta frase do Nocturnal

Fig 3 b: sexta frase de Come, Heavy
Sleep

Na segunda variação, Very agitated, algumas das relações intervalares
ainda se encontram presentes, mas são mascaradas por repetições de gestos e pelo
caráter rápido e forte do movimento, contrastante em relação à sonoridade de
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Musingly. Assim, as semelhanças com a peça de Dowland se tornam mais estruturais
e menos perceptíveis. A principal semelhança intervalar entre o segundo movimento e
Come, Heavy Sleep se encontra no primeiro gesto:

Fig 4: relação intervalar do primeiro gesto de Very Agitated

O padrão harmônico da figura 3a é visto na segunda variação, também em
sua sexta frase (aqui, a frase já não possui nenhuma semelhança com Come, Heavy
Sleep, pois o ritmo e as semelhanças melódicas, que ligava Musingly à peça de
Dowland, não estão presentes). Em Very Agitated, a mesma sequência harmônica é
repetida três vezes, sempre separadas por quatro semitons de distância, criando um
movimento cíclico de acorde aumentado 9.

Fig 5: movimentos harmônicos da sexta frase de Very agitated

O terceiro movimento, Restless, se afasta ainda mais da canção de
Dowland, apenas com resquícios melódicos da sexta frase mencionada anteriormente
nos cc.32-32-33 e c.62. Britten utiliza alguns procedimentos para manter a atmosfera
de ambiguidade e inquietação. O primeiro é a polirritmia provocada pela sobreposição
de semínimas simples e semínimas pontuadas, criando um compasso ao mesmo
tempo em 3/4 (nas vozes harmônicas) e 6/8 (na voz melódica). Mais uma vez
observa-se grande contraste entre o movimento anterior, forte, rápido e monódico, e
Restless, piano, rubato e com uma espécie de melodia acompanhada.
É interessante notar como se movimentam as vozes da harmonia pelo
registro do instrumento. Ao longo de Restless, as vozes não apenas passam da região
média para a média-grave, em três longos movimentos, como a quantidade de notas e
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a distância entre as vozes também varia, de duas a três vozes separadas por um
intervalo entre uma segunda menor e uma sétima menor. Tais movimentos de
contração e expansão, que se encontram em segundo plano devido à presença de uma
textura melódica, podem ser associados aos estágios e profundidades do sono: A cada
expansão do intervalo harmônico, o sono se torna mais profundo, enquanto a cada
contração, se torna mais leve.

Fig 6: movimento harmônico de Restless
(os números abaixo das notas mostram quantas vezes cada compasso é repetido)

O ponto culminante da terceira variação ocorre no compasso 26, junto à
dinâmica forte e indicação para arpejar o acorde. Tal ponto se encontra próximo à
Seção Áurea do movimento 10. Deve-se ressaltar que, quando o ponto culminante se
encontra na Seção Áurea, o bloco maior costuma aparecer antes do menor, de forma
que o ponto culminante (e o clímax da composição) se encontrem próximos ao final
da peça. Este procedimento é utilizado com o intuito de construir gradativamente a
tensão da peça, criando sensação de expectativa no ouvinte. Em Restless ocorre o
contrário, com o clímax localizado antes da metade da peça. Isso ocorre pois o intuito
do compositor não é prender a atenção do ouvinte através da tensão e da resolução, e
sim manter a ambiguidade tonal e rítmica ao longo do movimento, fazendo com que a
música tenha uma sensação de temporalidade diferenciada em relação a uma música
que utilizasse a tensão-resolução.
No livro “Poética Musical em 6 Lições”, Igor Stravinsky apresenta a
oposição entre dois tipos de música, um que “evolui paralelamente ao processo do
tempo ontológico”, e outro que adere ao tempo psicológico, e “não está encerrado em
cada unidade tonal momentânea. Desloca os centros de atração e gravidade, e se
estabelece no instável”. Este segundo tipo, no qual Restless se aplica bem, “tende a
proceder por contraste” (STRAVINSKY, 1996, p.37). O contraste citado por
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Stravinsky pode ser observado aqui na alternância constante da voz melódica entre o
agudo, acima da textura harmônica, e o grave, abaixo desta.
Na primeira metade da música, o Nocturnal vai progressivamente
perdendo as semelhanças estruturais com Come, Heavy Sleep. A partir da sexta
variação, Dreaming, elementos que rementem à música de Dowland vão aos poucos
retornando e se mostrando cada vez mais presentes. Se observarmos todas as
variações, notaremos que um dos maiores contrastes entre movimentos ocorre entre
Uneasy e March-like, respectivamente o quarto e o quinto movimento, exatamente
onde encontramos menos semelhanças estruturais com a peça de Dowland. Isto
reforça a ideia do contraste como elemento importante não apenas em pequena escala,
dentro do terceiro movimento, mas também para o desenvolvimento da peça,
especialmente em momentos onde a influência de Come, Heavy Sleep é menor. A
figura 7 mostra este progressivo afastamento e aproximação de Come, Heavy Sleep.

Fig 7: elementos de semelhanças e diferenças entre as variações e Come, Heavy Sleep

Este

trabalho

buscou

apontar

alguns

processos

composicionais

empregados por Benjamin Britten na escrita de seu Nocturnal, como distorção
melódica, estratificação tonal e o uso do contraste como elemento que proporciona
uma sensação de temporalidade diferenciada. Também buscou apontar paralelos entre
métodos composicionais e a questão da noite, dos sonhos e do sono, muito presente
nesta peça em particular. Com isso, espera-se demonstrar o quão fértil pode ser a
comparação de processos composicionais com elementos extra-musicais, e o quanto
isso pode contribuir para uma análise musical mais ampla.
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1

O termo Nocturnal é retirado de um poema de John Donne (1572-1631) intitulado Nocturnal Upon St
Lucie’s Day.
2
Algumas importantes obras de Britten com esta temática são: Serenade, para tenor, trompa e cordas,
de 1943, Nocturne, ciclo orquestral em 8 movimentos, de 1958 e a ópera Sonhos de uma Noite de
Verão, de 1960.
3
Outros textos que mencionam a importância da noite, do sono e dos sonhos na composição do
Nocturnal: ROSEBERRY, 1984, p.378, ZANON, 2008.
4
A distorção melódica é uma das principais ferramentas composicionais utilizadas na composição
desta peça, segundo Arnold Whittall (apud ROSEBERRY, 1984, p.378)
5 O livro A Guide to Musical Analysis faz uma relevante crítica à teoria analítica de Reti (COOK, 1987,
pp.89-115)
6
É possível inclusive que Reti tenha, de alguma forma, influenciado o processo composicional de
Britten, pois suas ideias foram particularmente bem recebidas na Inglaterra na década de 1950.
(FALLOWS et al. 1980, p.58)
7
GARDNER, 1991, p. 136.
8
Estratificação sonora é uma técnica descrita por Phillip Ruprecht em Tonal Stratification and
Uncertanty in Britten’s Music (RUPRECHT, 1996). Ele é empregado quando, em um trecho da
música, podem ser observadas diferentes “camadas de alturas” (strata) independentes, cada uma
polarizando a música para um centro tonal diferente.
9
É interessante observar que este gesto harmônico possui uma estrutura simétrica, pois a simetria se
mostra importante em outros movimentos, como observaremos adiante.
10
Seção Áurea é o nome dado a uma proporção frequentemente encontrada na natureza, que é
encontrada dividindo o todo (68,666 compassos, no caso, pois apenas dois terços do último compasso
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são preenchidos) pela parte maior da divisão (42,666), cujo resultado é 1,609. Quando mais próximo de
1,618 for o resultado, mais próximo ele se encontra da Seção Áurea.
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Nova edição da obra Lagrime di San Pietro de Orlando di Lasso
Daniela Francine Lino

UNICAMP - dani_linop@yahoo.com.br
Carlos Fernando Fiorini
UNICAMP – fiorinic@unicamp.br
Resumo: Este artigo é baseado na pesquisa de Doutorado da autora intitulado “Lagrime di
San Pietro de Orlando di Lasso: um estudo de preparação e execução sob a ótica do
regente.” A partir de um estudo mais amplo da obra se fez necessário acrescer ao projeto
uma nova edição da obra baseada nos parâmetros aconselhados de escrita e de editoração,
visando facilitar a leitura e a compreensão por parte dos intérpretes, adequando as intenções
originais do compositor à escrita moderna. Este artigo discute cada um desses parâmetros.
Palavras-chave: Madrigal Espiritual, Música Renascentista, Orlando di Lasso, Música
Coral.
New Edition of work’s Lagrime di San Pietro by Orlando di Lasso
Abstract: This article is based on the author's doctorate research entitled "Lagrime di San
Pietro by Orlando di Lasso: a study of preparation and execution from the conductor's
perspective." From a broader study of the work, it became necessary the addition of a new
edition based on the advised parameters of writing and publishing, in order to facilitate the
reading and the understanding; thus, adapting the composer's original intentions to the
modern writing. This article addresses each of these parameters.
Keywords: Spiritual Madrigal, Renaissance Music, Orlando di Lasso, Choral Music.

Orlando di Lasso compôs Lagrime di San Pietro no ano de 1594, sendo esta
sua última obra. A peça é baseada em uma parte do poema de mesmo nome do poeta
italiano Luigi Tansillo (1510 – 1568). Lasso denominou a obra como um conjunto de
Madrigais Espirituais, escrevendo 21 peças a sete vozes.
Lagrime di San Pietro foi completada no ano de 1594 e teve sua primeira
publicação no mesmo ano. Apenas parte do original, as linhas Cantus I, Altus II, Tenor
II e Basso 1, encontra-se na Bayerische Staatsbibliothek de Munique, o qual foi estudado
e analisado pela autora. Além do original, existem atualmente três edições disponíveis
da obra, datadas de 1935 2, 1989 3 e 2009 4.
Através de um estudo amplo da obra que faz parte da tese de doutorado da
autora, denominado “Lagrime di San Pietro de Orlando di Lasso: um estudo de
preparação e execução sob a ótica do regente” foi analisado tanto o original como cada
uma das edições modernas. Esta análise levou à conclusão de que tais edições não são
aconselhadas para o uso, uma vez que trazem algumas divergências de escrita e erros de
texto, notas, uso de acidentes, transposição e até mesmo quanto à disposição de vozes.
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Outro ponto levantado sobre as edições diz respeito à escrita de Altos I e II,
uma vez que elas aparecem escritas de várias formas nas edições encontradas. Lasso se
utilizou de um recurso de escrita nesta obra, dividindo as 7 vozes em 2 grupos vocais:
superior (Cantus I e II e Alto I) e inferior (Alto II, Tenor I e II e Basso 5). Em algumas
edições, ou em parte delas, as vozes de Altos I e II aparecem trocadas, o que não faz juz
à escrita do compositor. A nova edição, portanto, traz tais vozes em seus
posicionamentos corretos.
Dentro do objeto de estudo da tese da autora, portanto, foi proposto realizar
uma nova edição crítica das partituras que compõem Lagrime di San Pietro, a partir da
necessidade de apresentar uma edição praticável da obra de acordo com a ideia proposta
por esse estudo. A nova edição trará as correções dos erros encontrados além, de uma
nova ideia quanto à sua configuração, buscando facilitar a leitura e a compreensão das
partituras por parte do regente e dos cantores. O programa de editoração utilizado foi o
Sibelius 6.
Revisão das edições existentes
Para a confecção de uma nova edição foi necessário realizar uma revisão das
três edições existentes, comparando-as e analisando cada uma delas.
A primeira edição citada, de Hans Joachim Therstappen, é a única que vem
em três volumes, e faz parte uma coleção de obra Coral que consta de 142 volumes,
edição Möseler Verlag Wolfenbüttel. Therstappen divide os madrigais de Lasso em três
partes: primeiro com os madrigais de I a VII, o segundo de VIII a XIV e o terceiro do
madrigal XV ao moteto final XXI. Esta edição é a que mais se distancia do trabalho,
pois é a que mais possui erros de texto, notas e acidentes. Além disso, traz as vozes de
Alto I e II escritas na em clave de Sol, o que dificulta a leitura pelo excesso de linhas
suplementares. Esta edição também não traz os poemas no início, nem suas traduções.
Quanto à disposição de Altos I e II, não segue sempre a mesma em todas as peças, o que
gera dúvida e obriga o grupo executante a ter de realizar a troca entre as cantoras 6 deste
naipe a cada nova peça.
A próxima edição, de Fritz Jensch, é uma boa edição, uma vez que traz os
textos de cada um dos poemas no início, juntamente com a tradução para o alemão,
além de conter alguns dos fac-símiles do compositor. Apesar disto contém erros de
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edições quanto ao uso de algumas notas alteradas e também traz Altos I e II em
disposições diversas.
A terceira edição, de Michael Procter, é uma pré-edição recente que o autor
faz voltada para a necessidade do grupo masculino que ele dirige, chamado Hofkapelle.
É bem praticável, pois já traz diversas correções e revisões do próprio autor e também
traz todos os textos, no início, traduzidos para o alemão e para o inglês. Um fator que a
distancia de uma edição ideal é que é feita a partir de uma cópia da edição de
Therstappen, citada anteriormente, e, assim, todas as correções de notas e texto são
feitas manualmente, o que pode prejudicar a compreensão de algumas alterações por
ainda não ser uma edição finalizada. Também é importante salientar que Procter
transpõe os madrigais XIII, XIV, XV, XIX, XX e no moteto final uma 4ª abaixo para
manter as tessituras das demais peças e poder realizá-las com o grupo masculino. Além
disso, também traz as vozes de Alto I e II escritas em clave de Sol. Portanto, esta edição
também se distancia do ideal deste estudo que preza pela manutenção das tonalidades
originais de cada uma das peças.
Proposta da nova edição
Após um estudo detalhado da obra e, conjuntamente, das três edições
citadas anteriormente, percebeu-se a necessidade de uma nova edição. A proposta da
nova edição seria a de reestruturar a escrita de forma mais visível e condizente com as
ideias do compositor, bem como corrigir erros de notas e textos. Além disso, a edição
visou colaborar com a leitura do grupo executante, tendo sido testada pelos cantores da
Camerata Anima Antiqua 7, grupo vocal especializado na música renascentista. Após um
período de ensaios semanais com o grupo, foi possível verificar a funcionalidade e a
praticidade da nova edição, pois foram realizados com novo formato proposto.
Abaixo levantamos os pontos encontrados nas edições existentes, que foram
discutidos pela autora e serviram de base para a alteração:
- Disposição das vozes de Alto I e II, bem como a escrita em claves adequadas;
- Exclusão das barras de compasso;
- Padronização na colocação dos acidentes;
- Uso e padronização das pausas;
- Erros de notas e textos;
- Formato de impressão.
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Disposição das Vozes e Claves
Como citado anteriormente, apesar de escrever a peça para 7 vozes, Lasso se
utiliza de uma escrita predominantemente baseada em 2 grupos vocais. A divisão é
visível em toda a obra e colabora com a ideia de se retratar na música o significado do
texto. Abaixo extraímos um trecho do Madrigal III, onde a divisão é bem clara
utilizando da divisão dos grupos:

Fig. 1 - Madrigal III – Tre volte haveva, pág. 5 8

Dessa forma, fez-se necessária uma revisão do posicionamento das vozes de
Alto I e II, pois, em algumas edições, nem sempre era seguida a divisão acima citada.
Estas vozes, portanto, foram reposicionadas de acordo com o grupo vocal ao qual
pertencem. Na edição de Jensch podemos verificar no prefácio a citação de 2 edições
das Lagrime, uma de Paris e outra de Regensburg 9 em que se verifica a diferença de
disposição entre as vozes de Alti. A nova edição será baseada na versão de Paris, a qual
dispõe a voz de Alto I pertencendo ao grupo superior.
As claves originais utilizadas para Sopranos, Contraltos e Tenores são,
respectivamente, clave de Dó na 1ª linha, Dó na 3ª linha e Dó na 4ª linha. A nova edição
se baseará nas claves modernas para coro misto (de Sol e de Fá), optando ainda pela
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escrita de Altos I e II com indicação de oitava abaixo, evitando a utilização de linhas
suplementares.
Exclusão das barras de compasso
Outra modificação diz respeito à exclusão de todas as barras de compasso
impostas pela notação moderna, pois o propósito do estudo é seguir, sempre que
possível, os padrões e notações da época.
Apesar de a anotação métrica do original apresentar sempre o

′ no início, a

divisão da música em barras de compasso altera a acentuação da prosódia musical
proposta pelo compositor. Esta versão se baseará principalmente na ideia de divisão das
frases textuais e musicais, sem se firmar nas estruturas métricas impostas pelas barras de
compasso. Esta exclusão das barras também pôde ser testada com o grupo vocal que,
após pouco tempo de prática, se adequou à nova partitura.
A leitura de uma partitura sem barras força o cantor a se atentar a cada voz
do conjunto, pois não há delimitação de compassos e, portanto, definição de tempos
fortes, apenas a referência das demais vozes e da acentuação da prosódia do texto.
Padronização dos acidentes
A partir da exclusão das barras de compasso foi necessário realizar uma
revisão quanto à padronização do uso dos acidentes, pois as versões anteriores, em
função das barras de compasso, trazem as alterações originais ao lado das notas e as
alterações não escritas no original, em cima da nota, como uma revisão do editor.
A nova edição trará os acidentes contidos no original ao lado de cada nota.
Quanto aos acidentes de edição, que não são encontrados no original, mas sabe-se que
eram executados pela prática, serão incluídos sobre as notas.
Há outro ponto da nova edição a ser esclarecido com relação ao uso dos
acidentes em notas próximas umas das outras. Quando somos guiados pelas barras de
compasso, levamos em conta a regra de que qualquer alteração em determinada nota
vale para a próxima nota idêntica, desde que esteja no mesmo compasso. A nova edição
cria a regra de que qualquer alteração em uma determinada nota vale para a próxima
nota idêntica repetida imediatamente ou com uma pequena distância, como podemos
verificar na Figura 2, extraída do madrigal II, Ma gli archi:
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Fig. 2 - Madrigal II, Ma gli archi, pág. 3

No exemplo acima verifica-se, em Soprano II, o uso do Sib que vale para a
sua repetição imediata e depois a alteração em Alto I, em que o Dó# também é alterado
após um distanciamento, nas 2 semicolcheias (sílaba ra de miraro). Esta mesma regra é
aplicada em Soprano II, ainda na sílaba ra de miraro, desta vez como acidente de
edição, já que não aparece no original. Novamente na voz de Alto I, agora na sílaba ro
de miraro percebe-se a inclusão do bequadro quando a mesma alteração não for mais
válida.
Todas estas alterações e padronizações dos intervalos visam simplificar o
uso dos acidentes e, ao mesmo tempo, melhorar o layout da partitura, pois a exclusão
das barras poderia gerar o uso excessivo de alterações.
Padronização das pausas
Outra dificuldade de escrita que surge quando se exclui as barras de
compasso é com relação aos agrupamentos de pausas, pois não há um número de
pulsações ou de compassos a ser seguido. Esta edição baseia-se, sempre que possível,
no agrupamento das pausas, levando em consideração a regra do maior agrupamento
para o menor. A pausa de breve será utilizada tanto para seu valor exato como para
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valores maiores, no caso de trechos longos ou até mesmo de páginas inteiras, como
podemos verificar na Figura 3:

Fig. 3 - Madrigal V: Giovane Donna, pág. 1

Formato de impressão
Devido a todas as alterações realizadas na partitura e, principalmente, pela
forma em que foi composta, a 7 vozes, pensou-se em um novo layout para a impressão,
pois a falta das barras de compasso em uma impressão reduzida poderia dificultar a
leitura. A nova edição, portanto, foi escrita em sentido horizontal (modo paisagem) com
apenas um sistema por página, o que facilita a visualização de cada uma das 7 vozes
com um espaçamento adequado à leitura, devido ao tamanho do papel escolhido (A4).
A partitura, impressa em ambos os lados da folha, permite também o uso de estantes
pelos cantores durante a execução, o que colabora com a prática, pois a obra é longa e
pode gerar desconforto sem o seu uso.
Conclusão
Este artigo tratou dos aspectos em que foram baseadas a nova edição da
obra Lagrime di San Pietro de Orlando di Lasso proposta pela autora, baseada no
projeto de estudo de sua Tese de Doutorado. Através desta edição, espera-se que seja
possível obter um melhor resultado durante o processo de preparação e execução,
principalmente no que se refere à prática em conjunto. Apesar da atual prática de leitura
com uso das barras de compasso, pôde-se verificar que é possível a realização sem elas,
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após um breve período de adaptação por parte dos cantores, o que faz prevalecer,
principalmente, a prosódia dos textos e a escrita vocal.
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O “Acorde de Prometeu” e a fase final de Scriabin: procedimentos
harmônicos do Désir op. 57 nº 1 e do Prelúdio op. 74 nº 1
Ernesto Hartmann
UFES - ernesto.hartmann@ufes.br
Resumo: O presente trabalho visa realizar uma breve análise harmônico-formal de duas peças do
período final do compositor russo Alexander Scriabin com o objetivo de extrair subsídios para
compreender seu tratamento do Acorde de Prometeu (hexacorde 6-34). As peças escolhidas, Désir
op. 57 nº 1 e Prelúdio op. 74 nº1, são do início de sua fase final 1907-8 e da fase final 1914
respectivamente, representando assim dois momentos distintos de manipulação do acorde de
Prometeu. Das análises extraíram-se alguns dados que permitiram algumas inferências sobre as
técnicas empregadas pelo compositor e seu progressivo distanciamento da tonalidade.
Palavras-chave: Alexander Scriabin; Acorde de Prometeu; 5 Prelúdios op. 74; 2 Morceaux op.
57.
The “Prometheus Chord” and the late Scriabin: harmonic procedures in Désir op. 57 nº 1 and Prelude op.
74 nº 1
Abstract: The present study aims at a brief analysis of the formal and harmonic aspects of former
Russian composer Alexander Scriabin in order to elucidate some of his procedures in using the so
called “Prometheus Chord” in his late style. The works chosen for this research are Désir op. 57 nº
1 (1908) and the Prelude op. 74 nº 1 (1914), both composed for piano solo. They illustrate many of
the characteristic techniques employed by the composer in his late style, both at the beginning
(1908) and at the end (1914) and provide relevant data of how he treated the formal and harmonic
matters towards a progressive renunciation of tonality.
Keywords: Alexander Scriabin; Prometheus Chord; 5 Preludes op. 74; 2 Morceaux op. 57.

1. O Acorde Prometeu ou o hexacorde 6-34
A obra de Alexander Nikholaevitch Scriabin (1872-1915) admite três períodos ou
fases distintas. Entre os 74 opus publicados por Scriabin, a maioria destina-se ao Piano,
podendo ser traçadas linhas divisórias entre os anos de 1885 e 1902 e, mais nitidamente ainda,
entre 1907 e 1914. Do opus 1 (1885) até o opus 29 (Primeira Sinfonia, datada de 1902), a sua
música representa uma absorção do estilo dos mestres românticos, em particular dos
principais compositores para piano – Chopin, Schumann e Liszt. Beethoven também
influencia fortemente a música deste período, assim como o cromatismo das obras de Wagner.
Não obstante, sua obra, mesmo repleta de momentos inspirados nestes compositores,
apresenta uma reconhecível originalidade e um vigor dramático raramente visto. A Sonata nº.
3 para Piano opus 23 (1898), é uma obra prima desta fase, e um excelente exemplo de síntese
de conteúdo romântico com a forma tradicional.
Do opus 30 (1903) até o opus 57 (1907), nota-se uma preocupação com a adequação
das formas tradicionais às inovações harmônicas decorrentes da utilização de acordes
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sinteticamente alterados. A dissolução de certos elementos formais típicos da música tonal já
se faz notar, como o retardamento e ou ausência de cadências, além da desfuncionalização da
harmonia através do uso de construções cordais ambíguas sobre o trítono. Ainda é possível
identificar os centros tonais nas obras desta fase, apesar de já bastante obscurecidos pela
presença de acordes muito alterados, sobretudo, em torno da função Dominante.
Na terceira fase (opus 58, 1907 até 1914), Scriabin rompe com a tonalidade. Apesar de
eventualmente utilizar algumas estruturas de origem tonal, como ciclo das quintas e tríades,
estas ocorrem desfuncionalizadas e sempre subjugadas à harmonia intervalar e à escala de
tons inteiros que foi amplamente utilizada por ele nesta fase. Aqui, encontra-se uma melhor
fusão entre forma e conteúdo, pois Scriabin utiliza formas que nascem do próprio material
empregado na composição, além de modelos ternários e binários já claramente estabelecidos e
cristalizados na música tonal. A harmonia simétrica, ou seja, construção com acordes que tem
como propriedade eixos de simetria, é favorecida como possível alternativa ao tonalismo.
Como intervalo simétrico por excelência, o trítono adquire um importantíssimo papel na
linguagem harmônica desta fase.
George Perle admite que Scriabin tenha utilizado a partir da segunda fase certas
estruturas e, em particular o “Acorde de Prometeu” (também conhecido como o Acorde
Místico), de uma maneira “pré-serial”. O termo “Acorde de Prometeu” foi concebido por
Leonid Sabaneyev (MORRISON, 1998, p. 314), recebendo este nome graças a sua extensiva
utilização no Poema Prometeu opus 60, de 1910. Ele diz respeito ao acorde formado pelos
intervalos a partir de uma fundamental de trítono, sétima menor, terça maior, sexta maior e
segunda maior, como pode ser observado no exemplo 1.

Exemplo 1. O “Acorde de Prometeu”.

O próprio Scriabin utilizava o termo аккорд плеромы, ou traduzido, Acorde de
Pleroma que, de acordo com Taruskin, “foi concebido para permitir uma apreciação
instantânea, ou seja, revelar o que está, em essência, para além da mente (intelecto) humana.
Sua estática sobrenatural seria uma intimação gnóstica de uma alteridade obscura”
(TARUSKIN, 1985, p. 84). A utilização deste acorde raramente ocorre pela simples
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superposição das quartas, como em seu aparente “estado fundamental”, representado no
exemplo 1, ao contrário, Scriabin lança mão das mais variadas posições e espaçamentos entre
as vozes, suspensão por apojaturas, afora a utilização de outras formações e escalas que não se
relacionam diretamente com este acorde. A propósito, a utilização deste “estado fundamental”
é a exceção e não a regra. Entretanto, frequentemente observa-se uma orgânica relação entre o
Acorde de Prometeu e as outras formações cordais e escalares presentes nas obras desta
terceira fase do compositor, estimulando o aprofundamento da análise visando elucidar estas
relações.
Para denominar as estruturas desta fase utilizaremos a nomenclatura de Allen Forte,
proposta em The Structure of Atonal Music (FORTE, 1972). Através dessa nomenclatura
podemos nomear as estruturas sem recorrer ao vocabulário tonal, classificando os intervalos
como classes (1 a 6) e os acordes como conjuntos de 3 a 9 sons. O “Acorde de Prometeus”
doravante denominado 6-34 dispõe de algumas características peculiares além de sua
formação por quartas superpostas. Quando analisado funcionalmente pode ser considerado um
acorde de dominante, devido aos seus dois trítonos quatro semitons distantes entre si. Sua
estrutura quase perfeitamente simétrica confere a este acorde uma formidável versatilidade.
De suas seis cromas, cinco podem ser dispostas em uma seqüência de segundas maiores,
permitindo seu uso num contexto harmônico de tons inteiros. A sua simetria se torna perfeita
quando o hexacorde 6-34 se transforma em 6-Z49 através de uma única alteração de semitom.
Esta transformação é justamente a explorada por Scriabin em diversas obras, das quais
destacamos para este estudo o Prelúdio op. 74 nº 1 (1914).
O conceito de unified field (campo unificado) introduzido por Jim Samson em Music
and Transition de 1977, também se aplica satisfatoriamente à obra de Scriabin posterior a
1907. Nesta fase suas melodias são extraídas das progressões de acordes não triádicos, que
geralmente são confeccionados em hexacordes. Estes hexacordes sofrem transposições,
inversões e se relacionam com outros hexacordes pelos seus intervalos e subconjuntos de
alturas. Isto garante uma unidade do material sonoro em cada trecho da estrutura, ou seja, uma
unificação do campo sonoro local seja por comunhão das alturas ou pela sonoridade das
classes intervalares obtidas através da repetição de estruturas cordais idênticas ou similares.
Para demonstração da utilização do acorde 6-34 por Scriabin em sua última fase
elegemos 2 pequenas peças de 1908 e 1914 respectivamente. São estas Désir op. 57 nº 1 e
Prelúdio op. 74 nº1, ambas para Piano. Podemos observar nestas peças as características
típicas de duas formas de emprego do Acorde de Prometeu (6-34). A primeira com este
acorde utilizado de forma fragmentária, ou como ponto de partida ou chegada para uma
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subestrutura (cadência, proposta, seqüência). Esta é a técnica utilizada no op. 57 nº 1. Na
segunda, além de fragmentado, o acorde é frequentemente substituído pelo hexacorde 6-Z49
ao longo da peça, só sendo apresentado como resolução deste último no momento de
conclusão final. Em ambos os casos, a repetição de subestruturas que sofrem transposição de
trítono (T6) e ou 4 semitons (T4) são freqüentes. Isso nos leva a conclusão de que Scriabin
optou por manter o mesmo material temático com o intuito de realçar as relações harmônicas,
com nítida relevância do trítono. Por este motivo, concentraremos nossa análise no aspecto
formal e sua articulação com as estruturas cordais presentes, não abordando em detalhes os
motivos rítmico-melódicos. Uma breve análise formal das duas peças nos permite apreciar
melhor esta situação:
2. Désir op. 57 nº 1 (1908)
A peça se resume a uma Sentença 1 que se inicia no compasso 1 e se prolonga até o
compasso 5. É uma sentença de 4 compassos, onde o último (cadência) é repetido formando a
irregularidade (5 compassos). Segue-se uma breve Coda de dois compassos. A tabela do
exemplo 2 demonstra a divisão da peça com seus principais constituintes harmônicos.

Compasso

1
6 (em T7)

2
7 (em T5)

Subestrutura

Proposta

Proposta
(repetição)

Acordes
principais

4-16
4-25 (Ambos
fragmentos
de 6-34)

Idem

3
8 (em T5)
Seqüência
(modelo e
reprodução)
5-24
5-33
5-34
(Todos
subconjuntos de
6-34)

4-5
9- 10 (em T5)
11 (em T5
com
alterações)

12 -14
Aproximação para
Dó pelo Trítono
b
Sol

Cadência

Coda

7-34 (contem
o 6-34)

5-24
5-33
(subconjuntos) e
conclui com 6-34

Exemplo 2. Estrutura articulada de forma e acordes no Désir op. 57 nº1

As transposições (T5 e T7) não representam, aqui, estruturas que evidenciam o trítono e sim
progressões análogas as do sistema tonal. T5 está para a Subdominante assim como T7 está
para a Dominante. Os compassos finais (12-14) ilustram claramente essa funcionalização,
particularmente nos três compassos finais onde encontramos uma progressão II-V-I apesar
dos acordes construidos sobre estes baixos como se pode ver no exemplo 3.
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Exemplo 3. Cadência II-V-I no Désir op. 57 nº1, compassos 12-14.

3. Prelúdio op. 74 nº1 (1914)
Nesta peça também podemos encontrar subestruturas que se transpõem, porém as
transposições aqui são a T4 (compassos 6-7) e T6 (compassos 9-12). Nestes níveis de
transposição, não podemos definir as funções Dominante ou Subdominante, o que representa
um aprofundamento de Scriabin na direção da dissolução do tonalismo. Entretanto, a presença
do acorde 6-34 se faz presente tanto pela fragmentação (procedimento já observado no op. 57
nº 1, através da utilização quase exclusiva de subconjuntos de 6-34), como pela sua
sistemática substituição pelo hexacorde 6-Z49. Como já foi demonstrado no exemplo 2, o
hexacorde 6-Z49 contem um subconjunto de 5 sons em comum com o hexacorde 6-34. Esta
propriedade é amplamente explorada por Scriabin nesta peça, quando este utiliza o 6-Z49
como ponto de partida e ou chegada de subestruturas (compassos 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15 e 16). A
transformação de um acorde em outro é explicitada e utilizada como gesto final no compasso
16, como podemos ver no exemplo 4.
A alternância entre o Ré# e o Ré natural transforma o acorde 6-Z49 em 6-34, mantendo
todas as outras cinco notas do subconjunto comum (Fá#, Si, Lá#, Sol e Mi).

Exemplo 4. Cadência final no Prelúdio op. 74 nº1, compassos 13-16. Notas diferenciais.
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No que diz respeito à divisão formal da peça, podemos compreendê-la como
apresentado na tabela do exemplo 5:

Compasso

1
9 Reprodução
em (T6)

2
10 Reprodução
em (T6)

Subestrutura

Proposta

Proposta

Acordes
Principais

5-28
(subconjunto
de 6-34)
6-Z23 (5
elementos em
comum)
6-Z49

Idem

3-4
11 Reprodução
em (T6)
Cadência ou
interrupção
5-34
(subconjunto
de 6-34)
6-Z49

5-6 Modelo
7-8 Reprodução
em (T4)

13-16

Sequência

Coda

5-16/5-32 (Não
são
subconjuntos de
6-34 mas são de
6-Z49)
6-Z49

6-Z49
6-34

Exemplo 5. Estrutura articulada de forma e acordes no Prelúdio op. 74 nº1

A partir dos dados coletados nas análises podemos apontar três procedimentos que
caracterizam o estilo de Scriabin em sua última fase, particularmente no que toca seu
tratamento do hexacorde 6-34.
a) Fragmentação. Podemos observar a constante fragmentação do hexacorde 6-34 em
subconjuntos, frequentemente de quatro ou cinco elementos. Em Désir op. 57 nº 1
temos o motivo da proposta como 4-25 (Dó, Fá# Lá# e Mi, fragmento de 6-34 Dó, Fá#,
Lá#, Mi, Lá, Ré e Sol, Fá, Si, Dó#, fragmento de 6-34 Sol, Dó#, Fá, Si, Mi, Lá) no
compasso 1 e 2 e em transposições nos compassos 6 e 7. Temos ainda nesta peça a
presença do pentacorde 5-33 no compasso 3 (que resolve tonalmente como dominante
tônica em 5-34, Láb com 9 neste mesmo compasso) representado por Mib, Réb, Sol,
Lá, Fá, fragmento de 6-34 Mib, Lá, Réb, Sol, Dó, Fá e em transposição no compasso 8.
Já no Prelúdio op. 74 nº 1 temos nos compassos 1 e 9 o pentacorde 5-28 representado
por Si#, Fá#, Mi, Lá, Lá# , fragmento de 6-34 Si#, Fá#, Lá#, Mi, Lá, Ré, no compasso 4
o pentacorde 5-34 (Dó, Fá#, Mi, Lá e Ré) fragmento de 6-34 Dó, Fá#, Sib, Mi, Lá e Ré.

Exemplo 6. Tetracordes 4-25 no Désir op. 57 nº1, compassos 1-2.
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b) Acréscimo (Superconjunto). Foram empregadas duas formas de acréscimo. A primeira
pode ser observada em Désir op. 57 nº 1 compassos 4-5 e 9-10. O hexacorde 6-34 (Fá
Si, Mib, Lá, Ré, Sol está sobre um pedal do Dó (compasso 9), formando um
heptacorde 7-34, que, evidentemente contém 6-34 como subconjunto). Já no Prelúdio
op. 74 nº 1, nossa segmentação identificou no compasso 2 um heptacorde 7-31(Dó,
Fá#, Sib, Mi, Lá, Réb, Sol) que contém não 6-34 como subconjunto, mas 6-Z49. Dos
seis hexacordes subconjuntos de 7-31, 6-Z49 é o mais freqüente (28%). É possível
compreendermos o 6-Z49 contido aqui como Dó, Fá#, Sib, Mi, Lá, Réb ou como Dó,
Sol, Sib, Mi, Lá, Réb . No primeiro caso teríamos a relação direta com 6-34 Dó, Fá#,
Sib, Mi, Lá, Ré, pois ambos tem em comum o pentacorde Dó, Fá#, Sib, Mi, Lá.
Contudo, uma semelhança pode ser observada nos dois casos, a adição de um intervalo
de quarta (seja por classe 5 ou 6). No primeiro caso foi abaixo do acorde 6-34 e por
classe 5, transformando o 6-34 em uma suspensão da tônica, a nota adicionada no
baixo. No segundo caso, buscou-se um maior distanciamento do tonalismo, pois a
adição foi acima do acorde 6-34 e por classe 6, fornecendo à estrutura um novo trítono
e gerando mais dissonância.

Exemplo 7. Heptacorde 7-34 no Désir op. 57 nº1, compasso 4.

c) Uso sistemático de 6-49 como apojatura e ou substituição. Já ocorreu no caso acima.
É sistematicamente explorado na segunda peça, apontando para uma possível
tendência do compositor de substituir o hexacorde 6-34 (Prometeu) pelo hexacorde 6Z49, ao menos durante a peça, poupando o mais estável 6-34 para a conclusão final.
Este procedimento pode ser observado nos últimos compassos do Prelúdio op. 74 nº 1
e em outras obras da mesma época do compositor além do escopo deste trabalho
(Poemas op. 69, por exemplo). A nossa segmentação não encontrou ocorrência do
hexacorde 6-Z49 em Désir op. 57 nº 1, o que reforça a nossa hipótese deste ser um
procedimento que se estabelece apenas com o desenvolvimento do estilo da terceira
fase do compositor.
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Exemplo 8. Hexacorde 6-Z49 no Prelúdio op. 74 nº1, compasso 3.

Conclusões
A utilização de blocos de subestruturas que, ao serem transpostas, mostram a
intenção do compositor em Désir op. 57 nº 1 de reforçar o sentido tonal através da
funcionalização das fundamentais dos acordes, e no Prelúdio Op. 74 nº 1 de realçar a relação
de trítono presente na própria estrutura dos acordes, aponta para uma dissolução do sentido
tonal. Ainda, no Prelúdio op. 74 nº 1, observamos a substituição do hexacorde 6-34 pelo
hexacorde 6-Z49, mais simétrico e que apresenta apenas 3 subconjuntos, 5-16, 5-28 e 5-32,
todos utilizados ao longo da peça. 6-Z49 é utilizado como uma forma de apojatura que resolve
em 6-34, geralmente na cadência final. Foram elencados três procedimentos destacados das
obras analisadas: Fragmentação, Acréscimo e uso sistemático de 6-Z49 em preparação ou
mesmo substituição de 6-34. Este último procedimento mais característico das derradeiras
obras da fase final do compositor.
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O “Quanto” e “Como” da obra enquanto critério de análise morfológica:
um estudo de caso
Valério Fiel da Costa
UFPB - fieldacosta@gmail.com
Resumo: O presente artigo propõe uma ampliação do termo morfologia musical que compreenda a
performance como parâmetro delimitador da forma. Escolheu-se como objeto de estudo uma obra
musical proposta em formato modular, que requer dos intérpretes uma margem de decisão
considerada relevante no processo de definição de uma morfologia final. No intuito de entender de
que forma uma obra aparentemente aberta adquire, no tempo, depois de várias execuções, uma
morfologia cada vez mais estável, foram gravadas diferentes versões da mesma peça e observou-se
uma evolução ou acomodação morfológica relativamente constante. A análise dessas amostras traz
à tona o “Quanto” da obra como parâmetro relevante na definição de uma morfologia.
Palavras-chave: morfologia musical, música modular, análise morfológica, performance de obra
aberta.
The “How Much” of the work as criteria of morphological analysis: a case study
Abstract: This paper proposes an extension of the therm musical morphology to understand the
performance as a parameter that delimits form. It was chosen as an object of study a piece in
modular form which requires from the performers some decisions considered important for the
definition of a final morphology. In order to understand why a piece apparently ‘open’ acquires, in
time, after severous plays, a morphology more and more stable, it was recorded different versions
of the same piece and observed an evolution, or morphlogical acomodation, relatively constant. An
analysis of these samples bring up the piece’s “How Much” as a relevant parameter on defining a
morphology.
Keywords: musical morphology; modular music; morphological analysis; performance of open
music

1. Introdução
Já vimos discutido em trabalhos anteriores1 o problema de abordar peças de
caráter indeterminado em termos de entidades relativamente estáveis. Convém, à guisa de
introdução, lembrar que o termo “indeterminação” em música foi cunhado, ou pelo menos
ganhou relevância, graças aos escritos e conferências do compositor estadunidense John Cage
(1912-1992), proferidos a partir de fins da década de 502. Em seu texto de 1957: Experimental
Music, por exemplo, declarara: o que aconteceu foi que eu me tornei um ouvinte e a música
algo a ser ouvido (CAGE, 1995: 7), como referência à sua postura frente às suas recentes
descobertas no campo da composição musical. Diante de uma prática musical na qual o
intérprete poderia interferir radicalmente nos resultados sonoros de uma determinada proposta
composicional, o compositor como que se nivelaria ao ouvinte no que diz respeito à eventual
surpresa ou perplexidade frente àquilo que se ouve. Dessa forma se propunha como que um
despojamento voluntário de sua autoridade poético-estilística em proveito de um ambiente de
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produção musical “em aberto”, no qual a obra se apresentasse como essencialmente provisória
em termos morfológicos.
É seguindo essa diretriz que usualmente se pensa toda prática musical de concerto
que não esteja implicada na noção de solfejo: estas músicas são, via de regra, consideradas
indeterminadas, aleatórias ou em aberto, desprovidas de uma forma estável e, portanto, não
faria sentido serem abordadas como objeto de análise formal. O pressuposto é que deveria
haver em toda a música, para que fosse possível caracterizá-la como obra, como “coisa
musical”, um vínculo imediato entre sua notação e um resultado sonoro relativamente
invariável.
É contra tal diagnóstico que o musicólogo James Prittchet, em seu livro The Music
of John Cage se posiciona ao reivindicar para Cage o status de compositor formal,
argumentando que a realização de diversas obras suas, a despeito do uso do acaso enquanto
método de escritura e da indeterminação enquanto estratégia de performance implicam na
noção de projeto (PRITCHETT, 1999: 2)
2. Invariância como critério morfológico
Ampliando tal raciocínio, em nossa tese de doutoramento: “Da Indeterminação à
Invariância: Considerações sobre Morfologia Musical a Partir de Obras de Caráter Aberto”,
havíamos observado que a obra musical é essencialmente frágil em termos morfológicos, ou
seja, para que um resultado sonoro se torne recorrente, e soe tal e qual o autor o deseja a cada
execução, é necessário fazer uso de estratégias de invariância 3. Verificamos que tais
estratégias funcionam para além do dado notacional: instruções diretas ditas pelo autor numa
sessão de ensaio, por exemplo, podem servir como orientadoras da forma final de uma peça,
seja como forma de compensar alguma omissão da partitura, seja para fins de reescritura e
temos o testemunho contundente da notável estabilidade das músicas de tradição oral que, a
despeito da ausência de notação, mantém-se durante longos períodos de tempo relativamente
conservadas. Por outro lado, uma partitura detalhista pode ser burlada, dependendo das
circunstâncias: devido à incapacidade do intérprete em segui-la, a uma atitude deliberada de
reescrita (é muito comum, por exemplo, que um intérprete experiente, diante da peça de um
compositor jovem e inseguro, resolva “consertar” determinados itens), ou mesmo por obra do
acaso (um cantor pode ter um acesso de tosse no meio de uma apresentação).
Por outro lado, é provável que uma obra considerada em aberto: que possua em
suas estratégias de invariância, de forma evidente, um convite à participação criativa do
intérprete no seu processo de conformação morfológica (COSTA, 2009: p.54), graças a
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fatores subjetivos (tais como a recorrência a clichês, as idiossincrasias dos intérpretes a
referencia à performance de outros trabalhos do autor em questão, à imitação de algum
modelo considerado representativo, além de fatores objetivos já referidos anteriormente),
adquira uma relativa estabilidade morfológica depois de uma série de execuções: os
intérpretes, durante os ensaios tendem a gradualmente descartar soluções consideradas
incorretas e investir em soluções consideradas corretas. É esse fator de adoção e descarte de
itens que faz do tempo um fator importante na definição morfológica da obra, mesmo que a
estratégia de invariância usada como mote original do processo não remeta diretamente a uma
forma.
O “Quanto” da obra, ou seja, a análise da “evolução” morfológica de uma dada
proposta passo a passo, considerando uma quantidade qualquer de execuções, se torna
portanto um fator importante e mesmo determinante numa possível análise morfológica.
3. Morfologia
Podemos agora definir melhor o que entendemos por morfologia da obra musical.
Uma vez que consideramos como elementos essenciais na definição da forma musical fatores
como a performance (Quem e Como se toca a obra), o tempo (Quando e Quanto se toca a
obra) e demais interferências externas (Onde e Por que se toca a obra, por exemplo); uma vez
que consideramos que, mesmo que uma música esteja representada de forma inequívoca por
uma estratégia de invariância considerada robusta ela pode sofrer alterações formais;
entendemos por morfologia da obra musical o resultado ou o conjunto de resultados de
leitura de determinada peça levando-se em consideração o impacto das estratégias de
invariância presentes no processo e o contexto espaço-temporal concreto no qual a obra
é executada.
É a proposição das estratégias de invariância como ampliação da noção de
partitura que nos permite enxergar a obra como um sistema aberto, capaz de adaptar-se a
irritações externas em função de uma necessidade ou projeto mais ou menos evidente. No
dizer do biofísico Henry Atlan no seu livro O Cristal e a Fumaça ao discutir a adaptação em
sistemas abertos:
Tomemos um sistema exposto a um certo número de diferentes perturbações
possíveis. Ele tem a sua disposição um certo número de respostas. Cada sequência
perturbação- resposta coloca o sistema em determinado estado. Dentre todos os
estados possíveis, apenas alguns são “aceitáveis” do ponto de vista da finalidade (...)
do sistema, que pode ser sua simples sobrevivência ou a realização de uma função.
A regulação consiste em escolher, dentre as respostas possíveis, as que coloquem o
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sistema num estado aceitável. (Atlan, 1992: 39)

Tal esquema resume o que estamos querendo dizer com adaptação para o caso da
obra musical. Ela não É algo com determinadas características morfológicas, mas ela ESTÁ
de alguma maneira graças ao contexto, ou seja, graças ao jogo entre finalidade e perturbações
externas. Finalmente, tal mudança paradigmática nos permite reinserir (ou mesmo inserir) no
campo da análise formal peças propostas a partir de partituras não-solfejáveis tais como
grande parte do trabalho do próprio John Cage, por exemplo.
4. Quarteto Mínimo: esboço de uma Análise Morfológica
Como forma de colocar o problema da realização de análises morfológicas que
levassem em consideração a performance como critério de definição da forma, criamos no
DEMUS da UFPB a linha de pesquisa “Morfologia Musical e Invariância” e realizamos um
experimento preliminar, quantitativo, de execução no médio prazo de uma obra caracterizada
por uma proposição notacional de caráter modular, a peça para quarteto de cordas chamada de
“Quarteto Mínimo” 4.
A ideia básica desta peça seria gerar uma situação sonora de características
texturais que, com um mínimo de material, soasse complexa, rítmica e harmonicamente, e
cuja passagem de um momento a outro se desse de forma orgânica sem que fosse necessário
definir exatamente como isso ocorreria: as regras preliminares, poucas, deveriam ser
suficientes para garantir isso e as exigências técnicas instrumentais deveriam ser mínimas (ver
Fig.1).

Fig.1. Parte de violino do Quarteto Mínimo

O modelo usado para obter complexidade foi a sobreposição livre de eventos
autônomos: cada intérprete deve seguir sua linha, no andamento que lhe convier, sem se
preocupar com os demais e isso faz com que a cada momento surja uma nova configuração
harmônica. Tentou-se aliar no Quarteto a noção de autonomia modular à noção de
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desenvolvimento linear definindo que os intérpretes deveriam tocar novamente a suas linhas
assim que as concluíssem, mas sempre com um modo de articulação diferente. Como os
andamentos estão a critério dos executantes, ocorre que cada um finaliza sua linha num
momento específico e, dessa forma, consegue-se que a passagem de um “movimento” a outro
ocorra organicamente. Os movimentos do Quarteto são definidos por modos de ataque,
mantendo-se o material da linha a cada movimento. Na partitura há eventos necessariamente
puntiformes (notas sem prolongamento) e eventos necessariamente prolongados (notas com
linha de prolongamento) que, a cada retomada, têm seu modo de articulação redefinido da
seguinte forma:
01 - NORMAL FLAUTADO: notas tocadas sul tasto (som flautado), sendo que as notas
curtas devem conter um pequeno acento e um envelope dinâmico tipo barriga (<>) e as notas
longas não devem ser tocadas com vibrato. O âmbito dinâmico deve ficar entre mp e mf;
02 - SILENCIOSO RAREFEITO: notas tocadas sul ponticello, sem vibrato, sendo que as
notas curtas não devem ser acentuadas e as notas prolongadas devem durar pelo menos o
dobro do tempo que duraram no primeiro movimento. O âmbito dinâmico deve ficar entre
ppp e p;
03 - DESTACADO AGRESSIVO: notas longas tocadas com pizzArco ou com sfp < ff e notas
curtas com pizz normal ou bártok. Inserir silêncios tensos entre um evento e outro. O âmbito
dinâmico deve ficar entre f e fff;
04 - LEGATO SONORO: posição normal do arco, trocar notas curtas por notas longas e
proceder com vibratos generosos. A articulação geral deve ser bastante legato podendo o
intérprete realizar glissandos à vontade (notas curtas devem destacar-se pela duração relativa).
O âmbito dinâmico é o mais amplo da peça e deve ficar entre p e f;
4.1 Metodologia
Foram realizadas durante o primeiro semestre de 2011 vários ensaios desta peça
com a finalidade de realizar diversos espetáculos em João Pessoa e Recife e gravar um CD de
peças para grupos de cordas por ocasião de um prêmio obtido pelo laboratório COMPOMUSUFPB frente ao Fundo Municipal de Cultura da Cidade de João Pessoa. No ensejo foi
possível acompanhar de perto o processo de acomodação morfológica da obra e colher
material para análise.
Para fins deste artigo foram selecionadas 4 versões do Quarteto e escolheu-se,
como forma de estudo das consequências morfológicas das várias execuções no tempo, uma
representação padrão de audio pautada na relação tempo (horizontal) e intensidade (vertical).
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Constam na Fig.2 a primeira e a última versão da peça, bem como duas etapas
intermediárias cuja função é facilitar a compreensão do processo no tempo. Desde o primeiro
contato é notável que, a despeito da liberdade de andamento prevista na partitura, a sequência
de “movimentos” da peça seja um dado estável desde a primeira performance.

Fig. 2 Quatro momentos diferentes na execução da peça

4.2 Análise
A fase de experimentação sobre a proposta é marcada pela cautela (áudio 1); a
partitura é lida quase como uma partitura tradicional, evento depois de evento sem muita
atenção à resultante sonora e nas consequências de cada interpretação individual no contexto.
Isso faz com que haja pouca diferenciação entre os movimentos 1, 3 e 4. Na Fig.1, o áudio 1
depois de normalizado, apresenta de forma clara tal planificação.
Depois de um alerta do compositor a respeito da necessidade de se ouvir
atentamente a resultante sonora de modo a garantir que cada movimento seja modelado de
acordo com sua “receita” específica e que o ouvido mesmo sirva como ferramenta de
dosagem estético-temporal, a morfologia da peça muda radicalmente (áudio 2). De cara, os
movimentos ficam mais bem definidos: já é possível, com a normalização, perceber radicais
diferenças de dinâmica entre os movimentos. Outro efeito imediato é o dramático aumento da
duração da peça – de 7m18s a 10m36s. Isso se deve à atenção redobrada que os intérpretes
desta vez conferiram às passagens; à percepção do papel cabido ao ouvido nesse processo de
modelagem espectral dos trechos; à atenção de cada um em relação ao que o outro intérprete
está fazendo; ao cuidado para que a textura geral não se descaracterize. A familiaridade
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adquirida com sucessivas execuções da peça faz com que os intérpretes se deixem levar cada
vez mais relaxadamente por aquele ambiente sonoro antes hostil.
A segunda exigência foi acentuar o contraste entre os movimentos 2 e 3 (áudio 3)
para ampliar o caráter dramático da peça. Foi sugerido que os intérpretes se deixassem levar
pelo fluxo do 2º movimento, que exagerassem nos pianíssimos do trecho e dissolvessem
quase que completamente os sons reais em sons harmônicos errantes abusando do efeito de
sul ponticello. A referência seria um “transe” que acabaria de forma abrupta com o advento
do 3º movimento. Este deveria ser executado em franco contraste com o anterior, de forma
agressiva e destemida (digo “destemida” pois havia um certo receio de desafinar algumas
notas devido à necessidade de se atacar cada uma delas, a descoberto e em fortíssimo, a partir
do silêncio absoluto). O áudio 3, é ligeiramente maior que o anterior, possui 11 minutos,
tendo a relação entre os movimentos 2 e 3 como a sua principal mudança morfológica. Note
que o 2º movimento – silencioso rarefeito – se amplia enquanto o 3º – destacado agressivo –
se contrai como consequência das novas instruções.
A esta altura os intérpretes já dominavam a peça e já podiam, a cada execução,
procurar melhorar o seu desempenho enfatizando as características expressivas da obra. O
áudio 4 da Fig. 2 apresenta o Quarteto já em fase avançada de conformação morfológica.
Aqui surge de forma mais clara o contraste, antes sutil, entre o 1º e o 4º movimentos; são
valorizados no 3º movimento, de forma mais constante os silêncios expressivos previstos no
esquema original: para potencializar tal efeito garantindo a continuidade do fluxo, os
intérpretes passaram a compensar o silêncio dos parceiros injetando gestos bruscos, o que
gerou um efeito geral de filtragem no qual cada gesto cancelava ou ativava uma ou mais
linhas. Esse jogo levou a uma ampliação do 3º movimento e uma consequente ampliação
geral da peça que, no seu formato final chegou a 12'20” (cerca de 5 minutos a mais que a
versão original!).
5. Conclusão
É interessante observar em situações como a estudada acima as consequências do
trabalho de um grupo sobre uma mesma demanda e em como esta evolui morfologicamente
no tempo graças a vetores mais ou menos definidos e à ação do tempo. A questão do
“Quanto” determinada peça foi tocada surge aqui como um critério morfológico importante,
conjuntamente com o “Como” que levaria em consideração as instruções extra-partiturais
realizadas pelo próprio compositor em acordo com os intérpretes no ambiente de ensaios.
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Análises morfológicas que levem em consideração o trabalho dos intérpretes são
viáveis e, a nosso ver, representam um avanço no sentido de abarcar, no campo da análise
formal, todo um universo de casos ainda pouco estudados.
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Notas
1

COSTA, Valério Fiel da. Considerações sobre a Forma em Peças de Caráter Aberto de Cage e Stockhausen.
Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música - ANPPOM, Uberlândia. [S.n.],
p.228-233, 2011; COSTA, Valério Fiel da. Acaso e Indeterminação como Ferramentas Composicionais em
Cage. V Simpósio de Pesquisa em Música - SIMPEMUS, Curitiba. [S.n.], p.80-83, 2009.
2

A partir de fins da década de 50, o compositor passa a investir em propostas composicionais nas quais o
intérprete é chamado a intervir criativamente. A esta situação em que o compositor, deliberadamente cede, total
ou parcialmente, o controle sobre o resultado musical de sua obra, Cage chamou de indeterminação e a música
que apresenta este preceito como base, de música indeterminada. Ver (PRITCHETT, 1999: 108). (N.P.)

3

Entende-se por estratégia de invariância toda expressão do desejo de que determinados itens se repitam a cada
execução de uma peça. É em relação a tal expressão do desejo que o intérprete se coloca e, para que seus
objetivos sejam cumpridos é necessário que seja robusta. Um partitura tradicional seria um exemplo de estratégia
de invariância. Tais estratégias funcionam, porém, para além do dado notacional e orientam, mais que definem, a
morfologia final da obra (COSTA, 2009: 54)
4

O grupo que executou as várias versões da peça, durante o primeiro semestre de 2011, foi o Sonantis, grupo
vinculado ao laboratório de composição da UFPB – COMPOMUS e, na ocasião, era composto por Caio Freire,
Raquel Avellar (violinos), Mariana Rodrigues (viola) e Thomaz Rodrigues (cello). (N.P.)
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O caminho metodológico na pesquisa “ensino/aprendizagem musical no
ensaio: um estudo de caso na Orquestra Camargo Guarnieri”
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Resumo: Neste artigo, apresento a metodologia adotada na pesquisa “ensino/aprendizagem
musical no ensaio: um estudo de caso na Orquestra Camargo Guarnieri”. Em uma abordagem
qualitativa, o método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso e, ainda, três procedimentos de
coleta de dados, quais sejam: análise de documentos, entrevistas, e a observação como processo
construído. Por fim, teço considerações sobre as análises e interpretações dos dados.
Palavras-chave: Metodologia, observação, ensaio, Educação Musical.
The metodological way in the research “the musical teaching/ learning in the rehearsal: a
case study at the Orchestra Camargo Guarnieri”
Abstract: In this article, I present the methodology adopted in the research “teaching/ learning
music in the rehearsal: a case study in Orchestra Camargo Guarnieri”. In a qualitative approach,
the search method used was the study case and, three datas collections procedures which are:
document analysis, interviews, and observation as a process built. And finally, do my
considerations about this analysis and data’s interpretation.
Key words: Metodology, observation, rehearsal, Music Education.

1. Introdução
Com um olhar do campo da Educação Musical, o presente artigo tem como
objetivo apresentar a metodologia adotada na pesquisa cujo título é o “Ensino/aprendizagem
musical no ensaio: um estudo de caso na Orquestra Camargo Guarnieri” 1.
O

objetivo

dessa

pesquisa

foi

compreender

como

os

músicos

ensinavam/aprendiam no ensaio de orquestra. Para alcançar esse objetivo, foi necessário
descrever sobre a organização e a estrutura da Orquestra Camargo Guarnieri, identificar
quais eram os papéis/funções desempenhadas dos participantes do grupo, analisar as formas e
os conteúdos do ensino/aprendizagem musical no ensaio.
Para pesquisar o ensino/aprendizagem no ensaio, foi preciso ter em vista a
orquestra (KNIGHT, 2006), sua organização e estrutura, mas também foi pertinente observar
os músicos. O ensaio é um lugar no qual os acontecimentos musicais se mesclam, em que
muitas informações acontecem em um só tempo. Estas dizem respeito não só à música, mas
também às práticas individuais de executar o instrumento, além da preparação coletiva para os
concertos. Desse modo, segundo Trajano (1984), o ensaio é um lugar no qual é possível
conhecer os músicos em seus momentos de experiências musicais.
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Cada músico traz em si um percurso no processo de preparação das obras
musicais, na execução, interpretação e performance musicais. Entender esse percurso passa,
dentre outras questões, pela compreensão do ensino/aprendizagem musical.
2. O caminho metodológico
Na intenção de priorizar os processos do ensino/aprendizagem dos músicos em
suas práticas nos ensaios, é que optei pela pesquisa qualitativa. De acordo com Denzin e
Lincoln (2006), esse tipo de pesquisa dá ênfase aos “processos” e aos “significados” “que não
são examinados ou medidos experimentalmente em termos de quantidade, volume,
intensidade, ou freqüências” 2 (DENZIN; LINCOLN, 2006: 2-3). Para esses autores, esse tipo
de pesquisa consiste em
[...] um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao
mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma série de representações,
incluindo as notas de campo, as entrevistas, as conversas, as fotografias, as
gravações e os lembretes. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma
abordagem naturalista, interpretativa, para o mundo, o que significa que seus
pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou
interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem
(DENZIN; LINCOLN, 2006: 17).

O caminho metodológico apresentado neste artigo partiu das seguintes questões:
Como pesquisar em um ensaio? Como proceder diante de sua organização? Como coletar os
dados no ensaio da orquestra? Qual o método para se compreender o ensino/aprendizagem
musical no ensaio da orquestra? Quais são as técnicas para a coleta de dados?
Diante de tais indagações, dentro da metodologia abordada nesta comunicação de
pesquisa, o estudo de caso foi o método de pesquisa utilizado e entendido a partir de três
autores, Gil (2009), Yin (2005) e Stake (1998).
Gil (2009: 8) vê o estudo de caso como um “delineamento de pesquisa” que exige
do pesquisador muitas “habilidades para entrevistar, para observar e analisar documentos [...]
sem auxílio dos testes estatísticos” (GIL, 2009: 8).
Yin (2005), por sua vez, salienta que o estudo de caso é uma pesquisa empírica
que “investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, onde os
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2005: 32). O
estudo de caso é uma estratégia de pesquisa abrangente, que vai desde sua lógica, seu
planejamento, passando pela técnica para a coleta de dados, e as questões que envolvem a
análise e a interpretação do fenômeno estudado (YIN, 2005).
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E, por último, Stake (1998: 11) que afirma que o pesquisador ao utilizar o estudo
de caso “destaca as diferenças sutis, a seqüência dos acontecimentos em seu contexto, a
globalidade das situações pessoais”. Nesse sentido, para este autor, o estudo de caso é o
“estudo da particularidade e da complexidade de um caso singular, para chegar a compreender
sua atividade em circunstâncias importantes” (STAKE, 1998: 11).
3. Procedimentos de coleta e análise dos dados
Na metodologia, foram adotados três tipos de procedimentos de coleta de dados:
análise de documentos, entrevistas e observação.
Os documentos consultados foram as atas de reuniões do DEMAC 3 que
continham parte dos relatórios das atividades da Orquestra Camargo Guarnieri, bem como os
pareceres sobre esses relatórios. De acordo com May (2004), se os documentos forem vistos e
lidos como a “sedimentação das práticas sociais” têm o potencial
[...] de informar e estruturar as decisões que as pessoas tomam diariamente e a
longo prazo; eles também constituem leituras particulares dos eventos sociais. Eles
nos falam das aspirações e intenções dos períodos os quais se referem e descrevem
lugares e relações sociais de uma época na qual podíamos não ter nascido ainda ou
simplesmente não estávamos presentes (MAY, 2004: 205-206).

May (2004) chama a atenção para que, quando consulta documentos, o
pesquisador passa a conhecer fatos não presenciados por ele. Nesse caso, buscar o passado da
orquestra possibilita ver “as maneiras nas quais o [...] presente veio a existir” (MAY, 2004:
206), compreendendo como foram as relações sociais, políticas e econômicas anteriormente,
de acordo com os registros dos documentos.
Outro procedimento de coleta de dados foi a entrevista. Foram realizadas três
entrevistas com os maestros que estiveram à frente da Orquestra Camargo Guarnieri desde a
sua estreia, com o objetivo de conhecer como era, no momento de atuação de cada maestro, o
trabalho musical desenvolvido por eles.
Szymanski (2004) atenta para a importância do olhar reflexivo do pesquisador, a
perspectiva “das relações face a face”, em que “estão em jogo as percepções do outro e de si,
expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações” (SZYMANSKI, 2004: 12).
Além das entrevistas, houve muitos diálogos com os músicos da orquestra. As
conversas foram realizadas durante o período de coleta de dados, em vários momentos. Elas
foram bastante esclarecedoras na concepção de um quadro sobre a orquestra e seus
componentes, ao longo da pesquisa.
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Já a observação foi o procedimento de coleta de dados que exigiu um esforço em
como olhar e uma definição do que olhar nos ensaios da orquestra. Morato e Gonçalves
(2009) discutem sobre o olhar na observação no ensino/aprendizagem de música e afirmam
que não há uma situação educativa igual a outra, e ainda, “tanto existe uma dimensão teórica
incidindo na observação, que se materializa na prática, quanto existe uma dimensão prática
incidindo na reflexão, que se materializa na teoria” (MORATO; GONÇALVES, 2009:114).
Pode-se dizer que a observação foi o principal procedimento de coleta de dados
utilizado para a compreensão do ensino/aprendizagem no ensaio, em que, inicialmente, a
grande questão era: “O que observar?”, e com o passar dos ensaios, surgiu também a
pergunta: “De onde observar?” Foram observados dezenove ensaios que incluíam: os gerais,
os de naipes e os de leitura, totalizando cinquenta e sete horas de observação,
aproximadamente. Em cada tipo de ensaio, os músicos tinham diferentes enfoques, estudando
as mesmas obras musicais. Assim, eles tratavam de assuntos sobre a organização do ensaio,
recebiam informações sobre as apresentações, as partituras, e ainda identificavam as
necessidades de execução das obras musicais em seus respectivos instrumentos. Nos ensaios,
os músicos estavam sob a responsabilidade dos chefes de naipes, mas, às vezes, quando o
estudo estava associado a aspectos particulares de cada naipe, os músicos tinham seus
momentos com suas formas de tocar individualmente.
Os “acontecimentos no/do ensaio” que diziam respeito ao ensino/aprendizagem e
que fizeram parte da coleta de dados envolveram tanto o “antes” como o “depois” do ensaio,
as falas nos intervalos, nos corredores, os gestos, a forma de organizar os ensaios e de tocar,
dentre outros. Nesse cenário, o processo de observação foi construído aos poucos, a cada
ensaio. Dessa forma, a condição de observadora foi guiada pelo “trotar da realidade” em meio
ao ensinar/aprender dos músicos “de uma forma bisbilhoteira, tentando ver o que nela [a rota;
o ensaio] se passa mesmo quando nada se passa” (PAIS, 2003: 33), porque “para que nos
possamos encontrar é necessário ter vivido algum tipo de desnorte” (PAIS, 2003: 55).
A metodologia apresentou, ainda, o processo de análise e interpretação dos dados.
Não há regras exatas ou um guia para ensinar como transformar as observações em
interpretações (STAKE, 1998). Análise e interpretação dos dados não requerem apenas
conhecimento teórico, mas é um conjunto que agrega tanto a “experiência pessoal”, os
estudos sobre a pesquisa, como também estudos de outros pesquisadores (STAKE, 1998: 23).
Numa primeira análise, o material foi organizado em nove categorias, quais
sejam: metodologia, ensaio, músicos, performance, dinâmica, afinação, um músico ensinando
o outro, tempo/andamento e regentes. No entanto, posteriormente, essas categorias foram
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sendo reorganizadas e se constituíram de outra forma, sendo transformadas para que
pudessem se tornar em material que me levasse a compreender o ensaio como um espaço para
ensinar/aprender música e como o ensinar/aprender acontece.
Durante a análise, percebi que os dados registrados eram como “tirinhas”
recortadas, compostas por flashes que aconteceram durante os ensaios. Esses dados se
constituíam, portanto, de “pequenas frases” escritas, às pressas, durante o período das
observações, mas ganharam sentido em seus contextos e tiveram cada uma a sua importância.
De acordo com Pais (2003: 110), as metodologias relacionadas com as teorias do
cotidiano “respeitam [...] aos microprocessos da vida social”. Dessa forma, a análise dos
dados foi uma experiência de lidar com pequenas partículas sobre a vida do/no ensaio, com
suas rotinas, as formas como os músicos estudavam, o que determinados gestos ou expressões
faciais diziam ou poderiam dizer. Segundo esse autor, o social
[...] não existe senão através dos indivíduos, estes, por sua vez, não podem ser
sociologicamente estudados senão a partir das regras, das normas, das instituições,
dos valores e das representações que interiorizam ou que, pelo menos, reproduzem,
como um habitus, nos seus comportamentos (PAIS, 2003: 110-111) (grifo no
original).

Mas é pertinente mencionar que, ao observar uma “quantidade de fenômenos”,
faz-se necessário perseverar no foco do objeto sem se “encantar” com outros caminhos que
não se direcionem para o propósito da pesquisa (JACCOUD; MAYER, 2008). Para esses
autores, a partir do momento em que o lugar do observador leva a uma descoberta sobre o
objeto a ser observado, “passa-se [...] de um saber a alteridade a um saber sobre a
interioridade, sobre a subjetividade, ou ainda, sobre a relação entre o sujeito e o objeto”
(JACCOUD; MAYER, 2008: 261). Dessa forma, lidar com os dados “trata-se de interpretar
mais do que explicar”, e a forma interpretativa ao invés de distanciar aproxima o objeto do
sujeito. Essas interpretações dos dados externam quais foram as “posições teóricas e
epistemológicas” adotadas na pesquisa (JACCOUD; MAYER, 2008: 275).
Foram discutidas questões sobre os dados, o papel do observador e a sua não
neutralidade (JACCOUD; MAYER, 2008), a conversação do observador com ele mesmo
(TRAJANO, 1984), a ideia de lidar com o presente (KETELE; ROEGIERS, 1993).
4. Considerações finais
O

interesse

metodológico,

em

um

estudo

sobre

a

compreensão

do

ensino/aprendizagem no ensaio, está relacionado à compreensão das “margens”, ao enxergar
os “pequenos detalhes” no ensaio em seus aparentes acontecimentos repetitivos e repetidos.
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Essa compreensão das “margens” está associada a uma perspectiva teórica em que é possível
perceber que existem outras formas de pensar o todo e as partes, logo, o ensinar/aprender
música no espaço [do ensaio] (TEDESCO, 2003).
No ato de organizar os dados e pensar sobre eles, analisando-os, percebi que
mesmo nas “pequenas coisas” que aconteceram com os músicos, em momentos que pareciam
insignificantes, cansativos, difíceis de ouvir, e difíceis de observar, foi possível ver
aprendizagens e uns ensinando os outros.
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O cancioneiro popular da imigração italiana: o papel da canção narrativa
na manutenção e construção de memórias
Patrícia Pereira Porto

Universidade de Caxias do Sul – porto.pp@gmail.com
Resumo: A tradição oral colabora para a manutenção e construção de memórias e reforça a
identidade dos grupos sociais. No nordeste do Rio Grande do Sul ocorre uma tendência à
manutenção do hábito de cantar pelos descendentes de imigrantes italianos, apesar de
descontextualizado histórica e territorialmente, tradição que se mantém não só pela prática do(s)
dialeto(s) como também pela memória das melodias. O canto popular aparece como uma das
expressões da tradição oral que se reveste de maior significado e reforça, como prática coletiva, a
identidade dos descendentes de imigrantes.
Palavras-chave: Identidade Cultural, Memória Social, Canção Narrativa, Cancioneiro Popular.
The Italian Immigration’s Folksongs: the importance of the narrative song in the construction and
maintenance of memories
Abstract: The oral tradition contributes to the maintenance and construction of memories and
reinforces the identity of social groups. In northeastern Rio Grande do Sul there is a tendency to
upkeep the singing habit by Italian immigrants descendants and although historically and
geographically decontextualized this tradition is maintained by the dialect use as well as the
memory of melodies.The popular song emerges as one of the highest expressions of oral tradition
– and increases, as collective practice, the immigrant descendants identity.
Keywords: Cultural Identity, Social Memory, Narrative song, Folksong Collection.

1. A narrativa cantada: uma “voz em grito”
Contar histórias é uma maneira de compartilhar lembranças, mitos, educar
eticamente, possibilitar o contato com o passado através do presente. A narrativa oral media a
relação do indivíduo com a sociedade e, assim, mostra traços da cultura de um determinado
grupo social. Mesmo sabendo-se que a memória do contador é emocionalmente seletiva, tal
fato será determinante na manutenção da identidade desse grupo. Charaudeau defende que
“Qualquer gênero de discurso mantém uma relação com a memória: certos enunciados são
conservados, outros não, e as modalidades de sua conservação são inseparáveis de sua
identidade”. (CHARAUDEAU, 2004: 326) Partindo deste pressuposto, pode-se considerar
que a narrativa possibilita a manutenção e construção da memória, determinando a identidade
de certos grupos sociais.
O caso do Cancioneiro Popular da Imigração Italiana 1 demonstra um
fortalecimento da identidade dos grupos de imigrantes estabelecidos na RCI (Região Colonial
Italiana) através da tradição oral, onde essas narrativas são parte da cultura das gerações.
Dentre as manifestações da tradição oral na RCI, o canto popular aparece como
uma das expressões coletivas que se reveste de maior significado Ele reforça, como prática

1430

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

coletiva, um dos traços de identidade dos descendentes dos imigrantes italianos. Segundo
Piazza (2004):
Os imigrantes que se estabeleceram nas terras do Nordeste gaúcho experimentaram,
depois das peripécias da viagem, um reinício de vida sem um aparato cultural
adequado a tantas mudanças. Mesmo alimentando a esperança de construção de um
novo lugar, de um novo espaço para si e para seus filhos, o sentimento de
desenraizado acabou por ditar-lhes um comportamento novo: cantar, no exílio, nem
sempre voluntário, para lembrar lugares e pessoas queridas. (PIAZZA, 2004: 340)

O objeto desse estudo é um tipo bastante específico de narrativa, a narrativa
cantada, gênero relativamente comum no repertório do Cancioneiro Popular. Roland Barthes
(1986) entende como bastante problemática a relação entre língua e música existente na
canção, classificando como “grão” essa dupla postura da voz: música e língua. Para ele, o
“grão” seria “a materialidade do corpo falando a língua materna: a letra, possivelmente; a
significância, seguramente.” (BARTHES, 1986: 265, tradução nossa)
Dando segmento à problematização, utiliza os conceitos de feno-canto e genocanto, tomados de Julia Kristeva 2, para diferenciar seu conceito de “grão” das outras
qualidades da música vocal. Assim, feno-canto seria o conjunto das características que
procedem da estrutura da língua cantada, tudo o que na execução está a serviço da
comunicação, representação e expressão. Já geno-canto seria o volume que a voz canta e diz,
o espaço em que germinam as significações desde o interior da língua e em sua própria
materialidade, ficando assim distante à comunicação, à representação e à expressão.
(BARTHES, 1986: 265)
Citando Panzéra, seu professor de canto, deixa entender a importância do
“desgaste próprio de uma língua que vive”, pois aí que se encontra a verdade da língua e não
sua funcionalidade, aí se encontra sua significância. A partir dessa perspectiva, defende que a
fonética coloca um freio nas tentativas de redução expressiva que toda cultura se empenha a
operar sobre o poema e a melodia. (BARTHES, 1986: 267) No entanto, essa significância só
pode ser definida como a fricção entre a música e a língua, o que em absoluto não é a
mensagem. O que se deve produzir em nível de geno-canto é uma escritura em forma
definitiva, uma “escritura cantada da língua”. (BARTHES, 1986: 268)
As canções populares trazidas pelos imigrantes italianos à RCI elucidam, de certa
forma, as problematizações de Barthes sobre a questão fonética e sobre a significância do
gênero canção. Em boa parte dessas canções, a melodia está incorporada ao texto, quase como
se estivesse subordinada a ele, ficando evidente que o dialeto, a “pronúncia imperfeita” e o
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conteúdo expressivo do texto são elementos que não devem ser alterados em prol de uma
“expressividade artística”. A significância e o sentido dessas canções está no cantar “sem
regras”, no narrar musicalmente, mas sem pretensões de nenhuma outra ordem que não a de
dar sentido à sua história, à sua cultura: rememorar e (re)construir uma memória.
Para Barthes, na arte da pronunciação a música se aproxima da língua e encontra
nesta o que ela tem de musical, mantendo assim a perfeita coalescência da linha do sentido (a
frase) e da linha da música (o fraseado). Para que a música irrompa na língua, se faz
necessário um “cantar com todas as forças”, uma “voz em grito”. Esta seria a maneira própria
da canção popular, é onde encontramos a estética do sentido. (BARTHES, 1986: 277)
Se analisarmos o acervo do Cancioneiro Popular da Imigração Italiana,
poderemos observar que nos coros espontâneos existe uma grande liberdade de expressão da
voz. Se assemelha de fato a “uma voz em grito”, visto que os cantores se utilizam de toda sua
“capacidade vocal” para interpretar as canções. Isso provoca por muitas vezes uma certa
desafinação, tanto nas linhas melódicas, quanto na harmonização entre as vozes do coro.
Também é importante ressaltar que nesse tipo de formação coral, a harmonia é construída de
forma bastante intuitiva, sem necessariamente respeitar as regras da harmonia tonal 3. Eles
possuem um modelo de classificação das vozes no coro que as determina como il primi, il
secondo, e il basso, classificação esta que está relacionada com suas respectivas funções
tonais, obedecendo à constituição básica da harmonia tonal (tônica, terça e quinta).
No entanto, não se deve esquecer que, assim como afirma Barthes, texto e música
são formas de expressão com características muito distintas. Para o autor, a música é uma
qualidade da linguagem:
Mas esta qualidade da linguagem não tem nada a ver com as ciências da linguagem
(poética, retórica, semiologia), pois ao tornar-se qualidade, a parte da linguagem
promovida é o que esta não diz, o que não se articula. No não dito é onde se alojam
o gozo, a ternura, a delicadeza, a satisfação, os mais delicados valores do
imaginário. A música é à sua vez o expresso e o implícito no texto: o que está
pronunciado (submetido a inflexões), mas não articulado: o que a sua vez está fora
de sentido e sem sentido, inserido plenamente nessa significância que a teoria do
texto tenta hoje em dia postular e insinuar. A música, como a significância, não tem
a ver com nenhuma metalinguagem, senão somente com um discurso sobre valor, o
elogio: um discurso apaixonado; toda relação “satisfatória” - satisfatória enquanto
consegue dizer o implícito sem articulá-lo, a saltar por cima da articulação sem cair
na censura do desejo ou na sublimação do indizível – possa com justiça receber o
qualificativo de musical. É possível que as coisas só tenham valor por sua força
metafórica; é possível que esse seja o valor da música: o de ser uma boa metáfora.
(BARTHES, 1986: 278, tradução nossa)
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De acordo com o acima exposto, pode-se entender que a música teria a capacidade
de comunicar o indizível, se aproximando desta forma da linguagem metafórica. Além disso,
a relação texto/música existente na canção a insere ainda mais no campo da metáfora.
2. Análise da canção narrativa segundo as categorias de Roland Barthes
Segundo as categorias de análise de Barthes 4, as canções narrativas do
Cancioneiro Popular da Imigração Italiana podem ser consideradas como uma fusão entre o
discurso metonímico e metafórico. Apesar de narrarem uma história, na maioria das vezes em
forma de diálogo, a forma como a narrativa é estruturada se assemelha bastante com a
linguagem metafórica. Os elementos não estão "claros" e sim subentendidos, é necessário que
ocorra um "deciframento" por parte do interlocutor.
Para o autor, a narrativa apresenta três níveis de descrição: o das funções, o das
ações e o da narrativa. Os três níveis estão ligados entre si segundo um modo de descrição
progressiva.
Narração - índices (informações)
NÍVEIS DE DESCRIÇÃO

Ações - Funções/Núcleos/Catálises
Funções - Unidades funcionais (unidades mínimas)

O primeiro passo da análise é, segundo Barthes, definir as unidades narrativas
mínimas e ter a significação desde o princípio como critério da unidade 5. Nas páginas
seguintes, a canção La mama di Rosina, que compõe o acervo do Cancioneiro Popular da
Imigração Italiana, será analisada segundo as categorias de análise da narrativa do autor.
Também serão tecidos breves comentários sobre alguns aspectos da construção
harmônica/melódica da canção, visando observar a importância da música no discurso da
narrativa.
A canção La mama di Rosina apresenta, em um primeiro momento, um narrador
oculto, que conta sobre a preocupação da mãe de Rosina com sua filha. O narrador oculto
predomina nas duas primeiras estrofes da canção:
La mama di Rosina era gelósa

Ma un giòrno che la mama era malata

bin bon ba per favóre

bin bon ba per favóre

Rosina dàmelo un bel bacìn

Rosina dàmelo un bel bacìn
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a mène prénder l′aqua

Rosina andà al molino

coi òci bianchi e néri

coi òci bianchi e néri

a méne prénder l′aqua

Rosina andà al molino

la mandava.

per macinare.

*A mãe de Rosina era zelosa/bim, bom, bá, por favor/Rosina me dá um beijinho/no rumo de buscar água / com
os olhos branco-negros/a mandava. Mas um dia em que a mãe estava doente/bim, bom, bá, por favor/Rosina me
dá um beijinho/Rosina foi ao moinho/com os olhos branco-negros/Rosina foi ao moinho/para moer.
Já nessas duas primeiras estrofes se pode observar a interrupção da narrativa pela fala
do moinheiro, personagem que tenta seduzir Rosina. Essas interrupções acontecem em todas
as estrofes da canção, e enfatizam assim a intenção do moinheiro.
"bin bon ba per favóre
Rosina dàmelo un bel bacìn"
* bim, bom, bá, por favor/Rosina me dá um beijinho

Se pode observar também uma segunda interrupção na narrativa, que se refere aos
olhos brancos-negros de Rosina, que chama atenção para a beleza e ingenuidade da jovem,
para a "pureza"de seu olhar.
"coi òci bianchi e nèri "
*com os olhos branco-negros.

A partir das categorias de análise de Barthes, pode-se entender essas interrupções
como índices da narrativa, visto que são relatos metafóricos, implicam atividade de
deciframento.
Da terceira estrofe em diante a narrativa passa a ser organizada através do diálogo
entre Rosina e o moinheiro, iniciado por Rosina que solicita àquele que acorde.
"Si svéglia molinaro che ho premura
bin bon ba per favóre
Rosina dàmelo un bel bacìn
son qui da stamatina
coi òci bianchi e néri
son qui de stamina
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per macinare".
*Acorda, moinheiro, que tenho pressa/bim, bom, bá, por favor/Rosina me dá um beijinho/estou aqui desde
manhã− com os olhos branco-negros − estou aqui desde manhã para moer.

Na quarta estrofe se pode observar que função cardinal 6 e índice 7 se fundem:
"E méntre che la màchina girava
bin bon ba per favóre
Rosina dàmelo un bel bacìn
per farti più vicino
coi òci bianchi e nèri
per farti più vicino
e non tremare".
*E enquanto a máquina girava/bim bom, bá, por favor Rosina me dá um beijinho/para trazer-te mais perto−
com os olhos branco-negros −para trazer-te mais perto e não tremer.

A frase acima se constitui como função cardinal, visto que sem ela não
compreenderíamos o desenvolvimento da história, no entanto, sua significação implica um
certo deciframento, constituindo-se também como índice. Essa dupla função também aparece
na sétima estrofe, quando Rosina cai adormecida.
"E méntre che molino macinava
bin bon ba per favóre
Rosina dàmelo un bel bacìn
Rosina cade a tèra
coi òci bianchi e nèri
Rosina cade a tèra
adormensata".
*E enquanto o moinheiro moía/bim, bom, bá, por favor Rosina me dá um beijinho/Rosina cai no chão/com os
olhos branco-negros/Rosina cai no chão adormecida.

Na sétima e oitava estrofe o narrador oculto reaparece, sendo que na oitava estrofe
temos dois modos de narrativa atuando simultaneamente:
"Si svéglia la Rosina a l∋improviso"- Narrador oculto
*Desperta a Rosina de repente
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"sù dami la farina che se ha fato tardi"- Diálogo
*vamos, me dá a farinha que já é tarde

O discurso é encerrado através da voz de Rosina, que resiste à sedução do moinheiro e
retorna para sua mãe e irmãos. Por se tratar de uma narrativa pequena, a incidência de
catálises 8 no discurso é bastante reduzida, visto que a maior parte dos elementos inseridos no
discurso tem função cardinal.
Do ponto de vista musical, a canção apresenta uma estrutura que colabora para
acentuar algumas ideias do texto. Por exemplo: as duas primeiras frases de cada estrofe são
cantadas por um grupo misto, no entanto, a interrupção (índice) citada anteriormente, onde o
moinheiro tenta seduzir Rosina pedindo um beijo, é cantada somente por vozes masculinas,
enfatizando assim o caráter textual.
A melodia se repete em todas as estrofes da canção, o que é uma característica do
repertório do Cancioneiro Popular da Imigração Italiana, mas podemos entender que a curva
melódica da canção enfatiza a história narrada.
Se tomarmos como ponto de referência as vozes masculinas, podemos perceber que
exatamente no trecho onde o moinheiro solicita um beijo à Rosina, a melodia fica mais aguda,
retornado à região mais grave logo se encerra a frase. A partitura abaixo foi realizada a partir
da interpretação do Coral São Francisco, de Monte Belo.

Exemplo 1: trecho da canção La mama di Rosina retirado da partitura editada – Acervo projeto
ECIRS

Pode-se assim inferir que a utilização dessa curva melódica serve para enfatizar o
significado do texto, que gira em torno da sedução de Rosina por parte do moinheiro.
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3. Considerações finais
A narrativa oral possibilita a manutenção e construção de memórias e frutifica os
traços da identidade de determinados grupos sociais. No caso da narrativa cantada, a memória
é 'alimentada' pela união entre discurso verbal e musical, um auxilia o outro no processo de
memorização, como uma espécie de mnemotécnica.
Apesar de descontextualizado territorialmente e historicamente, essa tendência à
manutenção do hábito de cantar na RCI demonstra o desejo de permanência a uma identidade,
algo que os vincule à sua tradição, às suas raízes. Tradição esta mantida não somente pela
prática do dialeto nas canções, como também pela memória das melodias.
A partir da breve análise apresentada da canção La mama di Rosina, podemos
inferir que o processo de ressignificação do Cancioneiro Popular acontece não somente na
modificação da estrutura verbal da canção narrada. Tal processo ocorre também através da
leitura interpretativa das canções em períodos históricos e em territórios diferentes. A própria
escolha interpretativa em si já é um processo de ressignificação da canção.
Referências:
BARTHES, R. (org). Análise estrutural da narrativa. Petrópolis: Vozes, 1973.
_________________Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces. Barcelona: Ed. Paidós
Comunicaciones, 1986.
CHARAUDEAU, P.; MANGUENEAU, D. Dicionário de Análise do Discurso. São Paulo:
Contexto, 2004.
COSTA, C. B. da. Memórias compartilhadas: os contadores de história. In.: CISTA, C. B. da;
MAGALHÃES, N. A. (orgs) Contar história, fazer história: história, cultura e memória.
Brasília: Paralelo 15, 2001. p. 73-84.
PIAZZA RIBEIRO, C. M. O lugar do canto. In: PIAZZA RIBEIRO, Cleodes M;
POZENATO, José Clemente. (Org). Cultura, imigração e memória: percursos e horizontes.
Caxias do Sul: EDUCS, 2004. p. 339-346.
1

Acervo produzido pelo Projeto ECIRS(Elementos Culturais da Imigração Italiana no Nordeste do Rio Grande
do Sul) do Instituto Memória Histórica Cultural da Universidade de Caxias do Sul.
2
Linguista e crítica literária de expressão francesa. Estudou a literatura a partir de elementos da linguística e da
psicanálise em obras como Le Texte du roman (1970) e Polylogue (1977).
3
O Sistema Tonal é a referência máxima da composição da música ocidental. Está baseado em regras que se
originam da natureza física das relações consonantes e dissonantes das frequências do som.
4
BARTHES, R. (org). Análise estrutural da narrativa. Petrópolis: Vozes, 1973.
5
Segundo Barthes, unidade é todo segmento da história que se apresenta como o termo de uma correlação.
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6

Segundo Barthes, as funções cardinais constituem a articulação da narrativa. Para que uma função seja cardinal
é suficiente que a ação a qual a obra se refere abra uma alternativa consequente para a história, que inaugure ou
conclua uma incerteza.
7
Implicam atividade de deciframento.
8
Dentro da sintaxe da diegese, uma catálise só ocorre em relação com o seu núcleo ou função cardinal. Por
outras palavras, uma catálise não pode ser compreendida fora da totalidade das ações que constituem a narrativa.
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O Canto Orfeônico e os termos legais de sua implantação: em busca de uma
análise contextualizada
Maura Penna

UFPB – maurapenna@gmail.com
Resumo: Como parte de uma pesquisa em desenvolvimento que visa compreender a experiência
do canto orfeônico no seu contexto institucional, político e cultural, apresentamos uma discussão
relativa aos procedimentos legais empregados em sua implantação, com base em pesquisa
documental e bibliográfica. Analisamos o Decreto nº 19.890, de 1931 e o Decreto nº 24.794 de
1934, que expande a obrigatoriedade do canto orfeônico para todo o país. Mostramos como tais
decretos são expressão de um Estado que se aparelha através de órgãos de decisão e controle,
concluindo que eles preparam o auge do canto orfeônico durante o Estado Novo.
Palavras-chave: educação musical - canto orfeônico – música na escola – era Vargas
Orpheonic Singing and the official terms for its implementation: in search of a contextualized analysis
Abstract: As part of an ongoing research whose aim is to understand the Orpheonic Singing
experience within an institutional, political and cultural context, we present a discussion on the
legal procedures required for its implementation, based on both documental and bibliographic
readings. We have analyzed the Decree No. 19890, 1931 and the Decree No. 24794, 1934, which
make Orpheonic Singing compulsory in all Brazilian schools. We also demonstrate how they may
be interpreted as the expression of a State that furnishes itself of controlling devices and decisionmaking organizations. We conclude that these official terms prepare the apogee of Orpheonic
Singing during the Estado Novo.
Keywords: musical education - Orpheonic Singing – music at school –Vargas’ Era

Na história da educação brasileira, em relação à música na escola de formação
geral, destaca-se a implantação do canto orfeônico nas décadas de 1930 e 1940. Por vezes,
como mostram tanto Jardim (2003: 12) quanto Fuks (1991: 102), há uma

supervalorização da ação do maestro Heitor Villa-Lobos neste projeto, levando a

desconsiderar práticas anteriores – como o ensino de música nas escolas públicas de São
Paulo na 1ª República, estudado por Jardim (2003).

Por outro lado, muitas vezes as discussões sobre o canto orfeônico carregam

imprecisões, especialmente em relação aos instrumentos legais que instituem sua

obrigatoriedade em nível nacional, citados corriqueiramente a partir de fontes secundárias 1, o
que ajuda a difundir na produção de nossa área até mesmo alguns equívocos. 2 Se isso era
inevitável em uma época em que o acesso às fontes documentais era bastante difícil,
atualmente praticamente todos esses documentos legais estão disponíveis na internet. Sendo
assim, entendemos que a pesquisa documental é indispensável e a fonte primária, soberana.
Todas essas questões indicam ser ainda pertinente a realização de pesquisas sobre
o projeto do canto orfeônico, buscando uma compreensão mais aprofundada desta
experiência, a partir de sua contextualização com o momento histórico e seu quadro político,
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incluindo uma visão mais ampla das questões educacionais. Assim, esta comunicação
vincula-se a uma pesquisa em desenvolvimento que tem por objetivo geral compreender a
experiência do canto orfeônico dentro do quadro institucional, político e cultural no qual é
engendrada. Dentre os objetivos específicos visados, pretendemos também discutir como a
proposta do canto orfeônico se articula ao processo de construção da nação / do nacional
desenvolvido durante a Era Vargas 3, especialmente no período ditatorial do Estado Novo (cf.
BRITO, s/d; WISNIK, 1983). No entanto, no atual estágio da pesquisa, apresentamos aqui
apenas os resultados relativos ao seu primeiro objetivo específico: levantar e analisar os
procedimentos institucionais e legais empregados em sua implantação. Para tanto,
desenvolvemos pesquisa documental e bibliográfica.
Sem dúvida, apenas a análise dos textos legais não é suficiente para compreender
a política educacional, como aponta Penna (2010: 121) ao enfatizar a necessidade de
considerar sua dupla dimensão, relativa à sociedade política e à sociedade civil. Na mesma
direção, Freitas e Biccas (2009: 107) enfatizam que o cotidiano da escola depende do modo
como “se dão as apropriações que os protagonistas do dia a dia escolar fazem daquilo que lhes
é pretensamente imposto”. No entanto, também é importante analisar os textos legais, na
medida em que configuram propostas institucionais para a educação brasileira e para a música
na escola, especialmente em um momento histórico como as décadas de 1930 e 1940, em que
o governo central – ou seja, o Estado – estava consolidando os seus mecanismos de atuação e
se tornando um “ator político indispensável”. No entanto, não se pode esquecer que:
[...] a história social da educação é a história das sucessivas articulações por
meio das quais a sociedade, com suas muitas expressões de desigualdade e
diversidade, configuram o próprio Estado que, por sua vez, participa da
configuração da mesma sociedade que legitima sua ação com maior ou
menor abrangência. (FREITAS; BICCAS, 2009: 106)

1. O governo provisório de Vargas e a Reforma Francisco Campos
O primeiro termo legal correntemente mencionado em relação à implantação do
canto orfeônico em nível nacional é o Decreto nº 19.890, de 18 de Abril de 1931, que dispõe
sobre a organização do ensino secundário, e que inclui “Música (canto orfeônico)” como
matéria das 1ª a 3ª série de sua primeira etapa 4.
Em pleno Governo Provisório de Getúlio Vargas, decorrente da Revolução de
1930 5 – “tempos de fácil elogio ao Estado autoritário”, nos termos de Freitas e Biccas (2009:
64) –, Francisco Campos foi indicado como primeiro titular do recém criado Ministério da
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Educação e Saúde Pública. Neste momento histórico, a criação do Ministério era expressão de
um Estado que se aparelhava através de órgãos de decisão, fiscalização e controle:
Os tempos Vargas foram prodigiosos em estabelecer atos normativos para a
educação pública brasileira. E, nesse sentido, a esfera governamental da
União produziu a partir de 1931 um lugar privilegiado para articular a
inserção do componente nacional sobre o componente regional de nossos
debates educacionais: era o Ministério da Educação e Saúde [Pública].
(FREITAS; BICCAS, 2009: 61).

Responsável anteriormente por uma reforma de inspiração escolanovista em
Minas Gerais, o ministro Campos deu início “a uma reestruturação completa da ação estatal
nos domínios da escolarização secundária e superior” (FREITAS; BICCAS, 2009: 64-65),
que ficou identificada com o seu nome: Reforma Francisco Campos.
O Decreto nº 19.890, de 1931 6, em seu Art. 1º, estabelece que: “O ensino
secundário oficialmente reconhecido, será ministrado no Colégio Pedro II e em
estabelecimentos sob regime de inspeção oficial” (BRASIL, 1931). Fundado pelo referido
imperador e localizado no Distrito Federal (cidade do Rio de Janeiro), este Colégio era uma
significativa exceção num quadro em que, diante de fracas iniciativas dos poderes públicos
federal e estaduais, o ensino secundário era dominado, no início do século XX, pelas redes
privadas, especialmente pela Igreja Católica: no início dos anos 1930, as escolas secundárias
católicas eram majoritárias no território nacional (DALLABRIDA, 2009: 186). O enunciado
deste primeiro artigo do decreto já sinalizava, portanto, o parco alcance da escolarização na
época – e especialmente do ensino secundário, que mantinha (e manteve, até mesmo na Lei
Orgânica de 1942) um caráter altamente seletivo, voltado para a formação das elites e dos
quadros dirigentes da sociedade, enquanto para a classe trabalhadora era reservado um ensino
profissionalizante, como apontado por diversos autores (cf., dentre outros, BRITO, s/d: 14,
FREITAS; BICCAS, 2009: 112).
Apesar de reestruturar o ensino secundário com alto grau de detalhamento, até
mesmo modificando-o em sua essência, o Decreto nº 19.890 mantinha esse nível de ensino
como “expressão de inegável elitismo”, já expresso na extrema dificuldade de seu acesso. Por
um lado, a crescente oferta de ensino primário não se fazia igualmente em termos regionais,
concentrando-se nas áreas urbanas, em um país predominantemente agrário, marcado por
elevados índices de analfabetismo 7. Por outro lado, “o artigo 18 do mesmo decreto previa um
exame de admissão cujo rigor era altamente excludente” (FREITAS; BICCAS, 2009: 66-67) 8.
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Através deste decreto, o nacionalismo emergente na sociedade brasileira,
reforçado pela Revolução de 1930, fazia-se presente no currículo do ensino secundário pelo
destaque dado à disciplina Língua Portuguesa, e era também transversalizado nas disciplinas
História, Geografia e Música – através do Canto Orfeônico (DALLABRIDA, 2009: 189).
2. A extensão da obrigatoriedade do canto orfeônico
O fato de ser explicitamente incluído na reforma do ensino secundário de 1931
revela que, seguindo a tradição de canto cívico nas escolas, o canto orfeônico já estava se
propagando nos principais polos culturais, como São Paulo e o Distrito Federal (Rio de
Janeiro), centro político do país. Como mostra Fuks (1991: 119), em 1932 foi criada por
Anísio Teixeira, então Secretário da Educação do Distrito Federal, uma instituição destinada à
execução, por Villa-Lobos, do projeto do canto orfeônico, instituição essa que, apesar de ter
tido muitas mudanças de denominação, é correntemente conhecida como SEMA –
Superintendência de Educação Musical e Artística. “O SEMA e Villa-Lobos – seu primeiro
diretor – organizaram, então, um esquema de orientação voltado para os professores de
música”, englobando reuniões, acompanhamento de técnicos às atividades pedagógicas,
boletins com um calendário cívico escolar e sugestões de cânticos adequados, etc.
Alguns anos depois, procura-se expandir para todo o país o projeto do canto
orfeônico, com seu papel político e ideológico vinculado ao nacionalismo da Era Vargas.
Decisivo para sua implantação em nível nacional, como indicado por Igayara-Souza (2011:
151), é o pouco conhecido Decreto nº 24.794, de 14 de julho de 1934 (Brasil, 1934), que cria
no Ministério da Educação e Saúde Pública a inspetoria geral de ensino emendativo e dispõe
sobre o canto orfeônico. Talvez uma razão de este importante decreto ser poucas vezes
mencionado seja o fato de tratar conjuntamente de várias questões distintas, num ministério
que na época tinha grande abrangência, buscando, como indicam Freitas e Biccas (2009: 47),
abarcar aspectos fundamentais da cidadania. Após oito itens de justificativa (“Considerando
que”...) que abrem o decreto, tratando desde o “ensino de anormais” até a educação física e o
canto orfeônico, seu Art. 1º determina: “Fica criada, no Ministério da Educação e Saúde
Pública e subordinada ao respectivo ministro, a Inspetoria Geral do Ensino Emendativo 9, a
que ficarão afetos [subordinados] os serviços relativos à Educação Física e ao Canto
Orfeônico” (BRASIL, 1934).
É importante destacar as duas justificativas apresentadas em relação ao canto
orfeônico, na medida em que elas explicitam claramente o caráter político-ideológico que a
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música na escola ganha na Era Vargas: o ensino do Canto Orfeônico é considerado um “meio
de renovação e de formação moral e intelectual”, sendo “uma das mais eficazes maneiras de
desenvolver os sentimentos patrióticos do povo”; por sua vez, o canto e a música são
concebidos como “fatores educativos” de grande utilidade, daí “a necessidade de difundir,
disciplinar e tornar eficiente e uniforme a sua pedagogia” (BRASIL, 1934 – grifos nossos) –
ou seja, em outras palavras, controlar o modo como o canto e a música serão ensinados e
utilizados, para que possam cumprir adequadamente aquelas funções que lhe cabem.
Articulando-se à reforma do ensino secundário instituída três anos antes, o
Decreto 24.794/1934, em seu Art. 11, explicita que: “O ensino do Canto Orfeônico previsto
pelo decreto n. 19.890, de 18 de abril de 1931, fica extensivo a todos os estabelecimentos de
ensino dependentes do Ministério da Educação e Saúde Pública” 10 (Brasil, 1934). Esta
determinação de grande abrangência é apenas relativizada em relação aos estabelecimentos de
ensino superior, comercial ou outros (a serem regulamentados), em que tal prática é
facultativa (Art. 11, § único). O mais importante, aqui, é a clara ampliação da obrigatoriedade
do canto orfeônico às escolas primárias, estabelecida em seu Art. 12. O parágrafo único deste
artigo explicita a necessidade de “acordos com os governos estaduais e municipais”, já que,
até esse momento, são essas as esferas responsáveis pelo ensino primário – e também pelo
curso normal, ao qual se articula e que se destina a formar os seus professores. Como mostra
Igayara-Souza (2011: 155), apesar de o curso normal – que se destina a formar os professores
primários – “ser oferecido no Brasil desde meados do século XIX, até 1946 esta modalidade
de ensino não tinha uma diretriz nacional estabelecida, cabendo às legislações estaduais
promover o ensino primário e o curso normal”. Assim, diretrizes nacionais para esses níveis
de ensino serão estabelecidas apenas com as Leis Orgânicas específicas 11 (Brasil, 1946a;
1946b), que por sua vez reafirmam a obrigatoriedade do canto orfeônico.
Sendo a formação de professores para a implantação do projeto do canto
orfeônico uma questão problemática, como apontado por vários autores (cf. FUKS, 1991:
123; 139), antecipando-se à criação, em pleno regime ditatorial do Estado Novo, do
Conservatório Nacional de Canto Orfeônico através do Decreto-Lei 4.993, de 26 de novembro
de 1942 (BRASIL, 1942b), o referido decreto de 1934 cria, em seu Art. 13, o Curso Normal
do Canto Orfeônico, embora ainda sujeito a regulamentação (BRASIL, 1934).
Podemos concluir que esses decretos da década de 1930 preparam o auge do canto
orfeônico durante o Estado Novo (1937 a 1945), no qual “o ensino de música foi tutelado por
um Estado ditatorial que cerceava a atuação da sociedade civil” (PENNA, 2010: 164). Neste

1443

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

período, teve início um novo conjunto de reformas educativas encabeçadas por Gustavo
Capanema 12, que desde 1934 era ministro de Vargas na área de educação e saúde. Suas ações,
de forma autoritária e “uniformizante”, configuraram a política educacional do regime:
Para reforçar a bandeira do nacionalismo, o governo implementou várias medidas
junto ao sistema escolar primário e secundário. No sentido de propagar um
sentimento de patriotismo e de valorização da nacionalidade, o currículo e as
práticas escolares foram modificados de modo que tais estratégias repercutiram
diretamente no ensino da moral, esta aberta à influência católica, do civismo, da
educação física, da história, da geografia brasileira, do canto orfeônico e até nas
festividades que ecoavam as ações do Estado Novo. (FREITAS; BICCAS, 2009:
115)

Neste contexto político e educacional, o canto orfeônico, propiciando imensas
manifestações cívicas, reunindo até centenas de milhares de vozes (cf. WISNIK, 1983: 182183), atendia com excelência aos propósitos políticos e ideológicos vigentes. Assim, como diz
Fuks (1991: 131), “o canto escolar brasileiro pode ser entendido como a sonorização políticopedagógica de uma trama econômico-sócio-cultural produzida pelo pensamento nacionalista”.
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Notas
1

Como também já fizemos em trabalho anterior (PENNA, 2010, p. 161-163).
Considerando que o debate é fundamental para o desenvolvimento de qualquer área de conhecimento,
entendemos que possíveis divergências em relação a versões correntes não configuram desrespeito a autores que
se posicionaram diferentemente, na medida em que estamos discutindo ideias e procurando contribuir com a
produção científica de nossa área.
3
A expressão Era Vargas refere-se ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos
ininterruptos (de 1930 a 1945).
4
Alertamos para o cuidado necessário em relação às designações relativas à organização do ensino, empregadas
em diferentes momentos históricos, e que não necessariamente correspondem à ordenação escolar atual. Segundo
o Art. 2º deste decreto (BRASIL, 1931), assim como no Decreto nº 21.241, de 4 de abril de 1932 (BRASIL,
1932), que também integra a Reforma Francisco Campos, o ensino secundário compreendia “dois cursos
seriados: fundamental e complementar”. Vale ressaltar, no entanto, que este então denominado “curso
fundamental” não corresponde ao atual ensino fundamental, mas sim à segunda fase deste (suas séries finais,
atualmente 6º ao 9º anos). Em 1942, a Lei Orgânica do Ensino Secundário (BRASIL, 1942a) já designa esses
cursos que compõem o ensino secundário como ginasial e colegial (clássico ou científico), este correspondendo
ao atual ensino médio.
5
A Revolução de 1930 foi um movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio
Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado que depôs o presidente da república, Washington Luís, e
impediu a posse do presidente eleito, Júlio Prestes, colocando fim à República Velha. O decreto que institui o
Governo Provisório de Getúlio Vargas, que se estende até 1934, dissolve o Congresso Nacional e as Casas
Legislativas estaduais e municipais (cf. KOSHIBA; PEREIRA, 1993: 301-303).
6
Apesar de sua importância, esse decreto é muitas vezes indicado com equívocos em sua numeração ou data,
seja por erro de digitação ou outras razões, não apenas em nossa área – onde circulam imprecisões,
principalmente através do uso de fontes secundárias – mas também em outras. Até mesmo no texto de Dallabrida
(2009), específico sobre o tema, há oscilação entre “Decreto nº 18.890” e a designação correta.
7
O percentual de pessoas analfabetas na população de 15 anos ou mais chegava, em 1920, a 64,9%; já em 1940
alcançava 56,0% (BRASIL, 1999: 42). Em 1940, 68% da população brasileira era rural (PENNA, 2010: 163; cf.
tb. FREITAS; BICCAS, 2009: 14)
8
Vale lembrar que o exame de admissão é mantido em todos os termos normativos até, inclusive, a Lei de
Diretrizes e Bases de 1961 (BRASIL, 1961).
9
O ensino emendativo – voltado para cegos, surdo-mudos e “anormais de outra espécie” (BRASIL, 1934) –
equivaleria ao que tem sido tratado como “educação especial”.
10
Uma vez que o texto deste decreto, disponível no site do Senado, oscila entre a ortografia da época e a atual –
o que se evidencia pela alternância entre orfeônico e “orpheonico” (cf. Art. 1º X Art. 11 a 13) – optamos por
transcrever segundo as regras atualmente vigentes, visando inclusive facilitar a leitura. Utilizamos este critério
para todos os documentos citados.
11
A esse respeito, ver ainda Romanelli (1986: 160; 163).
12
Esse conjunto de reformas ficou conhecido como Leis Orgânicas de Ensino ou mesmo Reforma Capanema (cf.
BRITO, s/d: 14). No entanto, nem todas foram postas em execução durante o Estado Novo. Algumas Leis
Orgânicas – como do ensino primário e do ensino normal (1946a; 1946b) – foram estabelecidas após a queda de
Vargas, através de decretos-leis do Governo Provisório, que tinha José Linhares na presidência e Raul Leitão da
Cunha no Ministério da Educação (ROMANELLI, 1986:154). Seus textos revelam, então, “certo grau de
abertura e nenhum sinal da influência Fascista que se podia perceber através da Lei Orgânica do Ensino
Secundário” (ROMANELLI, 1986: 160).
2
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O conceito de hiperespaço na composição de “Estudos Texturais para
Quarteto de Cordas Nº 01”
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Resumo: O presente projeto pretende realizar um estudo sobre heurística e formalização do
processo criativo de música textural. Discutem-se os fundamentos metodológicos que enfocam a
utilização de um espaço multidimensional ou hiperespaço e a noção de projeção geométrica para a
representação de eventos musicais. O artigo apresenta um projeto piloto no qual verificam-se os
primeiros passos da pesquisa que contemplará: a) a construção de gestos composicionais
relacionados com estruturas matemáticas denominadas de functores e b) a conexão entre o modelo
matemático e o processo de composição musical.
Palavras-chave: Composição, Formalização, Matemática, Hiperespaço, Geometria espacial.

The concept of hyperspace in the composition of the “Textural Etude for
String Quartet No. 1”.
Abstract: This project aims to conduct a study on heuristic and formalization of creative process
in textural music. We discuss the methodological foundations focusing on a multidimensional
space or hyperspace and the notion of geometrical projection for representing musical events. The
article presents a pilot project in which there are the first steps of research, they are: a)
construction of compositional gestures related to mathematical structures called functors b)
connection between the mathematical model and the process of musical composition.
Keywords: Composition, Formalization, Mathematic, Hyperspace, 3D Geometry.

1. Introdução.
O interesse na aplicação de métodos matemáticos em composição reporta várias
abordagens que variam desde o formalismo composicional de Xenakis (1971), a utilização de
métodos seriais por Babbitt (2003), a noção de computação musical de Roads (1985),
estruturas algébricas de Klouche e Noll (2009) e Manzolli e Maia Jr. (1998). O uso da
geometria reporta Xenakis (1971) quando ele afirma que ele representou o som por dois
novos métodos: algebricamente, por uma coleção de números, e geometricamente (ou
graficamente por esboços).
Em particular, a ideia do presente artigo reside na reflexão e no desenvolvimento de
uma heurística e procedimento formal para a criação musical utilizando-se da noção espaço
multidimensional e de estruturas geométricas para visualização e planejamento de processos
de escritura musical. Para tal, determinamos os primeiros parâmetros do método num projeto
piloto que parte de uma composição para quarteto de cordas: Estudo Textural para Quarteto
de Cordas Nº 1.
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Entendemos que esse projeto piloto será enriquecedor para refletirmos sobre a eficácia
do método utilizado. Vislumbramos a possibilidade de criação de Modelos que serão úteis no
processo de análise e criação e que têm o potencial de ampliar a linguagem composicional. O
foco do presente estudo está nos mecanismos de orquestração, que servirá, também, de
referência para leitores que se interessam por composição textural.
O estudo aqui reportado, que é a etapa inicial de uma pesquisa de doutorado, tem
bases no trabalho de dissertação de mestrado, orientada pelo Prof. Dr. J. Orlando Alves e com
co-orientação do Prof. Dr. Antônio Joaquim Rodrigues Feitosa, Coordenador do Curso de
Matemática da UFPB, intitulado: Aspectos da Aplicação da Geometria Plana Analítica como
Elemento de Formalização na Composição Musical. Nesse trabalho, focou-se a manipulação
dos processos texturais e organização do discurso musical no plano bidimensional e na
determinação prévia do comportamento do parâmetro “densidade 1” teorizado por Berry
(1987).
Nas próximas seções faremos uma breve recapitulação do conceito de formalização
aplicado à composição e, em seguida, descreveremos os procedimentos do Estudo Texturais
para Quartetos de Cordas Nº 1. Assim teremos o Ponto de Partida, a Noção de
Hiperespaço, Modelos do Estudo Nº 1, Discussão e Conclusão.
2. Ponto de Partida.
Alguns autores como Roads (1985, p. 822-825) apresentam uma breve história da
utilização de processos formais a partir do séc. XIV até o séc. XX, desde a criação do método
dos cantus firmus por Guido D’Arezzo até os procedimentos musicais utilizados por Babbitt
(2003), Xenakis (1971), entre outros. Já do ponto de vista da geometria, Bertrand (1965)
relata a ideia de Descartes em formular uma Teoria do Som a partir de modelos geométricos,
mas o uso do processo de projeção é aplicado como metáfora de um processo quantitativo que
determinará outro qualitativo. Em trabalho recente, Shellard (2010) discute o conceito de
processo composicional da Escola de Nova Iorque e destaca compositores como Morton
Feldman e Earle Braun que utilizaram processos relacionados às artes plásticas para criar
partituras gráficas. Todavia, esses criadores aplicaram procedimentos sob uma abordagem de
relação casual baseada na espontaneidade. Ou seja, em um caráter mais improvisatório e não
no sentido de estabelecer relações sistêmicas visando à elaboração de um modelo formal.
1

Berry (1987) define a densidade como o aspecto quantitativo da textura e divide-a em compressão e número,
respectivamente associados ao número de alturas ocorrendo no evento e a proximidade dessas alturas nesse
evento.
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A partir dessas considerações, nossa pesquisa prevê dois procedimentos básicos: 1)
dispor estruturas musicais num espaço multidimensional ou hiperespaço e 2) projetá-los no
espaço tridimensional de combinações de parâmetros do hiperespaço com o objetivo de
visualizar as projeções dessas estruturas que foram arquitetadas em dimensões maiores. Desta
forma, o objetivo é trabalhar numa dimensão abstrata e depois criar projeções tridimensionais
que auxiliarão a visualização dessas estruturas e que servirão de suporte para a imaginação
criativa do compositor. Posteriormente, partindo das projeções, o nosso objetivo principal é
estudar e desenvolver procedimentos de evolução temporal dos objetos construídos, ou seja,
além da construção geométrica objetiva-se a produção de um modelo de sistema dinâmico, a
saber.
“Um sistema dinâmico é um sistema formal que possui algum tipo de evolução
temporal, isto é, que muda seu estado em relação a um parâmetro que representa a
variação do tempo.” Manzolli e Maria Jr. (2010).

Ao vislumbrar a interação entre geometria e sistemas dinâmicos, a proposta de
pesquisa aqui reportada tem suas raízes no estudo da Teoria dos Sistemas de Bertalanffy
(2008) e ela está também fundamentada na ampliação da capacidade do compositor de
visualizar e avaliar melhor a viabilidade dos materiais sonoros que podem ser manipulados
através de projeções geométricas.
3. Noção de Hiperespaço.
Segundo Kaku (1994), uma possível Teoria sobre o Hiperespaço foi elaborada pelo
físico alemão Theodor Kaluza. Nela, as possibilidades do espaço físico não estão dispostas
apenas em três dimensões, na realidade nós apenas conseguimos visualizá-lo em três
dimensões relacionadas a altura, largura e profundidade e isto é representado no plano
cartesiano pelos eixos x, y e z. Kaku (1994) afirma que Albert Einstein vislumbrou a
possibilidade da adição de uma quarta dimensão: o tempo onde qualquer fenômeno físico
ocorre.
Este autor menciona ainda que a possibilidade de visualização de um espaço
multidimensional só seria possível com o Computador de Banchoff através da geração de
sombras das estruturas produzidas no Hiperespaço. Para tal, vale salientar que a noção de
sombra nada mais é que o uso de projeções nas quais a redução de dimensionalidade
possibilita a visualização do comportamento de uma estrutura que se encontra em dimensões
maiores. E é esta a nossa intenção ao utilizarmos as projeções tridimensionais.
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4. Modelo do Estudo Nº 1.
No projeto do Estudo Nº 1, partimos de um espaço tridimensional construído com três
parâmetros: número de alturas, a duração e, nesse caso inicial, a intensidade sonora através
da dinâmica musical. Com isto podemos construir estruturas para visualizar processos de
escritura e análise sobre o ponto de vista geométrico, como vimos acima. Mas, futuramente,
quando adicionarmos toda gama de sutilezas e nuances relacionadas à altura, duração,
dinâmica, timbre, articulação entre outros, verdadeiramente estaremos tratando com um
espaço multidimensional.
Sob esse ponto de vista, podemos afirmar que o fenômeno musical acontece num
espaço multidimensional e que a concepção de um compositor também é multidimensional.
Poderíamos supor que há um hiperespaço no qual os processos mentais do compositor opera.
Xenakis (1977) faz uma citação dessa capacidade na introdução de seu livro “Formalized
Music”.
No caso do estudo aqui reportado, a ideia é iniciar a partir da formulação de
Agregados Sonoros 2 usando o espaço multidimensional. Há diversas configurações em função
dos parâmetros altura, duração e dinâmica construídos sobre três eixos “x”, “y” e “z”.
Visualizamos os agregados como um “corpo” com várias formas diferentes e detentor de uma
“plasticidade”.
Utilizaremos duas representações geométricas para o planejamento dos primeiros
momentos do “Estudo Textural para Quarteto de Cordas Nº 1”. A vista em perspectiva da
estrutura tri-dimensional que utilizaremos encontra-se na Figura 1.

Figura 1: representação das alturas e da duração no plano cartesiano em três dimensões. Relação eixos x, y e
3
z: (1, 4, 5); (2, 4, 5); (3, 4, 5); (4, 4, 5); (5, 4, 5)... (11, 4, 5).
2

O conceito de agregados sonoros pode ser observado em Wander (2010) onde ele cita que os agregados são
moldados através da defasagem nas entradas instrumentais ou vocais e que, de acordo com Cope (1993), “as
massas sonoras minimizam a ênfase em notas individuais enquanto maximizam a importância da textura, do
ritmo, da dinâmica, do timbre e de gestos amplos” que se relaciona também com a técnica dos clusters.
3
Mantivemos o eixo “z” constante para uma representação inicial que enfatiza os eixos “x” e “y” da figura 3D.
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Na Figura 1, o “y”, eixo vertical, representa a quantidade de alturas disponíveis para
manipulação do compositor dentro de um agregado, e o eixo “x”, horizontal, a duração, que,
em nosso ponto inicial tomamos como unidade a semínima. A partir desta representação
podemos analisar: 1) o comportamento das alturas no período planejado que trata apenas do
aspecto quantitativo. O qualitativo, como seu espaçamento, ou utilizando-se do principio
elaborado de Berry (1987), a sua densidade e a sua movimentação na gama sonora musical,
ainda não estão presentes no modelo; 2) a duração, onde a multiplicação desses elementos ou
seu fracionamento, como em colcheias, semicolcheias etc., e por consequência sua
combinação para gerar uma estrutura rítmica, seja ela simples ou complexa, também não estão
presentes no espaço acima representado. Isso gera uma multiplicidade de elementos que não
estão representadas nesse planejamento e isso enfatiza mais uma vez a ideia de que a
construção de estruturas musicais relaciona-se a um espaço multidimensional.
Sem ainda parte das respostas para os dois aspectos discutidos no parágrafo anterior,
vejamos essa outra projeção na qual planejamos a interação da duração com a dinâmica.
Como anteriormente, a duração está associada ao eixo “x”, horizontal, como apresentado na
Figura 1. O eixo agora projetado como “z”, é associado à dinâmica.

Figura 2: a representação das dinâmicas e da duração no plano cartesiano em três dimensões gera uma
forma em zig zag.

Nessa figura temos os valores do eixo vertical “z” definidos por uma relação de
conjunto através da representação das dinâmicas, ou seja:

Figura 3: relação entre as unidades do eixo “z” e os símbolos de representação de dinâmica na música.
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Nesse caso teremos, para x e z: (1, 5); (2, 4); (3, 3); (4, 2); (5, 1); (6, 3); (7, 5);
(8, 7); (9, 4); (10, 3) e (11, 2). Há uma indefinição na relação entre os pontos “z” e
“x” e a figura 3D, pois temos a equação que gerou a mesma através da disposição dos
pontos mas precisamos de mais tempo na pesquisa para poder controlar essa
equação. 4
Dessa forma, podemos representar a interação entre as Figura 1 e Figura 2
numa estrutura tridimensional:

Figura 4: gráfico em 3D mostrando o comportamento dos parâmetros musicais tratados nas três dimensões.

Esse objeto tridimensional gerará a estrutura musical disposta na seguinte partitura:

Figura 5: realização musical do planejamento geométrico das alturas, duração e dinâmica.

4

O software usado para gerar as figuras foi o Grapher que se encontra entre as ferramentas de trabalho nos
computadores iMac e MacBook.
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5. Discussão.
Aqui fica bem claro que os elementos altura, duração e dinâmica poderão ser
associados a outros parâmetros, diferentes dos que foram inicialmente planejados. Na
realidade essas novas possibilidades estão implicitamente associadas aos elementos descritos
acima, o que indica o caráter multidimensional no processo de composição.
Assim, no intuito de preencher essa lacuna, na tentativa de construção de um
procedimento composicional num espaço multidimensional, utilizaremos ferramentas que nos
favoreçam a compreensão da multidimensionalidade para um futuro estabelecimento de um
Modelo. Para isso vislumbramos a possibilidade da utilização de ferramentas matemáticas
como functores, morfismos, categorias entre outros como descrito em Manzolli e Maia Jr.
(1998) e Klouche e Noll (2009). Isso implica em um estudo aprofundado para resolução
dessas novas possibilidades. Remete-nos a estágios posteriores da pesquisa que no presente
artigo torna-se inviável o seu aprofundamento.
6. Conclusão.
O presente trabalho demonstrou como ocorreu a concepção inicial do processo de
formalização associado ao planejamento composicional partindo do hiperespaço e da
representação geométrica em três dimensões, aplicado na peça Estudos Texturais para
Quarteto de Cordas Nº1. No referido processo estabeleceu-se três parâmetros de forma
consistente e permitiu-se a visualização de que uma série de outros elementos musicais que
estão agindo simultaneamente e durante todo processo. Isso demonstrou que há um espaço
multidimensional, ou hiperespaço, no qual pode-se projetar o planejamento de agregados
sonoros de forma mais eficaz. Desta forma, acreditamos que a presente pesquisa tem
elementos suficientes para que se faça um aprofundamento, não só pela sua importância para
o estudo da composição de música textural como para a formalização dos métodos de
escritura propostos.
As projeções futuras da pesquisa direcionam o trabalho para a busca da
categorização, morfismo e, finalmente, o estabelecimento de functores para que o
procedimento seja plenamente concebido.
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O Concerto para Viola e Orquestra de Antônio Borges-Cunha: exploração
de sonoridades na escrita para a viola solista
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Resumo: Com base em observações obtidas durante a fase de preparação do Concerto para Viola e
Orquestra de Antônio Borges-Cunha (2007), investiga-se, nessa obra, a exploração das
possibilidades sonoras na escrita para a viola solista, por meio de questionamentos a respeito das
relações entre seus atributos estilísticos e elementos da técnica instrumental. A fim de aprimorar
mecanismos para discussão do tema, também são trabalhados conceitos como os de “tradição”, no
que se relaciona a especificidades da viola, e de “timbre”. Conclui-se que, mesmo em trechos em
que predominam sonoridades que apontam para o afastamento da ideia de tradição, a técnica
instrumental não se distancia de seus aspectos tradicionais.
Palavras-chave: música contemporânea, música brasileira, performance, viola.
The Concerto for Viola and Orchestra by Antônio Borges-Cunha: the exploration of sound in the writing
for the solo viola
Abstract: Based on observations obtained during the period of elaboration of the Concerto for
Viola and Orchestra by Antônio Borges-Cunha (2007), we investigate in this work the exploration
of the sonic possibilities of the solo viola`s part, by means of issues concerning the relations
between their stylistics attributes and elements of the instrumental technique. In order to develop
tools for discussion of the subject, we also worked concepts such as "tradition"– as it relates to
viola’s specificities – and "timbre". We conclude that even in passages in which one hears
predominantly sounds that indicate certain detachment of the notion of tradition, the technical
demands remain circumscribed to the tradition of the viola playing.
Keywords: contemporary music, Brazilian music, performance, viola.

Introdução
Ao compor seu Concerto para Viola e Orquestra, Antônio Borges-Cunha (1952)
dedicou especial atenção à exploração de paleta de sonoridades específicas da viola.2 Desde o
início do projeto do Concerto, a viola e seu timbre foram centro de atenções. Algumas
perguntas estiveram constantemente presentes, tais como: Quais as possibilidades de
manipulação do material sonoro que a viola oferece? Como concepções estéticas do
compositor se relacionam com suas escolhas no que concerne ao aspecto timbre? Que
resultados acarretam determinadas opções de exploração dos recursos sonoros da viola no
âmbito da técnica instrumental? Questionamentos como esses nortearam o presente estudo.3
Esta investigação enquadra-se no que se denomina genericamente paradigma
qualitativo de pesquisa. Uma das características apontadas como típica desse modelo é sua
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abordagem indutiva, que, como define Alves-Mazzotti (2001: p. 131), é aquela em que o
pesquisador parte de observações mais livres, deixando que dimensões e categorias de
interesse venham a emergir progressivamente durante os processos de coleta e análise de
dados. O impulso que guia o pesquisador deixa de ser a busca por uma hipótese. Dessa forma,
o conceito de "problema da pesquisa" passa a ser mais amplo, podendo ser entendido como
uma questão que desperta interesse, e sobre a qual os dados disponíveis são ainda
insuficientes (ALVES-MAZZOTTI, 2001: p. 149-150).

1. Timbre e sonoridades
No sistema musical do ocidente, considera-se tradicionalmente que o som seja
constituído por altura, duração, intensidade e timbre, sendo os três primeiros elementos
entendidos como quantificáveis, enquanto o quarto, timbre, como um componente qualitativo
do som. O surgimento de meios que possibilitaram a mensuração de altura, intensidade e
duração, revelou que timbre é, na verdade, um produto da fusão desses três elementos, não se
tratando, portanto, de um componente, mas sim de um composto (MANOURY, 1991: p. 295).
O vibrato, por exemplo, é um aspecto que pode ser compreendido como relacionado a altura
ou intensidade. Além disso, é necessário considerar que cada um desses elementos – altura e
intensidade – também se associa ao aspecto ritmo, já que a periodicidade da oscilação de
altura ou intensidade que caracteriza esse recurso somente é percebida como tal, se
relacionada a uma determinada pulsação. Ao mesmo tempo, pode-se afirmar que uma mesma
nota executada com ou sem vibrato apresenta cores distintas, o que remete à noção de timbre.
Uma solução para essa questão encontra-se na proposta de abarcar, com o termo "timbre",
[...] não somente os fenômenos sonoros que o ouvido conhece perfeitamente e que
podem ser nomeados (sons instrumentais ou vocais), mas também toda uma série de
comportamentos. Pode ser um modo de ataque, um vibrato, um glissando
perceptível, etc., em resumo, comportamentos cuja coerência permite discriminar
certos objetos de outros (MANOURY, 1991: p. 298).

Acepções usuais do termo "timbre", como "aquilo que distingue a qualidade de
som entre um instrumento (ou voz) e outro",4 foram bastante questionadas no decorrer do
século passado. Falar do timbre de um instrumento tornou-se questionável, depois de, por
exemplo, se constatar que as notas de determinado instrumento, apesar de continuarem sendo
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identificadas como pertencentes a ele, podem apresentar características espectrais que mudam
consideravelmente ao longo de sua tessitura, ou que a composição espectral de uma nota
poder mudar bastante de um ponto a outro de uma sala de música (ROEDERER, 1998: p. 22).
Baseados nas observações acima, consideramos adequado o uso do termo
"timbre" como abrangido pelo termo mais amplo “sonoridades”, juntamente com termos
como "textura" e "dinâmica", ou qualquer outro termo que aponte para o elemento sonoro
considerado em si mesmo e não como material empregado para trabalhar melodia, ritmo ou
harmonia. O termo "timbre", então, relacionar-se-ia especificamente a escolhas do compositor
ou do intérprete que indiquem, entre outros, a preferência por determinado(a): a) matiz sonoro
de um instrumento, incluindo articulação (acento, legato, staccato, etc.), ou aspecto de seu
idioma (surdina, pizzicato, sul tasto, etc.); b) diferenciação ou fusão de matizes sonoros entre
instrumentos; c) âmbito de alturas, no que se refere a preferências por determinado registro,
combinações de registros ou alturas (intervalos), além de contraste entre registros. 5

2. Sonoridades e tradição
Certas constatações estilísticas 6 chamaram a atenção durante o processo de
criação do Concerto para Viola, como o fato de o compositor criar ambientes caracterizados
pela ocorrência de sonoridades associáveis com repertório ligado à tradição da viola, apesar
de a experiência adquirida por meio da execução e audição de outras obras de Borges-Cunha
ter apontado para a predominância de um modo de compor marcantemente distanciado dessa
tradição. Alusões à tonalidade permeiam a obra, mesmo que esses eventos não venham a
assumir função de relevo na estruturação do material musical. Segundo o compositor, essas
ocorrências visam a permitir que o instrumentista possa tratar o material melódico por meio
de atributos que fazem parte da tradição do instrumento, de maneira a estimular a
manifestação de elementos de expressão consolidados durante o Romantismo musical. 7
Borges-Cunha explicitou diversas vezes seu desejo de que a técnica tradicional do
instrumento deveria prevalecer na abordagem do Concerto. Em conformidade com esse dado,
as articulações predominantes na parte da viola solo são détaché e legato. Observa-se também
o uso de recursos ligados à tradição dos instrumentos de cordas, como portamento, cantábile
(incluindo a indicação de cantábile em apenas uma corda), harmônicos naturais e harmônicos
artificiais. Encontra-se duas vezes a indicação "senza vibrato". Entendemos que, excetuados
esses eventos, é dada ao intérprete a opção de utilizar ou não esse recurso.8
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Ao associar a sonoridade da viola com tradição, referimo-nos a sonoridades
comumente associadas à técnica instrumental consolidada durante o Romantismo musical, as
quais se relacionam diretamente ao conceito de beleza de som. Trata-se de uma concepção
que caracteriza o som como potencialmente contínuo em sua qualidade, rico em harmônicos,9
amplo em volume, com pouco ruído e com clareza de ataque. Por som contínuo em sua
qualidade, entende-se um som caracterizado por uma homogeneidade derivada de repetição
de padrões de articulação. Por exemplo: a execução de uma ligadura, nessa concepção, não
deve conter acentos indesejáveis, causados por uma mudança de direção de arco mal realizada
ou pelo uso excessivo de vibrato em sua amplitude de maneira repentina; ou ainda em razão
de uma mudança de posição que, por ter sido realizada com excesso de rapidez, provoque um
solavanco no arco. Em outro exemplo, para que um trecho realizado com spiccato seja
entendido como pertencente a esse padrão sonoro, os ataques e durações de cada nota devem
seguir uma constância tal, que nenhuma delas soe de maneira evidentemente diferenciada.
Nos dois exemplos, as ocorrências técnicas descritas como indesejáveis tornam a execução
menos eficiente, ao se oporem ao conceito predominante de beleza de som. É bom lembrar
que, em ambos os exemplos, a pretendida homogeneidade de som é algo subentendido.

3. Distanciamento da tradição
Em diversos trechos da linha da viola solista, principalmente no primeiro
movimento, a escrita do Concerto leva a sonoridades que remetem à ideia de estranheza ou de
afastamento dos sons ligados à tradição dos instrumentos de corda. São passagens em que o
compositor, por motivos expressivos, explora sonoridades que se opõem à citada noção de
beleza de som.
No primeiro movimento do Concerto, a fim de obter tais sonoridades, ocorre
reiteradamente uma escrita que, por meio do emprego de dinâmica forte e fortíssimo em
registro agudo e sobreagudo do instrumento,10 leva a uma sonoridade que pode ser descrita
como rascante. Essa aspereza de som torna-se ainda mais marcante quando o compositor
acrescenta intervalos harmônicos dissonantes, notadamente os de nona. Indicações de caráter
como "Energico", "Rustico" e "Impetuoso con bravura" colaboram para conduzir o intérprete
a uma atitude de busca por extremos da capacidade de emissão sonora do instrumento.
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Seguem-se exemplos de passagens em que, durante a fase de preparação para o
concerto de estreia, foram trabalhados recursos sonoros da viola com o objetivo de construir
ambiente rico em sonoridades que apontam para um distanciamento da noção de tradição.
Na seção formada pelos compassos 46 e 47 (Fig. 1), observam-se as indicações
"sul ponticello" e "pp", ambas no início do compasso 46, além de sextinas, subdivisão do
pulso que demanda rapidez de execução.

Figura 1: 1o movimento, compassos 46 e 47, parte da viola solo.

Após os primeiros ensaios com orquestra, Borges-Cunha chegou à ideia de dividir
o trecho, a fim de obter contraste entre sonoridades. O sul ponticello devia ser executado bem
próximo ou em cima do cavalete, sendo definição de altura e articulação de som aspectos
secundários. O objetivo era alcançar uma sonoridade difusa no que tange a articulação e altura
de nota, sendo o timbre característico de uma execução sul ponticello em si o aspecto que
devia predominar. A partir do fortíssimo no final do compasso 46, no entanto, a seção não
devia mais ser executada sul ponticello, de forma que a mudança de sonoridade causasse
contraste com o trecho anterior. O fortíssimo foi colocado abaixo do Ré6 no final do
compasso 46 por sugestão do intérprete, pelo fato de ele entender as quatro últimas notas
desse compasso como uma anacruse do compasso 47. É interessante observar o fato de o
recurso sul ponticello poder ser considerado como pertencente à tradição dos instrumentos de
cordas.11 Porém, a passagem acima está inserida em um contexto que transforma e distancia o
sul ponticello dessa tradição, contribuindo para a obtenção de uma sonoridade marcantemente
diferenciada. Observa-se uma situação em que o fenômeno acústico por si só torna-se um
evento musical, assumindo posição proeminente na hierarquia constitutiva das estruturas
musicais.12
No compasso 48 (Fig. 2), Borges-Cunha indicou "Lagrimando, legato e
flautando". A sensação de estranheza presente nesse trecho é obtida por meio de som difuso,
sem clareza de ataque e pobre em harmônicos, sonoridade determinada por uma combinação
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de fatores, como a indicação "flautando", a dinâmica pianíssimo, o uso do registro agudo da
viola e o emprego de textura em sua densidade mínima. 13

Figura 2: 1o movimento, compassos 48 a 57, parte da viola solo.

Outro recurso usado por Borges-Cunha, que se pode dizer pertencente à tradição
dos instrumentos de corda, é o sul tasto, o qual, no compasso 52 (Fig. 2), também é
trabalhado com o objetivo de obter uma sonoridade inusitada.14 A estranheza da atmosfera é
confirmada pelo uso gradual (indicado pela seta no compasso 52) de étouffé,15 recurso que
deve ser utilizado nos compassos 53 e 54 (Fig. 2). Em toda a obra, o étouffé e a indicação para
sua realização gradual são os únicos recursos usados por Borges-Cunha que fazem parte do
que se denomina técnica estendida. 16 Observando-se a passagem que se estende dos
compassos 48 a 55 (Fig. 2), é interessante notar a transição de uma sonoridade que, como já
exposto, pode ser descrita como difusa – a partir do compasso 48 – a uma sonoridade que
exacerba a obscuridade de ataque e de altura, a partir do compasso 53. Uma imagem que se
pode apreender ao atentar para essa passagem é a de gradativa transformação da estrutura
sonora, noção que coaduna com uma concepção estética que, acredito, tenha em seu bojo a
ideia de expansão do material sonoro tradicional.
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Conclusão
Observa-se no Concerto para Viola e Orquestra de Antônio Borges-Cunha o
emprego de uma escrita que remete a atmosferas e sonoridades que podem ser associadas à
ideia de tradição, ora por serem abarcadas por essa noção, ora por representarem a busca por
um distanciamento dela.
O instrumentista passa a realizar sonoridades que conduzem o ouvinte à sensação
de estranheza, causada pela acentuada diferenciação que elas estabelecem em relação às
sonoridades normalmente associadas ao repertório tradicional da viola. Observa-se, contudo,
que, do ponto de vista da prática instrumental, a referida estranheza de certas sonoridades é
derivada mais de uma expansão de recursos técnicos historicamente consolidados que de
alguma espécie de ruptura com a tradição da viola.
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Notas
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Este artigo contou com o apoio financeiro da Fundação para o Desenvolvimento da UNESP (Fundunesp)
para a sua apresentação no XXII Congresso da ANPPOM.
2
O Concerto para Viola e Orquestra de Antônio Borges-Cunha foi composto e estreado em 2007, em
apresentação que teve Ricardo Kubala como solista e o próprio compositor como regente.
3
Este estudo é parte de pesquisa, cujo resultado final pode ser verificado em: KUBALA, Ricardo Lobo. O
Concerto para Viola e Orquestra de Antônio Borges-Cunha: a obra e uma interpretação. Campinas: UNICAMP,
2009. Tese (Doutorado em Música), Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, 2009.
4
Cf. verbete “timbre”, em The Oxford Dictionary of Music (KENNEDY, 2011).
5
Os conceitos contidos neste parágrafo baseiam-se no capítulo "Sound", em LARUE, 1992: p. 23-38, e no
capítulo "The Element of Sound", em WHITE, 1994: p. 232-256.
6
Adoto neste estudo a palavra "estilo" e suas derivações, baseando-me em parâmetros desenvolvidos por Meyer
(1996: p. 3), que propõe a seguinte definição: "Estilo é uma repetição de padrões, quer no comportamento
humano quer em artefatos produzidos pelo comportamento humano, que resulta de uma série de escolhas feitas
dentro dos limites de um conjunto de condições restritivas".
7
Neste estudo, adota-se acepção correntemente aceita de Romantismo, entendido como um período da história
da música ocidental que se estendeu do início do século XIX ao começo do século XX.
8
A indicação "senza vibrato", especificamente, é típica do século XX. O controle sobre o uso do vibrato, em
oposição a seu uso sem nenhuma espécie de questionamento, reflete, em parte, reação aos excessos de seu uso
durante o período romântico (cf. ZUKOFSKY, 1992: p. 146).
9
Uma vez que na composição do espectro do referido som também estão presentes parciais inarmônicos, seria
mais apropriado, sob o ponto de vista da Acústica, empregar “som rico em parciais” em vez de “som rico em
harmônicos” (cf. MENEZES, 2004: p. 24).
10
Neste estudo os registros são entendidos como segue: 1. grave: Dó3 -Si3; 2. médio: Dó4 -Si4; 3. agudo: Dó5 -Si5;
e 4. sobreagudo: de Dó6 em diante. O Dó central é indicado por Dó4.
11
Mesmo que usado predominantemente como um efeito especial, sul ponticello é um recurso relativamente
antigo. Encontra-se menção a seu uso no tratado para viola da gamba Regola Rubertina (1542-1543) de
Sylvestro di Ganassi (1492-meados do séc. XVI) (STRANGE, 2001: p.3).
12
Cf. STRANGE, 2001: p. xi.
13
Sobre o conceito de densidade de textura, cf. BERRY, 1987: p. 185.
14
Provavelmente instrumentistas já tinham descoberto as possibilidades expressivas do sul tasto antes de terem
feito alguma referência formal a esse recurso em algum tratado. O sul tasto foi mencionado por Francesco
Galeazzi (1758-1819) em Elementi teorico-pratici di musica (1791) e descrito por Pierre Baillot (1771-1842) em
L’art du violon (1834) (cf. BACHMANN, 2011).
15
Étouffé, do francês, particípio passado de étouffer, que significa abafar, assurdinar. No presente caso, étouffé é
um recurso que consiste em tocar com pouca pressão dos dedos da mão esquerda sobre as cordas. O resultado é
um som abafado e com pouca definição de altura. Para evitar a obtenção de harmônicos, é importante a atenção
dirigida ao controle da pressão dos dedos da mão esquerda e da velocidade do arco.
16
Do inglês “extended technique”, termo que se refere especificamente à utilização de recursos técnicos não
ortodoxos. Em sentido estrito, concerne à utilização de recursos como bater no instrumento ou tocar com o arco
atrás do cavalete.
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Resumo: O desenvolvimento da música do Renascimento está diretamente ligado com a prática
do Madrigal Italiano, forma musical preponderante no período. Seus avanços técnicos
possibilitaram a forma final conhecida como Madrigal Italiano Tardio, que se destacou na
produção da cidade italiana de Ferrara. Esta pesquisa objetiva analisar o desenvolvimento e a
prática do Madrigal Tardio na cidade de Ferrara através da obra de três compositores: Cipriano da
Rore, Luzzasco Luzzaschi e Carlo Gesualdo.
Palavras-chave: Renascimento, Madrigal Italiano Tardio, Ferrara, Prática Musical, Carlo
Gesualdo.
The development of Late Italian Madrigal in the sixteenth century in Ferrara
Abstract: The development of Renaissance music is directly connected to the practice of the
Italian Madrigal, which was the prevalent musical form in this period. Its technical advances
resulted in a final form known as Late Italian Madrigal, which excelled in the production of the
Italian city - Ferrara. This research analyzes the development and the practice of Late Madrigal in
Ferrara through the work of three composers: Cipriano da Rore, Carlo Gesualdo, and Luzzasco
Luzzaschi.
Keywords: Renaissanc, Late Italian Madrigal, Ferrara, Musical Practice, Carlo Gesualdo.

1. O Madrigal Italiano e a corte musical de Ferrara no século XVI
O estudo da música do Renascimento está diretamente ligado ao desenvolvimento
do Madrigal Italiano, forma de composição vocal que remonta ao início do período. Suas
inovações técnicas e as diversas tendências estilísticas que permearam seu desenvolvimento
tornaram a prática do Madrigal Italiano como uma das principais expressões da música
renascentista. Durante o século XVI a linguagem musical encontrou a maturidade suficiente
para caracterizar o que é conhecido como Madrigal Italiano Tardio, prática madrigalista em
sua forma mais desenvolvida. A principal influência que o distingue das formas iniciais do
gênero são as ideias humanistas, corrente filosófica que conduziu toda a arte do
Renascimento. O tipo de escrita musical do Madrigal Tardio é o resultado da junção da
polifonia vocal, amplamente desenvolvida pelos compositores franco-flamengos, com a
tradição melódica das cidades italianas, importantes centros do desenvolvimento musical do
período1. Desta junção e do papel que as ideias humanistas influíam na escrita musical
resultou um tipo de composição vocal de elevado nível técnico e alto valor artístico.

1463

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Existiram centros musicais importantes fora da Itália no mesmo período, mas foi
nas cortes Italianas que o Madrigal se desenvolveu de forma efetiva. Dentre esses centros,
alguns se destacam pela produção e especificidade que sua música atingiu, principalmente
quanto à importância dos compositores e expressões musicais que representam. No caso
específico do Madrigal Italiano Tardio, temos a cidade de Ferrara como um marco em seu
desenvolvimento.
O entendimento da prática musical em Ferrara no século XVI e o
desenvolvimento do madrigal por vezes se confundem, e muitas vezes nos auxiliam no
entendimento de ambos, visto o grande número de madrigalistas importantes que lá estiveram.
A vida musical da cidade, situada ao norte da península Italiana, atingiria já no início do
século um grau de desenvolvimento que muitas vezes era comparado a centros de maior
expressão política, como Roma, por exemplo. A corte da cidade era formada pela família
d’Este, uma das mais importantes famílias de mecenas de toda a Europa, que governou
Ferrara por mais de dois séculos e construiu uma estrutura artística que atraía os mais
importantes nomes do Renascimento, tanto na música como na poesia.
Além dos compositores que se aliavam à corte e dos inúmeros poetas e
pensadores que se mudaram para lá, a cidade contava com um corpo excelente de cantores e
instrumentistas que eram contratados em toda a Europa para servir à família. O melhor
exemplo da qualidade dos músicos dentro da corte d’Este é o grupo vocal Cappella di Corti,
criado e mantido ao longo de todo o século XVI, que contratava os melhores cantores de toda
a Europa 2. Formou-se assim, uma estrutura de prática musical que suportaria um tipo de
escrita musical que hoje pode ser considerada como virtuosística, devido a sua dificuldade e
elevado nível técnico. A partir desses dados podemos entender o ambiente musical da cidade
e o repertório por ele produzido, auxiliando assim o processo prático desse repertório nos dias
de hoje.
A maior contribuição que a produção madrigalista da cidade de Ferrara deu ao
gênero foi o ousado repertório construído na última metade do século XVI. Nesses numerosos
exemplos de Madrigais Tardios encontramos o auge da escrita baseada em resultados
harmônicos sofisticados, dissonantes e de difícil entendimento. Neste ponto da pesquisa nos
deparamos com a obra de três compositores que residiram e construíram sua obra na cidade de
Ferrara: Cipriano da Rore, Luzzasco Luzzaschi e Carlo Gesualdo. Através desses
compositores é possível traçar um panorama estilístico coerente com a produção e o
desenvolvimento do Madrigal Italiano Tardio na cidade de Ferrara durante o século XVI.
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2. Cipriano da Rore
O marco histórico que delimitará essa pesquisa será a contratação do compositor
Cipriano da Rore, em 1546, pela corte de Ferrara. A importância de Rore para o estudo do
Madrigal é atestado pelo papel de ligação que ele tem entre as chamadas “gerações francoflamengas” da polifonia vocal e os madrigalistas tardios 3. Rore foi pupilo de Adrian Willaert
(1490-1562), um dos compositores franco-flamengos mais representativos que residiram na
Itália. Essa ligação o coloca em contato com o que teve de mais importante na geração pósJosquin Despres. A formação musical que recebeu, garantiu a Rore um estilo de composição
com o domínio total da polifonia. Mas o que o torna indispensável na transição do alto
Renascimento para os madrigalistas do fim do século é sua escrita musical repleta de
elementos textuais e retóricos.
Apesar de ter composto um bom número de motetos e canções sacras, são seus
madrigais a cinco vozes que demonstram maior domínio da escrita. Neles o compositor
desenvolveu procedimentos poucos comuns até o momento, e que depois dele se tornariam
quase que uma norma de composição, como por exemplo, a escrita para cinco vozes e as
alterações cromáticas. Mas, como escreveu Alfred Einstein em seu livro The Italian
Madrigal 4, todos os procedimentos musicais importantes encontrados na escrita dos
madrigalistas tardios do Renascimento foram antecipados por Rore, por isso, a importância de
sua presença na corte de Ferrara.
Suas características musicais englobam várias técnicas juntas, vão da escrita
imitativa até a homofonia, dos resultados triádicos simples até passagens mais cromáticas, e
também comportam estilos quase de declamação silábica ao uso requintado de melismas. Essa
amplitude de procedimentos caracteriza bem seu papel de transição entre as duas últimas
gerações de compositores do Renascimento. Mas é no trato com o texto que Rore mais se
destacou. Sua habilidade em capturar e refletir na música as imagens citadas no texto tornam
seus madrigais importantes documentos dos reflexos humanistas na música, ressaltando a
importância da poesia e da retórica textual.
Um dos exemplos mais conhecidos dessa escrita é seu madrigal O Sonno, que
apresenta claramente todas as influências que o compositor recebeu dos franco-flamengos no
trato das palavras do texto, ao mesmo tempo em que se identifica a presença constante de
cromatismos e efeitos harmônicos mais ousados, que se tornaria a base das composições a
partir de então. Portanto, ele mantém as características do que era feito antes e desenvolve as
tendências do que viria a partir dele.

1465

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Exemplo 1: Madrigal O Sonno – Cipriano da Rore

No exemplo acima temos a frase de início do madrigal, que traz a idéia do sono
como um momento plácido e calmo. A sequência do texto muda para uma atmosfera de
pessimismo e intranquilidade que irá contrastar com esse humor inicial. Mas por hora, o
compositor se utiliza de uma linguagem quase que totalmente homofônica, com poucos
movimentos, em geral descendentes, promovendo assim uma atmosfera plácida, como diz o
texto. Também contriubui para esse efeito as tríades resultantes da escrita a quatro vozes, de
forma que identificamos poucas mudanças de acordes e um efeito de tranquilidade e poucos
movimentos, como o sono que está sendo descrito.
Fica evidente, desde já, a necessidade de um amplo entendimento textual no
processo prático deste repertório. Essa preocupação retórica não é específica a Rore nem
mesmo à prática musical de Ferrara, mas para essa pesquisa demonstra o início de uma
tradição e de um gosto musical que irá se desenrolar até as obras mais tardias, onde as
imagens textuais e os humores da narração tornariam-se os principais objetivos dos
compositores. Também apreende-se do excerto de Rore o uso de notas alteradas em um
contexto mais harmônico do que melódico. Essa caracteristica trabalhada por ele também
deverá se desenvolver mais tarde como uma das principais características da cidade.

3. Luzzasco Luzzaschi
A maturidade musical de Ferrara foi alcançada com o compositor Luzzasco
Luzzaschi, nascido por volta de 1544. É o único compositor, da extensa relação dos que ali
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estiveram, natural da cidade. Esse fato chama a atenção não só por ser Ferrara, mas também
seria em qualquer outra cidade italiana do período, pois temos um claro predomínio de artistas
vindo de outras regiões. Luzzaschi ocupa duas posições relevantes na história, foi aluno de
Cipriano da Rore, quando este era mestre de capela na corte d’Este, e mais tarde tornou-se a
principal influência de Carlo Gesualdo, que viria a ser o mais famoso compositor da cidade.
A escrita madrigalista do compositor foi apoiada no desenvolvimento constante
do cromatismo e foi por essa característica que ele passou a ser conhecido mesmo em seu
tempo. A diferença de sua obra com a de Rore é a maior utilização das resultantes tríadicas
como elemento retórico. Luzzaschi manipula a escala do modo escolhido indo até o limite do
reconhecimento dessa escala de forma a promover “humores” ou “atmosferas” diferentes
dentro da narração do madrigal. E nesse sentido sua habilidade com a escrita cromática foi
decisiva, uma vez que é esse o procedimento mais utilizado para alcançar os efeitos desejados
por ele.
Um dos exemplos ilustres desse aspecto é seu madrigal Quivi sospiri, publicado
em 1576 no seu segundo livro de madrigais. Nesta peça escrita sobre um trecho do texto da
Divina Comédia de Dante Alighieri, Luzzasco utiliza o cromatismo para representar o horror
da visão infernal que o texto sugere 5.

Exemplo 2: Madrigal Quivi sospiri – Luzzasco Luzzaschi

No excerto acima temos um claro exemplo de imagens textuais representadas em
música. A frase seguinte, risonavan per l’aere sanza stele , cujo sentido seria “ecoando pelos
ares sem estrelas” é descrito musicalmente com quatro vozes seguindo homofonicamente,
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mas uma quinta voz dá sentido ao termo “ecoando” do texto. A utilização constante do
cromatismo e a manipulação das tríades como elemento retórico fizeram da obra Luzzaschi
uma importante influência para o desenvolvimento do Madrigal Tardio, em especial, para a
obra construida por Carlo Gesualdo.
Por conta dessas características, espera-se do grupo que irá executar a obra de
Luzzaschi uma experiência com repertório cromático e dissonante. Sugere-se, então, um
trabalho técnico inicial que prepare os cantores para essa linguagem.

4. Carlo Gesualdo
No que diz respeito à escrita musical do Madrigal Tardio elaborado em Ferrara na
segunda metade do século XVI, o compositor napolitano Carlo Gesualdo representa o auge
desse estilo. Sua importância para o entendimento da evolução musical se deve ao fato de
Gesualdo ter absorvido as influências e direcionado sua obra para o ambiente estético presente
na corte. Sua estada na cidade, assim como sua obra e a posição que ocupou, o distingue de
todos os outros compositores, transformando-o no mais importante produto da vida musical
de Ferrara.
Gesualdo está no auge da transição do sistema modal para o tonal e, portanto, no
longo processo de experimentações com as combinações de sons que resultaria no tonalismo
do século XVII 6. Esse processo que vinha ocorrendo desde o início do Renascimento,
encontrou em Ferrara o ambiente propício devido ao gosto da cidade pelos resultados
experimentais dos processos harmônicos. Neste ponto encontramos a importância da obra de
Gesualdo.
Sua escrita é repleta de passagens cromáticas e dissonâncias sem preparação. A
forte relação com o texto faz com que Gesualdo promova efeitos sonoros que acabam
rompendo com a continuidade ou progressão harmônica para ressaltar uma ou outra palavra 7.
Esse procedimento resulta em um repertório de difícil execução, devido às relações
harmônicas pouco comuns.
O exemplo abaixo consta no quinto livro de Carlo Gesualdo, Mercè Grido
Piangendo. Em sua escrita identificamos suas características mais comuns em meio às
novidades de sua fase madura, visto que este livro faz parte da última publicação do
compositor. O poema utilizado é atribuído ao próprio compositor, assim como todos dos seus
últimos livros, o que atesta uma manipulação mais livre em relação ao texto, adequando-o da
forma mais conveniente para sua música. Nota-se uma complexidade maior na interação entre
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a personagem principal da narração e seu interlocutor, que por vezes parece se dividir em
dois. Em alguns trechos o poema dialoga diretamente com a “amada”, enquanto em outros da
à impressão de dialogar com outro interlocutor. Essa característica também demonstra a
importância e a complexidade que o texto adquiri na fase final do período.

Exemplo 3: Madrigal Mercè, grido piangendo – Carlo Gesualdo
Mas é no trato das resultantes harmonicas que o compositor mais se destaca. Os
elementos destacados nas obras de Rore e Luzzaschi aqui são desenvolvidos e levados ao
extremo. Gesualdo utiliza a escala do modo escolhido de forma livre, promovendo tantas
alterações e procedimentos incomuns que em longos trechos não é mais possível identificar
suas carcterísticas.
O uso do cromatismo que já era presente na obra de Rore e ficou mais aparente na
escrita de Luzzaschi encontra em Gesualdo seu ponto extremo. O compositor utiliza as
passagens cromáticas como meio principal de promover sua ideias musicais, tanto na
utilização melódica como triádica. E assim como nos anteriores, o principal objetivo do
compositor é textual, retratar em música as passagens descritas no texto.
Com essas características, a obra de Gesualdo é repleta de falsas relações
melódicas e harmônicas. O resultado triádico de sua escrita, somado ao requinte da descrição
em música das ideias do texto, transformam seus madrigais em obras de alto valor artístico e
de elevado grau de dificuldade técnica. Esse repertório exige do grupo que irá interpretá-lo
certa maturidade musical, e principalmente, exige do regente que estará a frente um sólido
conhecimento sobre o período e suas especificidades.
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Conclusão
O ambiente artístico construído pela corte da família d’Este na cidade de Ferrara
no século XVI permitiu o desenvolvimento da forma tardia do Madrigal Italiano. A partir das
obras e das características dos três principais compositores madrigalistas que residiram na
cidade, Cipriano da Rore, Luzzasco Luzzaschi e Carlo Gesualdo, é possível concluir que o
aprofundamento da importância do texto e a constante intenção em representar na música as
imagens e humores da narração resultaram em um repertório dissonante, de constantes
passagens cromáticas e de requintado resultado harmônico. Para sua prática nos dias de hoje,
necessita-se um conhecimento abrangente dos procedimentos musicais e textuais de forma a
conseguir entender as intenções dos compositores. Além de um grupo com elevado nível
técnico que possa superar as dificuldades resultantes dessa escrita tardia do Madrigal Italiano.
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Resumo: A presente pesquisa propôs verificar como o egresso do curso técnico de música do
Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernândez em Montes Claros/MG, tem atuado no
mercado de trabalho do século XXI, um ano e meio após a finalização do curso. Concluímos que o
curso pesquisado deve procurar uma melhor adaptabilidade do seu profissional ao mercado de
trabalho vigente, incentivando a prática empreendedora, o desenvolvimento de projetos e a
formação de outros profissionais necessários à complementação do sistema cultural da cidade.
Palavras-chave: Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernândez, Curso técnico, egresso.
The Technical Course’ Egress from the State Conservatory of Music Lorenzo Fernandez and the Labor
Market of the XXI Century.
Abstract: The present research was meant to verify how the egress of the technical course of
music from the State Conservatory of Music Lorenzo Fernandez in Montes Claros/MG, has been
acting in the labor market of the XXI century, a year and a half after the conclusion of the course.
We conclude that the researched course should look for a better adaptability of its professional to
the labor market in force, encouraging the enterprising practice, projects development and training
of other professionals for complementing the cultural system of the city.
Keywords: State Conservatory of Music Lorenzo Fernândez, technical course, egress.

1.

Os cursos técnicos dos conservatórios mineiros e o Mercado de

Trabalho do século XXI
A funcionalidade e validade dos cursos oferecidos pelos conservatórios mineiros
têm sido questionadas por muitos estudiosos da educação musical e pelo próprio mercado de
trabalho do século XXI. Alguns autores consideram que os conservatórios ainda carregam
práticas tecnicistas, supervalorizando a prática do instrumento sem a preocupação com a
formação completa do músico:
No âmbito da educação musical realizada nos Conservatórios, observamos que o
pensamento de uma educação tecnicista é predominante. [...] Nesse sentido, os
currículos dos cursos de música dessas instituições priorizam a prática instrumental.
Os conhecimentos estão compartimentados em disciplinas organizadas de modo
linear, sequencial, estanques e fragmentadas, dissociadas da contemporaneidade
musical e descontextualizadas. Os modelos dos primeiros Conservatórios europeus
ainda se perpetuam nestas instituições. (ESPERIDIÃO, 2002: 70)
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A visão tradicionalista dos conservatórios limita a profissão do músico apenas ao
intérprete solista, ao compositor e ao regente. De acordo com Coli (2008), a ênfase no
tecnicismo desconsidera “o contexto cultural e psicológico do processo de formação do aluno,
o que resulta na ausência de alguns dos principais elementos humanistas para a formação e
cultura geral do músico” (COLI, 2008: 93).
Outro problema decorrente desta limitação está no fato do mercado cultural não
oferecer campo de trabalho profícuo para atender à grande demanda de músicos formados por
estas instituições. Rubim (2005) considera que o sistema cultural da complexa sociedade atual
não pode subsistir apenas com profissionais criadores, no nosso caso, os músicos. A
complexidade da sociedade e do mercado cultural atual exige a formação de um sistema
cultural inter e transdisciplinar: “Sem transmissores/divulgadores e organizadores, o sistema
cultural não tem possibilidade sequer de ser conformado” (RUBIM, 2005: 15).
A educação musical da atualidade visa uma formação holística do músico, que
não se baseia apenas nas questões técnico-performáticas, mas também se preocupa com a
formação de cidadãos melhores para a sociedade. É importante que o ensino de música nos
conservatórios vise também essa formação, a fim de que os profissionais por estes formados
se adaptem melhor às necessidades do mercado.
Em concordância, o mercado de trabalho do século XXI busca um profissional
empreendedor e cosmopolita, que não receia assumir riscos, capaz de inovar, de gerar
riquezas, mantenedor de um olhar diferenciado sobre sua área de atuação. Vivemos em
tempos em que a oportunidade de emprego formal é escassa e a cultura empreendedora é
crescente e necessária. Portanto, é imprescindível que os novos profissionais sejam
preparados para reinventarem suas atuações frente ao mercado de trabalho vigente.
A realidade do mercado cultural não difere da realidade dos demais mercados.
Porém, como as atividades do mercado cultural foram por séculos consideradas “nãoeconômicas”, devido à natureza anárquica da criação artística, as medidas de adaptação às
novas exigências da sociedade devem ser efetivas e rigorosas:
Pensar hoje a economia do setor cultural não constitui de modo algum uma derrota
dos argumentos humanistas a respeito da cultura que todos conhecemos e
defendemos. Não significam um abandono do terreno na luta pela defesa de um
desenvolvimento cultural; significa, ao contrário, a ocupação de um terreno
suplementar do qual o setor cultural e seus principais atores há muito desertaram
deixando o campo livre para as pressões negativas. (TOLILA, 2007: 19)
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O músico vem sendo pressionado a ingressar num mundo multicultural, dinâmico,
tecnológico e interdisciplinar. Para isso, as escolas especializadas devem se preparar para
formar músicos-cidadãos capazes de julgar e optar. As práticas educativas musicais devem ser
adaptadas de acordo com a realidade do mercado em que a escola se insere, proporcionando
uma visão clara da realidade profissional: “Logo, devemos abandonar as propostas meramente
adaptativas a códigos e sistemas culturais estabelecidos e propor formas que incitem o
desenvolvimento de capacidades de julgamento e de opção" (NASCIMENTO, 2003: 73).
Assim sendo, faz-se necessária uma reestruturação das propostas regimentais e
pedagógicas dos cursos técnicos profissionalizantes de música nas escolas especializadas,
incluindo os conservatórios mineiros, buscando um ajustamento às novas propostas da
educação musical, a fim de suprir as necessidades da sociedade e do mercado cultural.
2. O Curso Técnico do Conservatório Estadual de Música Lorenzo
Fernândez
O Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernândez (CELF), localizado em
Montes Claros, é o maior dos doze conservatórios estaduais de Minas Gerais. A instituição
promove a Educação Profissional Técnica em nível Médio, oferecendo cursos técnicos em
canto e nos seguintes instrumentos: clarinete, flauta doce, flauta transversa, piano, saxofone,
teclado, trompete, violão, violino e violoncelo, com duração mínima de três anos.
Pimentel (2011) explana sobre a realidade do mercado musical no qual a maioria
dos profissionais formados pelo CELF atua:
Analisando a realidade do mercado musical na cidade de Montes Claros e em todo o
norte de Minas (a instituição atende a toda região), podemos perceber que
praticamente inexistem espaços formais que absorvam os profissionais formados
pelo curso técnico do Conservatório. [...] Nos dias atuais, os profissionais da música
que não estão inseridos na educação musical, tocam e cantam em bares e
restaurantes (não é necessário passar por um curso técnico para exercer tal atividade)
ou casamentos, missas e outros eventos. (PIMENTEL, 2011: 495-496).

Diante da realidade apontada, a presente pesquisa propôs verificar como o egresso
do curso técnico de música do CELF tem atuado no mercado de trabalho do século XXI, um
ano e meio após sua conclusão de curso. O Universo da pesquisa foi constituído pelos 33
egressos do curso técnico de instrumento e canto do ano de 2010.
Foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental e a coleta de dados foi
feita a partir de um questionário aplicado junto aos egressos com a finalidade de constatar
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quantos destes egressos estão atuando no mercado de trabalho cultural, a definição de suas
atividades, seu grau de satisfação e sua visão atual do mercado proponente.
3. Apresentação dos Resultados
Primeiramente, sondamos quais eram as pretensões profissionais dos egressos ao
escolherem cursos distintos de música no CELF:

Gráfico 1: Pretensões profissionais anteriores ao ingresso no Curso Técnico.

O aprimoramento como instrumentista ou cantor foi o item mais apontado pelos
egressos (70%), o que é comum nas escolas especializadas. Pudemos averiguar também que
sete alunos (21%) ingressaram no curso sem pretensões profissionais e um número
significativo de alunos buscava se tornar professor de música.
Perguntamos aos egressos, a partir de sua vivência no curso, o que eles achavam
que o curso técnico preparava melhor o futuro profissional para atuar:

Gráfico 2: O Curso técnico do CELF prepara o profissional para atuar como?
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O item mais indicado pelos egressos foi professor de música (70%), o que não é
uma função direta do curso técnico. O principal objetivo do curso técnico ficou em segundo e
terceiro lugares. Após indagações de como o CELF instrui o futuro profissional, segundo
visão dos egressos, questionamos para quais funções profissionais se sentem preparados:

Gráfico 3: Como o egresso se sente preparado para atuar no mercado de trabalho.

Dezoito egressos (55%) responderam estarem aptos para atuar como professor de
música, ficando próximo à opção instrumentista/cantor de música erudita (52%). Cinco alunos
(15%) disseram que não se sentem preparados para atuar no mercado de trabalho.
Analisando os três gráficos acima, percebemos uma tendência por parte dos
alunos de relacionarem o curso técnico do CELF à formação de professores de música. Esta
correlação pode vir da existência de disciplinas ligadas às práticas de ensino do instrumento e
do canto, mantidas e reforçadas no currículo do curso desde a sua criação:
Nas décadas de setenta e oitenta, o Conservatório acabava absorvendo seus alunos
do técnico, incorporando-os ao seu corpo docente. Na década de noventa, com a
exigência do estado em admitir preferencialmente professores licenciados em
música, os alunos do curso técnico foram perdendo seu espaço na instituição.
(Pimentel, 2011: 495-496)

A partir desses resultados buscamos averiguar quais os objetivos dos cursos
técnicos propostos pelo CELF. Verificamos nos documentos pesquisados (Regimento escolar
e Edital de Levantamento de Aptidão Artístico-Musical) que os dados sobre os cursos
técnicos da escola são arcaicos e insuficientes. No regimento escolar, averiguamos que não
existe nenhum registro sobre a organização, objetivos e finalidade dos cursos técnicos
especificamente. O Edital de Levantamento de Aptidão não deixa claro para o candidato ao
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curso técnico sua funcionalidade e o mercado de trabalho disponível: “Os cursos de formação
profissional têm por objetivo preparar músicos, instrumentistas para o exercício de ocupações
artísticas definidas no mercado de trabalho” (CELF, 2011: 3). Averiguamos ainda que desde
2002 o CELF não possui Planos de Cursos do curso técnico de música.
Prosseguindo nos resultados do questionário, a maior parte dos egressos (70%)
afirmou que modificou a sua visão do mercado de trabalho do técnico em música depois de
formado. Os questionados apontaram também suas atuais pretensões profissionais:

Gráfico 4: Pretensões profissionais dos egressos.

Onze egressos (33%) disseram que não têm pretensões profissionais na área.
Averiguamos que as pretensões relacionadas à docência (27%) ainda superam as demais
aspirações na área musical. Houve também um número significativo de egressos (18%) que
pretendem dar prosseguimento aos estudos musicais (graduação e pós-graduação).
Questionamos se os egressos têm atuado na área musical após sua formatura:

Gráfico 5: Atuação dos egressos no mercado de trabalho

A maioria dos egressos (39%) atua na área voluntariamente, principalmente
através da performance em igrejas e nos grupos do CELF. Doze alunos (36%) afirmaram que
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não estão atuando por falta de tempo e/ou por priorizar outra área, mas 75% desses alunos
afirmaram também que ainda pretendem exercer alguma atividade profissional ligada à
música (docência, performance, produção cultural etc.). Oito alunos (25%) estão atuando no
mercado de trabalho como professores, na performance e como produtores culturais.
Todos egressos que estão atuando na área musical, voluntariamente ou de forma
remunerada, afirmaram que as habilidades e conhecimentos adquiridos no curso foram úteis
para suas atividades. Ao serem questionados sobre o grau de satisfação (financeiro, status e
pessoal) com relação à sua atuação, obtivemos o seguinte levantamento:

Gráficos 6, 7 e 8: Grau de Satisfação dos egressos atuantes na área musical.

Em relação à atividade dos egressos atuantes, observamos uma grande
insatisfação financeira, apontando a falta de espaço e desvalorização do mercado cultural da
região. Em contrapartida, encontramos resultados positivos ao questionarmos sobre a
satisfação pessoal e a satisfação relativa ao status adquirido pelos atuantes, o que nos remete a
uma condição histórica e filosófica da vivência da “arte pela arte”.
4. Conclusão
A partir dos resultados abalizados, concluímos que o curso pesquisado, por se
tratar de um curso técnico profissionalizante, não tem se adaptado às novas exigências do
mercado de trabalho do século XXI. O número de egressos atuantes de forma remunerada é
baixo e a finalidade e os objetivos do curso ainda são duvidosos, perante os alunos e a própria
instituição.
A falta de sistematização do CELF, exposta pela pesquisa documental, tem
prejudicado a definição e afirmação do profissional formado pelo curso técnico de música.
Em nossa opinião, as disciplinas ligadas à docência não devem ser retiradas do currículo, uma
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vez que a pesquisa comprovou que a escola possui egressos atuando na educação. No entanto,
é necessário esclarecer que o propósito do curso técnico não é formar professores.
O Edital de Levantamento de Aptidão Artístico-Musical imprescinde expor ao
ingressando os objetivos do curso e o perfil do profissional a ser formado. Se o pensamento
tanto para o aluno do curso técnico quanto para a escola está voltado para a docência, é
preciso promover um trabalho de conscientização sobre os objetivos e funcionalidade do
curso.
O CELF, em acordo com o governo estadual, deve se preocupar também com uma
melhor adaptabilidade do seu profissional ao mercado de trabalho vigente, incentivando a
prática empreendedora, o desenvolvimento de projetos via iniciativa pública ou privada e a
formação de outros profissionais necessários à complementação do sistema cultural da cidade
de Montes Claros e região, como organizadores e transmissores da cultura.
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Resumo: Este artigo apresenta considerações a respeito de técnicas e sonoridades utilizadas por
bateristas brasileiros no emprego das escovinhas, considerando especificamente o período entre as
décadas de 1930 a 1960. Através de transcrições de performances de bateristas em sambas, choros
e bossa-nova, exemplos foram executados e analisados, de forma a possibilitar a compreensão dos
usos específicos em cada contexto estudado e apontar peculiaridades na manipulação das
escovinhas na música popular brasileira.
Palavras-chave: uso de escovinhas na bateria, performance musical, música popular brasileira.
The use of brushes on Brazilian popular music (1930-1960)
Abstract: This article presents a discussion on the techniques and manipulation of the sonority
employed by Brazilian drummers when using brushes, specifically regarding the period starting on
1930 to 1960. Using the transcription of performances of drummers playing sambas, choros and
bossa-nova, examples were played and analyzed, aiming to understand the specifically uses in
each context studied and also to point out peculiarities of the using of brushes on the Brazilian
popular music.
Key-words: using of brushes on drumset, musical perfomance, Brazilian popular music.

1. Introdução
As possibilidades técnicas a serem utilizadas na execução da bateria com
escovinhas são tão amplas quanto o número de instrumentistas que se dedicam a estudá-las.
Ou seja, apesar da oferta de métodos e exercícios específicos para escovinhas disponíveis no
mercado delimitarem alguns padrões básicos, cada baterista desenvolve suas próprias
peculiaridades.

Pode-se argumentar que com o uso das baquetas ocorre o mesmo,

considerando-se aspectos mais específicos e sutis, como especificidades de cada baqueta
(peso, dimensões, material que a compõe, etc.), controle dinâmico e expressivo de cada
baterista, particularidades que são perceptíveis e dificilmente definidas em palavras, grosso
modo entendidas como o swing de cada um. Somam-se ainda aspectos como: características
de cada instrumento, peles, afinações, pratos, entre tantos outros.
Mas no caso das escovinhas agrega-se a todos esses componentes o aspecto
determinante da movimentação empregada por cada indivíduo. Quando utilizada em sua
característica peculiar, em que é explorada a sonoridade decorrente da fricção dos filamentos
das escovinhas na pele do tambor, o que essencialmente determina o padrão rítmico é o
desenho gerado pela movimentação empregada pelo baterista. Isso significa que, afora
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qualidades expressivas decorrentes do tipo de pele, tipo de escovinha, pressão e velocidade
aferidas no movimento de fricção, uma simples alteração no sentido do movimento pode
propiciar um novo padrão sonoro. Quer dizer que, ainda que um baterista opte pelo mesmo
desenho executado por outro, se não o fizer nas mesmas dimensões, no mesmo sentido (como,
por exemplo, círculo no sentido horário, retas em vai e vem de dentro para fora, etc.) e com a
mesma manulação, o resultado sonoro não se reproduz fielmente. É por esse motivo que
experientes bateristas apontam para a importância de que o estudante, acima de tudo, veja os
desenhos que geram o padrão que pretendem reproduzir.
Nesse sentido, as transcrições de padrões de escovinhas, resultantes apenas da
audição de gravações, podem gerar certas imprecisões quanto à movimentação utilizada. Para
tentar minimizar os enganos e optar pelo desenho correto, as transcrições de padrões de
escovinhas apresentadas nesse trabalho foram executadas, levando em consideração todas as
possibilidades de variações na movimentação. Em alguns casos em que há grande dificuldade
em optar por este ou aquele desenho, todas as possibilidades estarão apresentadas neste artigo.

2. Dos padrões no contexto do samba
A partir do levantamento de registros fonográficos em que são utilizadas as
escovinhas no contexto do samba, e considerando um período determinado entre a década de
1930 e início da década de 1960, alguns exemplos foram selecionados. Após a escuta,
transcrição e execução desses exemplos, foi possível identificar alguns padrões de execução
empreendidos por bateristas brasileiros. Tais padrões foram desenvolvidos a partir da
exploração hegemônica de movimentos de fricção que empregam o desenho linear, muitas
vezes acompanhados da função de ataques percussivos. Independente do andamento da
música, são menos frequentes os padrões de samba com escovinhas construídos a partir de
movimentos circulares.
Algumas das gravações pioneiras com escovinhas no Brasil revelam a utilização
desses acessórios apenas como substitutos das baquetas, já que os padrões utilizados são
idênticos aos batuques comuns nas décadas de 1930 e 1940, de forma que as duas escovinhas
são percutidas e não friccionadas na pele da caixa. Entre os exemplos, estão as gravações de
Não quero mais (interpretada por Aracy de Almeida em 1936, andamento 112 bpm) e Meu
pranto ninguém vê (interpretada por Orlando Silva em 1938, andamentos 88 bpm).
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a)

b)

Fig. 1: Padrões de escovinhas em a) Não quero mais e b) Meu pranto ninguém vê. Transcrições do autor.

Todas as figuras apresentadas neste estudo representam os ritmos mais recorrentes
em cada música analisada, de forma a serem identificados como padrões de execução. Isto
não significa, no entanto, que estes ritmos tenham sido executados sem variações do início ao
fim das músicas. No caso dos exemplos acima, algumas variações ocorrem na acentuação e
no emprego do toque duplo (rebote) ou eventuais notas percutidas friccionadas (em geral a
segunda semicolcheia do segundo tempo).
Nos casos de acompanhamentos de choro, o recurso da fricção é mais presente.
Em Carinhoso (interpretada por Orlando Silva em 1937, andamento 66 bpm), a segunda
semicolcheia de cada tempo é friccionada em movimento linear, enquanto a última é
acentuada. Este movimento de fricção pode ser executado em vários sentidos: horizontal,
vertical ou mesmo diagonalmente; em todos os casos, os sentidos podem ser do centro para a
borda da caixa ou o contrário, a depender da manulação escolhida pelo baterista. As figuras
abaixo apresentam três possibilidades de execução de Carinhoso. Vale notar que em todos os
exemplos ilustrados neste artigo, as ligaduras representam uma nota friccionada (de onde
origina-se a ligadura) seguida de uma nota percutida (onde termina a ligadura).

a)

b)

c)

Fig. 2: Possibilidades de execução do padrão de escovinhas de Carinhoso. Transcrição do autor.

Em Cabuloso, choro de Radamés Gnattali gravado em 1937 pelo Trio Carioca
(andamento médio de 108 bpm), entre 0:48 e 1:02 minuto Perrone executa um solo de caixa
com escovinhas, reproduzido abaixo. Os pontos acima dos acentos indicam toques percutidos
com maior intensidade, e consequentemente com timbres distintos.

Fig. 3: Solo de caixa com escovinhas em Cabuloso. Transcrição do autor.
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Neste caso, em que Radamés ocupa-se o tempo todo em realizar os baixos e os
contrapontos às melodias executadas pelo clarinetista Luiz Americano, aumenta a
responsabilidade de Perrone em simultaneamente conduzir o ritmo e criar fraseados, o que de
certa maneira justifica o padrão adotado (na maior parte da música, o padrão é idêntico aos
dois primeiros compassos do solo).
Exemplos de samba-canção foram analisados, como Revolta (interpretada por
Helena de Lima em 1956) e Cabelos brancos (interpretada por Sacha e grupo em 1958).
Músicas de andamento lento (abaixo de 60 bpm), nas quais o padrão de escovinhas consiste
em uma sequência de semicolcheias percutidas por uma das mãos simultaneamente a um
movimento lateral de fricção executado pela outra mão, sempre e somente na segunda
semicolcheia dos tempos.

Fig. 5: Padrão de escovinhas em Revolta e Cabelos Brancos. Transcrições do autor.

É possível observar que mesmo em andamentos lentos, como nos casos de sambacanção, o desenho circular não é realizado, privilegiando uma sequência percutida de
semicolcheias e utilizando o recurso de fricção sempre de forma linear, como uma maneira de
valorizar determinada nota do padrão. Uma provável explicação para este fato é a
preocupação em executar as oito subdivisões de cada compasso 2/4, de forma a manter uma
das características essenciais do gênero (a condução). Mesmo em gravações mais antigas,
essas semicolcheias sempre foram executadas de alguma maneira, ainda que o baterista
estivesse acompanhado por um percussionista responsável por um instrumento de condução,
como ganzá, reco ou pandeiro. Portanto, optar por algum padrão de desenhos circulares
significaria enfraquecer esta característica rítmica habitual.
A utilização das escovinhas explorando legato contínuo somente aparece na
década de 1950, e se consolida com a bossa-nova. Saraiva (2007:82), ao apontar o surgimento
da expressão samba moderno, remete ao comentário que o crítico musical Sylvio Túlio fez a
respeito de Tereza da praia, gravada em 1954. O crítico refere-se à maneira como o baterista
utiliza as escovinhas nesta gravação, recorrendo a padrões percutidos, marcando o ritmo
“mais secamente”. Para Túlio, uma proposta moderna porque superava o ritmo “arrastado,
quadrado, monótono” do “esfregar das escovinhas”, característica mais presente no sambacanção e no “samba abolerado” em voga no início dos anos 1950. Mas, paradoxalmente, a
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sonoridade da bateria em Tereza aproxima-se em muito dos padrões “tradicionais” utilizados
por Perrone em Cabuloso.
Apesar dessa posição crítica de Sylvio Túlio, o esfregar das escovinhas se torna
cada vez mais comum na década de 1950. O LP Uma noite no Plaza, de 1955, é executado
hegemonicamente com escovinhas. Sem dar crédito ao baterista, informa apenas que Luiz Eça
ao piano é acompanhado por Ed Lincoln ao contrabaixo e Paulo Ney na guitarra. O LP
pretendeu registrar de forma fiel a atmosfera noturna da boate carioca Plaza, local apontado
por Antonio Maria (apud Saraiva, 2007:26) como casa de freguesia mais jovem do Rio. Pelo
que o estudo de Saraiva indica, este teria sido o ponto de Copacabana onde músicos
posteriormente conhecidos como “modernizadores” se reuniam para jam sessions. Ruy Castro
(1992:192) comenta que “no pequeno espaço do Plaza tocava-se de tudo e do jeito que os
músicos quisessem, porque seus poucos frequentadores eram outros músicos ou jovens que
gostavam de jazz e de tudo que fosse moderno”. Por esses indicadores, o LP em questão pode
ser ouvido como uma amostra de formas modernas de executar a música brasileira daquele
momento. Na faixa Amendoim torradinho, de andamento lento (54 bpm), o contrabaixo
executa padrão “abolerado” (semínima seguida de duas colcheias), enquanto a bateria
aproxima-se do padrão de samba-canção anteriormente ilustrado. A sutil e significativa
diferença está no fato de que neste caso o baterista explora muito mais o recurso da fricção,
constantemente realizada através de desenhos lineares executados pelas duas mãos. A
valorização da segunda semicolcheia é mantida, através de um acento decorrente da
combinação entre maior pressão e velocidade no movimento. Esse exemplo ilustra a
possibilidade mais próxima de se atingir um som contínuo (legato) através do desenho linear
e do ritmo de semicolcheias.

Fig. 6: Padrão de escovinhas em Amendoim torradinho. Transcrição do autor.

Neste mesmo LP estão registrados os sambas Na baixa do sapateiro (andamento
110 bpm) e Reloginho do vovô (andamento 130 bpm), com seções de improvisação de
guitarra e piano, em que o baterista utiliza basicamente o mesmo padrão de Amendoim
torradinho, no entanto variando as acentuações em função das melodias que acompanha. O
contrabaixo executa semínimas nos tempos, e a base rítmica é constantemente alternada entre
piano e guitarra. Enfim, esse tipo de padrão utilizado pelo baterista garante a função de
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condução, mas não é tão incisivo na determinação de frases utilizadas como padrão rítmico de
acompanhamento, deixando mais espaço para os instrumentos harmônicos. Essa postura
musical remete ao que Garcia (1999:60) denomina samba-canção moderno:
É sob influência do jazz que o samba-canção moderno passa, na pré bossa-nova, a
criar espaços, reduzindo seu padrão de acompanhamento ao núcleo rítmico ou, de
forma mais radical, livrando o piano da obrigação de marcar os acordes para deixá-lo
apenas comentar o canto.

Nesse panorama, a opção pela fricção das escovinhas em substituição à percussão
é uma alternativa eficaz. Soma-se a isso a necessidade dos bateristas tocarem com menor
volume, pois os ambientes musicais da zona sul carioca em que esta música “moderna” se
desenvolvia eram menores, com grupos de instrumentação reduzida.
É importante ressaltar, no entanto, que neste mesmo período havia várias boates
cujas maiores atrações eram grupos dançantes, a exemplo de Waldir Calmon e conjunto, que
gravaram os LPs Feito para dançar nº3 (1955) e Uma noite no Arpége (1956), Nesses
registros, a exceção de sambas-canções, outros estilos de samba são executados no padrão
“samba batucado”, em que o baterista toca motivos característicos de samba na caixa surda,
com baquetas, sendo acompanhado por dois percussionistas (pandeiro e um instrumento de
fricção – ao que parece, um afoxé). O mesmo ocorre em outros LPs de grupos com propostas
semelhantes, como Mesa da Pista (Zezinho e Os Copacabana, de 1957), Festa dentro da noite
(Vadico, de 1958) e Convite à música (Moacyr Silva, de 1958).
A gravação de Outra vez (interpretada por Elizeth Cardoso, em 1958, andamento
98 bpm) apresenta um padrão de escovinhas distinto dos exemplificados anteriormente. Neste
caso, o baterista Juquinha faz um movimento linear contínuo de fricção com uma das mãos,
enquanto a outra percute levemente padrões rítmicos sincopados.

Fig. 7: Padrão rítmico de escovinhas em Outra vez. Transcrição do autor.

Os padrões sincopados são executados ora com toques percutidos, ora através do
recurso da percussão friccionada, sendo difícil afirmar exatamente a manulação empregada.
Hélcio Milito e Wilson das Neves, contemporâneos a Juquinha, executam este padrão fazendo
o movimento de fricção com a mão esquerda, enquanto percutem com a direita, o que é
confirmado pelos padrões de bossa-nova propostos por Oscar Bolão (1993:101). No entanto, é
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possível ouvir o próprio Juquinha em outras gravações utilizando a escovinha da mesma
maneira e percutindo a baqueta no aro, de forma que o baterista usa a escova com a mão
direita e percute a baqueta com a esquerda. Portanto, devem ser consideradas as duas
possibilidades.
Este padrão tornou-se emblemático para acompanhamento na bossa-nova,
eficiente ao definir de maneira suave uma condução regular de semicolcheias que dá suporte
aos deslocamentos rítmicos executados pelo violão de João Gilberto. O referido padrão iria
funcionar, nas próprias interpretações de João Gilberto, como uma espécie de “lastro rítmico”
que valoriza também sua peculiar manipulação rítmica das melodias cantadas. Como bem
definiu Garcia (1999:68):
Verifica-se que as variações da base dos ataques do acorde, realizadas por João,
também recortam o contínuo de semicolcheias executado pela vassourinha em caixa
ou pratos de bateria – um fluxo de timbre leve, com acentos suaves apenas nas
cabeças de compassos, que acompanha a batida da bossa-nova -, à semelhança do
que faz o tamborim com a pulsação de fundo, na batucada, sustentada por pandeiro,
ganzá, chocalho ou caixa. Olhando-se de outro modo, pode-se afirmar que a
percussão da vassourinha, em seu movimento contínuo, explicita os pontos de
incidência variada dos acordes de João, assim como, no samba, o ganzá, por
exemplo, aponta as síncopes possíveis do tamborim em seus diferentes desenhos.

No LP Chega de saudade (1959) a função do baterista se restringe ao padrão de
escovinhas semelhante ao reproduzido pela figura 6 (Amendoim torradinho, de Uma noite no
Plaza), complementado por outra percussão. Esta percussão adicional de timbre semelhante à
caxeta é colocada sempre em segundo plano em relação às escovas, e executa padrões
sincopados em diálogo com o violão.
3. Conclusão
Os exemplos apresentados revelam uma pequena amostra da quantidade de
padrões distintos encontrados na execução de diferentes estilos de samba. Como tratado
anteriormente, as possibilidades de variações são infinitas, a depender das necessidades e
criatividade de cada baterista. No entanto, através deste estudo, é possível traçar um panorama
da utilização das escovinhas no contexto do samba, em que até meados dos anos 1940
predominaram padrões que utilizavam o recurso da percussão em maior proporção em relação
ao recurso da fricção. A partir das influências do bolero, jazz e samba-canção (que ocuparam
considerável fatia do mercado e dos repertórios da noite carioca nos anos de 1950), o uso das
escovinhas tornou-se muito mais constante, e padrões construídos a partir de movimentos de
fricção passaram a ser hegemônicos. A consolidação desse fato ocorreu junto à bossa-nova,
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favorecendo a relação e identificação do uso das escovinhas a uma maneira “moderna” de se
fazer samba. Nesse contexto, o desenho característico explorado pelos bateristas brasileiros
para fricção sempre foi linear, diferentemente dos padrões circulares utilizados pelos
bateristas do swing. E por fim é possível afirmar que, em certa medida, o samba “moderno”
dos anos 1950 prescindiu dos toques percutidos tão característicos do samba batucado, já que
a função do baterista em executar fraseados sincopados foi amenizada, ou mesmo dissolveuse para abrir espaço e dar maior liberdade aos instrumentos harmônicos.
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O ensino de música em uma escola primária da cidade de Québec – um
estudo da proposta curricular e sua aplicação
Telma de Oliveira Ferreira

UFG/UFSM – zetelma@terra.com.br
Resumo: Pesquisa realizada através do programa de Bolsas de Pesquisa em Estudos Canadenses e
desenvolvida a partir do estudo do documento oficial “Programa de Formação da Escola
Quebequense” (GOVERNO DO CANADÁ, 2009). A partir da verificação in loco do cotidiano
escolar de uma escola da Cidade de Québec foi possível estabelecer a proximidade entre alguns
pressupostos estabelecidos no documento e sua aplicação. Também foi possível estabelecer um
paralelo entre o ensino de música nas escolas brasileiras e na escola canadense observada.
Palavras-chave: ensino musical escolar, prática musical escolar, escola canadense.
The Music Teachings in an Elementary School in Quebec City – a research on its curriculum and
applications
Abstract: Research accomplished through the Research on Canadian Studies program, and
developed through studies based on the document "Training Program of Quebec School”
(GOVERNMENT OF CANADA, 2009). Based on the in loco analysis of a common academic
routine in a school from the City of Quebec, it was possible to denote the correlation between
previous conclusions noted in the document, and its function. It was also possible to establish a
correlation between the music education from Brazilian schools, and the observed Canadian
school.

1. Introdução
A presença do ensino musical na escola brasileira é “marcada por indefinição,
ambiguidade e multiplicidade” (PENNA, 2008, p. 120). Em relação à sua nomenclatura,
durante o século XX a lei se referiu a ele utilizando quatro nomes diferentes: Canto
Orfeônico, Educação Musical, Educação Artística – linguagem musical, Arte – música
(FERNANDES, 2009). Englobando um período maior, de 1854 a 2008, Queiroz e
Marinho apresentam cerca de seis leis e/ou decretos como exemplos de ações políticas
relacionadas a propostas de implementação do ensino de música nas escolas brasileiras
(QUEIROZ e MARINHO, 2009).
Em relação ao seu ensino, tem se manifestado como atividade opcional ou
extracurricular, disciplina específica, parte da Educação Artística, e/ou como uma das
atividades das séries iniciais (SOUZA, 2002).
Variados nomes, variados decretos, leis e variadas formas de se manifestar na
escola, além de exemplificar sua indefinição, ambiguidade e multiplicidade, denotam
um desencontro entre orientação legal, ensino musical e a própria escola.
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A aprovação da Lei n. 11.769/08 estabelecendo a presença da música como
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo na Educação Básica, mostra uma orientação
legal pouco definida que se acentua no momento de sua aplicação na escola. De um lado
encontramos problemas relacionados à dificuldade das universidades brasileiras em
formar profissionais e à resistência e dificuldade dos professores de música para estar na
escola. Do outro lado, encontramos uma escola com condições físicas e materiais
insuficientes, que interfere na prática do professor e apresenta uma rotina engessada,
dificultando a ação pedagógica musical.
Se a legislação brasileira, mesmo que de forma indefinida, historicamente tem se
preocupado com a presença da música na escola e se a música, também de forma
indefinida, de alguma forma lá está, é possível deduzir que há interesse nesse encontro.
Então, que características específicas da escola e específicas da educação musical
impedem um encontro mais estável e satisfatório entre elas?
Essa questão me motivou a conhecer de que forma esse encontro acontece em
países que investem mais em educação e apresentam melhor desempenho escolar que o
Brasil. Tinha interesse em um país de língua francesa por ser, depois da língua materna,
a língua que tenho maior fluência. Foi assim que submeti um projeto que objetivava
conhecer a aplicação do Programa de Formação da Escola Quebequense (GOVERNO
DO CANADÁ, 2009) em uma escola da Cidade do Québec e pude observar durante um
mês, in loco, o cotidiano de uma escola canadense.
2. Justificativa e Referencial Teórico
O Canadá, ao lado dos Estados Unidos, Japão e Coréia do Sul, investe pesado em
educação. Além disso, em 2009, na última avaliação do PISA (Programme for
International Student Assessment), obteve resultados muito melhores que o Brasil, pois
na posição geral do ranking dos 65 países que participaram das provas que testaram
conhecimentos em Leitura, Matemática e Ciências, o Brasil alcançou a 53ª posição
enquanto que o Canadá ficou com a 6ª posição.
Em Leitura, a posição do Brasil foi a 49ª e a do Canadá a 5ª. Em Matemática, o
Brasil ficou na 53ª posição e o Canadá na 8ª. Em Ciências, o desempenho dos
brasileiros alcançou a 49ª posição, enquanto que o Canadá obteve a 7ª posição
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(conforme dados disponíveis em www.veja.abril.com.br/noticia/educacao/desempenhodos-alunos-brasileiros-fica-abaixo-da-media-mundial).
Esses dados já dão indícios do nível de importância atribuído à escola pelos
governos brasileiro e canadense. A leitura do documento oficial da Província de Québec
– o Programa de Formação da Escola Quebequense, que contém a Progressão das
Aprendizagens em Música na Escola Primária – reforçou aqueles indícios e despertou
em mim maior interesse em conhecer de perto o processo de formação escolar e musical
das crianças daquele país.
Tal interesse aconteceu em função da completude e verticalização do citado
documento, manifestado na explicitação, dentre outros, dos seguintes tópicos: formação
necessária ao cidadão; histórico da formulação do documento; missão da escola;
concepção e instrumentos de avaliação; papel do professor; ensino musical detalhado
série por série com seus objetivos, conteúdos, formas de avaliação, repertório e tudo
mais que possa envolver a prática pedagógica sem, no entanto, engessar a atuação do
professor.
Apresento a seguir, de forma sucinta, o que consta no Programa de Formação da
Escola Quebequense em cada um daqueles tópicos.
2.1 Formação necessária ao cidadão de amanhã
O documento expressa preocupação em formar cidadãos preparados para os
desafios advindos de uma coletividade pluralista, com uma economia globalizada e
dotada de um saber em constante mutação. Assim, para que esse cidadão tenha livre
acesso a esse saber, estabelece três tipos de formação: global e diversificada, prolongada
e aberta ao mundo.
2.2 Processo de construção do documento atual
A última reforma anterior do sistema educativo do Québec aconteceu nos anos 60
e objetivava a democratização do ensino, o que efetivamente aconteceu algumas
décadas mais tarde. Entretanto, essa abertura da escola a todos acarretou problemas que
denunciavam os limites daquele sistema educacional. Esses problemas estavam ligados
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principalmente à escolarização e formação dos alunos, tais como: jovens com
dificuldade de adaptação e aprendizagem e aumento do número de adultos analfabetos
funcionais. Assim, foi preciso reajustar as orientações escolares para acelerar a
passagem de uma democratização do ensino para a democratização da aprendizagem.
Para que isso acontecesse, a preparação dos jovens para o século XXI se baseou
nas

seguintes

tendências:

internacionalização,

mundialização,

explosão

de

conhecimentos, desenvolvimento acelerado de tecnologias, maior complexidade da vida
em sociedade.
Após um longo debate, o documento atual chegou ao estabelecimento de
orientações que preconizam: um programa de formação centrado sobre as aprendizagens
essenciais que o aluno do século XXI deverá realizar; uma diversificação dos caminhos
escolares para responder às necessidades e aos interesses de cada um; uma organização
escolar mais flexível e melhor adaptada aos dados atuais da psicologia da criança e das
etapas do seu desenvolvimento; uma organização escolar respeitosa em relação à
autonomia das instituições e aos profissionais da educação.
2.3 A missão da escola quebequense
A escola deve: preparar o aluno para ele possa contribuir no desenvolvimento de
uma sociedade democrática e igualitária; estar atenta às aprendizagens de base, que
acontecem desde o primário; colaborar na inserção dos jovens na sociedade,
preparando-os para a apropriação e aprofundamento dos saberes e dos valores que
fundamentam essa sociedade. Assim, estabelece a ação da escola ancorada em três
eixos: instruir, socializar e qualificar.
O primeiro relaciona-se à sustentação do desenvolvimento cognitivo e ao domínio
dos saberes. O segundo, à aprendizagem da vida coletiva e ao sentimento de
pertencimento a essa coletividade. O terceiro, à busca do sucesso escolar para que as
integrações social e profissional aconteçam de forma satisfatória.
Para que a instrução, a socialização e a qualificação efetivamente aconteçam, o
documento dá ênfase ao ensino da língua (o francês é a língua materna dos
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quebequenses), por considerá-la ferramenta de comunicação essencial a toda atividade
humana. Considera que seu domínio favorece o desenvolvimento pessoal e a integração
na sociedade.
Além da ênfase no ensino da língua o programa curricular deve estar focado no
desenvolvimento de competências, tido como um saber-agir fundado na mobilização e
utilização eficazes de um conjunto de recursos. Justifica esse foco na concepção de
aprendizagem de inspiração construtivista.
Assim, organiza as disciplinas em cinco domínios de aprendizagens: Línguas;
Matemática, Ciência e Tecnologia; Universo Social; Artes e Desenvolvimento Pessoal.
O nível primário é dividido em três ciclos, cada um de dois anos. Justifica essa
organização em ciclos em função do desenvolvimento de competências que as
intervenções pedagógicas de longa duração necessitam.
2.4 Avaliação
Tem uma perspectiva formativa porque objetiva sustentar o aluno em seu
desenvolvimento e dar condições ao professor de fazer ajustes em suas intervenções
pedagógicas. Como ferramentas, contempla a auto-avaliação, a avaliação dos pares e
dos familiares, além de produções anotadas e portfólios.
2.5 Professor
É o mediador entre o aluno e os saberes. O professor tem o dever de estimular o
aluno, sustentar sua motivação e exigir dele o melhor.
2.6 Ensino da Arte
No domínio das Artes estão a Música, as Artes Plásticas, o Teatro e a Dança.
Entretanto, não há a garantia de que todas elas sejam desenvolvidas durante o Primário.
O documento prevê que duas das quatro disciplinas sejam contempladas em cada ciclo.
Garante a verticalização de uma delas, quando estabelece que uma das duas disciplinas
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ensinadas no segundo e terceiro ciclos seja a mesma que foi ensinada no primeiro ciclo.
Assim, uma das disciplinas será desenvolvida em todo o Primário,
Em relação ao ensino musical, as competências que devem ser desenvolvidas são:
inventar, interpretar e apreciar. Para que isso aconteça, o documento afirma ser
necessário um processo de aquisição da linguagem musical, suas regras, seus princípios
e suas ferramentas.
A parte do documento que faz referência às Aprendizagens em Música na Escola
Primária detalha que conteúdos devem ser abordados e como eles devem ser
desenvolvidos em cada uma das competências. Indica ainda se os alunos desenvolverão
as atividades com a intervenção do professor, se o aluno deverá fazê-lo por ele mesmo
até o final do ano e se para fazê-lo se utilizará de outros conhecimentos.
3. Coleta de dados e primeiras observações
Munida dessas informações, fui para a escola observar de que forma essas
orientações se materializavam naquele espaço. Os instrumentos utilizados para a coleta
de dados foram: questionário com perguntas abertas, conversas informais, fotos,
filmagens, caderneta de campo e observação não participativa, durante um mês, das
aulas de música ministradas nos 1ºs, 2ºs, 5ºs e 6ºs anos pela professora de música da
École primaire de l´Escabelle. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa porque o
ambiente natural foi sua fonte de dados e o pesquisador seu principal instrumento; os
dados coletados foram predominantemente descritivos e os focos de atenção foram o
‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à sua vida (GARNICA, 1997, p. 111).
Além dos momentos das aulas, acompanhava a professora de música o tempo
todo enquanto estávamos na escola. Como o tempo dela era muito escasso, dificultando
momentos exclusivos para entrevistas que pudessem ser gravadas, elaborei um
questionário com questões abertas ligadas aos seguintes assuntos: sua formação
acadêmica; organização da escola primária quebequense; as aulas de música dentro do
espaço escolar; suas concepções pedagógicas; a escolha e utilização dos materiais
didáticos; a relação entre a escola, as aulas de música e a comunidade escolar.
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A carga horária das aulas de música varia de acordo com o ciclo. Os alunos do
primeiro ciclo tem 3 aulas por um período de 10 dias e os outros tem duas aulas durante
o mesmo período, o que representa basicamente uma aula por semana. Essa divisão é
fixa, mas não há um horário semanal fixo. O professor de música ministra 2460 minutos
por um período de 10 dias, o que representa 41 períodos de 60 minutos.
Quanto ao aspecto didático e pedagógico, presenciei a fidelidade entre o programa
curricular proposto e seu desenvolvimento. As atividades relacionadas à apreciação e
interpretação foram bastante contempladas, mas houve pouca ênfase na composição. As
aulas eram muito diretivas e a professora bastante exigente em relação ao silêncio e à
participação coletiva e individual dos alunos.
Em relação à estrutura física e material, vi uma sala especialmente montada para
as aulas - instrumentos musicais Orff em número abundante, diversificado e de alta
qualidade sonora; sala ampla e equipada com móveis e equipamentos adequados ao
processo de aprendizagem das crianças (computador, aparelho de som, data show,
microfone, cadeiras compatíveis com as atividades de música...). Tudo muito utilizado
pela professora.
4. Considerações finais
Os próximos passos para a conclusão dessa pesquisa são a descrição da rotina das
aulas de música, a categorização dos dados e sua posterior análise.
De antemão já é possível afirmar que há uma distância entre as concepções de
escola enunciadas no documento e o seu movimento diário.
Em relação às aulas de música já é possível afirmar que a música está
perfeitamente integrada à escola, ocupando o mesmo lugar de importância que as outras
áreas de conhecimento.
As orientações contidas no Programa de formação da Escola Primária parecem ser
lei porque tudo o que está ali determinado foi seguido pela professora de música. Além
disso, segundo ela, todas as escolas regidas por esse documento o levam a sério fazendo
com que o ensino musical seja uniforme entre as escolas.
Em relação à prática escolar canadense observada e a brasileira, concluo que o
fato de no Brasil, a música não estar completamente integrada à escola e não haver uma
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orientação formal clara, objetiva e garantidora da presença do professor de música
naquele espaço, influenciam negativamente as condições de sua permanência e
valorização no processo de escolarização dos nossos alunos. No Canadá a música está
na escola e tem condições físicas, materiais e humanas para se desenvolver.
Destaco que a oportunidade de entrar em contato com a realidade escolar
quebequense e mais especificamente de presenciar o desenvolvimento das aulas de
música motivaram-me a buscar melhores condições físicas e materiais para a escola
onde atuo. Defendo que as crianças brasileiras tem o direito a um ambiente propício e
atraente para o desenvolvimento de suas habilidades musicais.
Ampliei meu repertório de atividades didáticas e reforcei meu pensamento em
relação à musicalidade das crianças brasileiras que, mesmo em condições físicas e
materiais desfavoráveis, quando bem orientadas, são capazes de produzir e interpretar
com primor, variadas ideias musicais.
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Resumo: Essa pesquisa tem como objetivo analisar evidências do ensino de música no discurso
veiculado nos jornais que circularam em Uberlândia de 1897 a 1915. É uma pesquisa documental
que trabalha com artigos de jornais como fontes primárias. Concluiu-se que a música era
considerada muito importante no estabelecimento de uma sociedade civilizada e progressista e que
sua prática e/ou apreciação era também importante para a formação de “seres humanos ideais”
para a época. Apesar de ser possível perceber que as escolas tinham suas práticas musicais houve
poucos indícios de como se dava o ensino de música na escola.
Palavras-chave: Ensino de música, discurso dos jornais, Uberlândia de 1897 a 1915.
The teaching of music in the discourse of newspapers that circulated in Uberlândia 1897 to 1915
Abstract: This research aims analyze evidence of music teaching present in the newspapers of
Uberlândia during 1897 to 1915. This research deal with primary sources: newspaper articles. It
was concluded that music was considered very important in establishing a civilized and
progressive society, and that their practice and / or appreciation was also important for the
formation of “human ideals” inside that especific society. Although you can see that the schools
had their musical practices there was no sufficient data to discuss in depth how was music teaching
in school.
Keywords: music teaching, discourse of newspapers, Uberlândia de 1897 a 1915.

1. Introdução
Essa pesquisa faz parte de um projeto mais amplo que tem como objetivo levantar
fontes para estudos da educação musical no Brasil. São fontes escritas (artigos de jornais e
revistas, livros), iconográficas (fotos, objetos variados como uniformes, cadernos,
instrumentos) e orais (entrevistas). A educação musical, enquanto campo de conhecimento,
tem se desenvolvido e pesquisas situadas em seu bojo têm dialogado cada vez mais com as
Ciências Humanas. Tal diálogo tem possibilitado realizar não só outras análises, mas também
vislumbrar outros objetos e temas de pesquisa.
No âmbito do levantamento dessas fontes, nesta comunicação de pesquisa,
propõe-se a apresentar resultados do levantamento de jornais que circularam na cidade de
Uberlândia 3 no período de 1897 4 a 1915, buscando compreender evidências no discurso
desses jornais do ensino de música presente na cidade nessa época.
2. Justificativa e perspectivas teóricas
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Este trabalho parte do princípio da música como prática social. Nessa perspectiva
a música é vista no contexto da sua produção e assume que
não existe objeto musical independentemente de sua constituição por um sujeito.
Não existe, portanto, por um lado, o mundo das obras musicais (não são entidades
universais e se desenvolvem em condições particulares ligadas a uma dada ordem
cultural), e por outro, indivíduos com disposições adquiridas ou condutas musicais
influenciadas pelas normas da sociedade. A música é, portanto, um fato cultural
inscrito em uma sociedade dada (GREEN, A.-M., 1987: 91 apud SOUZA, 2004: 8).

Pensando a educação musical sob esse ponto de vista, para Gonçalves (2007),
cada espaço, que também é social, se organiza em torno de determinadas práticas pedagógicomusicais com suas ideias, seus valores, seus gostos. É possível afirmar que a produção
pedagógico-musical tem suas especificidades em cada um desses espaços. Especificidades
que passam pelos interesses, pela forma como cada espaço está estruturado e organizado tanto
física quanto socialmente.
Pode-se dizer que, cada vez mais, há iniciativa de pesquisadores de estudar o
ensino de música no Brasil no/do passado, no entanto são poucos trabalhos sobre ensino de
música antes da década de 1920. Diante disso, muito ainda tem que ser estudado sobre esse
período.
3. Metodologia
Essa pesquisa pode ser caracterizada como uma pesquisa documental que se vale
de “materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser
reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 1991: 51).
No caso dessa pesquisa, o material a ser analisado são jornais depositados no
Arquivo Público Municipal que foram publicados e circularam em Uberlândia de 1897 a
1915 5.
Esses jornais são tidos como produção da imprensa periódica. Segundo Albarello,
Digneffe, Hiernaux et al. (1997) a imprensa, além de fornecer notícias, fatos e ser um dos
veículos privilegiados da publicidade também “ilustra as opiniões de grupos ou de categorias
sociais determinadas e, por isso, desempenha um papel essencial na vida política e social. A
imprensa de opinião é expressiva tanto pelas escolhas que faz como pelas lacunas que
apresenta” (ALBARELLO, DIGNEFFE, HIERNAUX et al, 1997: 23).
Para Carvalho (2004) jornais e revistas podem
contribuir para estudos reflexivos sobre a trajetória da educação, pois através deles
manifestam-se, de um modo ou de outro, os problemas educacionais, revelam-se as
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múltiplas faces dos processos educativos e compreendem-se as dimensões sociais da
educação, ultrapassando uma mera descrição das idéias, das reformas, dos
programas e das práticas educativas. São pequenos detalhes ocorridos no interior do
espaço educacional e registrados nos jornais que permitem compreender como as
relações foram sendo construídas dentro dos microcosmos sociais (CARVALHO,
2004: 48).

A coleta de dados dessa pesquisa foi realizada no Arquivo Municipal de
Uberlândia e foram levantados cerca de 150 artigos de jornais que circularam na cidade no
período de 1897 a 1915, quais sejam: o jornal A Nova Era e o jornal O Progresso. Há muitos
intervalos na sequência desses jornais pelas seguintes razões: ou não fazem parte do acervo,
ou estão para o restauro, e/ou não foi possível manuseá-los devido ao seu estado de
conservação. Contudo, dentre os artigos levantados todos estão disponíveis para consulta no
Arquivo Público da cidade.
Foi mantida a escrita da época tanto no que se refere à gramática quanto aos erros
ortográficos, de datilografia e/ou de impressão contidos nos jornais coletados. O contato com
os documentos de um arquivo deixam claro que “o pesquisador precisa ‘se moldar’ a uma
ortografia e a uma gramática diferenciadas” e que nas transcrições desses documentos esse
pesquisador deve preservar as características dos “documentos datilografados ou jornais [que]
têm escritura distinta” (BACELLAR, 2006: 55).
Para análise do material encontrado buscou-se fundamentar não só em evidências
relacionadas à música, mas também em fatos e/ou eventos que não fossem especificamente
ligados à educação musical e que pudessem trazer contribuições para a compreensão da
música e/ou do ensino de música na cidade. Ou seja, juntamente com a busca de materiais
referentes à música, procurou-se elementos da sociedade de Uberlândia no início do século
XX que ajudassem a entender melhor as atividades, o pensamento e as aspirações de um povo
inserido em uma mudança importante: a transição social e política da Monarquia para
República, haja vista que essa mudança teve aspectos determinantes nas décadas que se
seguiram à proclamação da república (GONÇALVES NETO, 2007: 273) e os aspectos
artísticos, dentre eles a música, não ficaram fora de todo esse movimento.
A mudança de um ideal monárquico para um ideal republicano transformou não
só a orientação da elite governante, mas também o direcionamento de práticas políticas para a
população. Nesse processo de pesquisa muitas análises possíveis surgiram mediante a
associação e ao confronto de ideias, das atividades que envolviam música e fatos que, mesmo
de forma indireta, dizem respeito a possíveis práticas musicais. Isso ocorre da mesma maneira
quando se trata da relação existente entre os acontecimentos sociais e as descrições das
reportagens dos jornais. As evidências que endossam uma prática educativa musical acabam
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por surgir das análises do que está divulgado no conteúdo dos jornais, bem como daquilo que
é omitido. As “entrelinhas” do discurso dos articulistas também são analisadas e relacionadas
com estudos, principalmente, de autores como Carvalho (2004), Carvalho e Inácio Filho
(2002) e Gonçalves Neto (2003; 2007), possibilitando assim, reflexões mais profícuas.
Nesse sentido, é importante citar Ginzburg (1989) que menciona que a
reconstrução de conhecimento que se dá “através de indícios mínimos”, que se caracteriza
pela “capacidade de, a partir de dados aparentemente negligenciáveis, remontar a uma
realidade complexa não experimentável diretamente” (p. 152).
4 Análise do material
Ao refletir sobre o ensino de música na cidade de Uberlândia é importante ter em
conta que no início do século XX a cidade era dirigida por uma elite preocupada com o
desenvolvimento intelectual, moral e cultural do povo que ainda vivia sob os resquícios de
uma sociedade ex-escravocrata, ligada, principalmente, às atividades econômicas do campo e
de subsistência. Os jornais apresentam essa preocupação com tentativas de promover
atividades que despertassem interesse na população pelos “bons costumes”, pelas atividades
artísticas (GONÇALVES NETO, 2007: 113).
A música era considerada um dos muitos elementos de civilização, de
melhoramento e de transformação de uma população que caminhava para uma nova
identidade sociocultural. Aliado a isso, segundo Gonçalves Neto (2007: 276), estava, entre as
várias instâncias ideológicas, o positivismo com seus princípios baseados no empirismo, na
razão humana, na ciência. Esses ideais positivistas suscitavam um crescimento social baseado
na educação, na instrução. Essa tendência filosófica coloca as artes num patamar elevado, e,
no desenvolvimento desses ideais, a música como um elemento de importância coletiva. Não
é difícil imaginar a música em uma sociedade em que a maioria da população era analfabeta e
que não dispunha de muitos recursos intelectuais e/ou econômicos para o entretenimento e a
diversão. Deduz-se disso que as apresentações ao vivo eram uma oportunidade de apreciação
coletiva muito valorizada pelos ouvintes, mesmo porque não existia ainda o fonógrafo para
apreciação musical particular.
Nesse contexto as bandas de música e o que envolvia suas apresentações aos
domingos eram temas de discussão nos jornais da cidade como, por exemplo, a falta de um
coreto para realização de suas apresentações, a falta de periodicidade dessas apresentações, o
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uniforme dos músicos, bem como comentários e/ou críticas sobre o repertório de obras
executadas pelas bandas locais.
4.1 Ensino de música na cidade
A partir de poucas referências nos jornais pode-se pensar que o ensino de música
se dava, principalmente, nas famílias, nas escolas e em aulas particulares. As referências dos
jornais destacam quando a banda de música era convidada para tocar em encontros realizados
nas casas de famílias da cidade.
No que se refere à presença de aulas de música aparecem as aulas de instrumentos
anunciadas por professores da época, como por exemplo:
PROFESSORA DE PIANO
Virgilina da Silva Marques, com longa pratica de ensino, lecciona musica,
canto, piano e bandulim, em sua residência ou a domocilio mediante contracto.
Garante o aproveitamento das alumnas - PREÇOS MODICOS (O Progresso,
14 de janeiro de 1911) 6.

A partir dos anúncios encontrados nos jornais fica evidente que os professores de
música da época ensinavam vários instrumentos. É possível subtender que os professores
“ensinavam música” e não eram “só professores de instrumento”. É uma perspectiva muito
interessante quando se pensa em um professor com uma formação ampla não vinculada
especialmente à prática e execução técnica de um único instrumento. Esse professor pode ser
visto também no seguinte anúncio:
PROFESSOR DE MUSICA
Pratico e Theorico
Cassimiro Cambeses, lecciona musica em geral: Piano, Harmonium, Violino,
Bandolim, Violoncelo,Violão, Flauta e todo instrumento de sopro.
Dá lições a domicílios. Escreve musica para bandas, orchestras, piano e outros
instrumentos sob incomenda (O Progresso, 8 de outubro, 1910) 7.

Sabe-se que habilidades técnicas envolvidas na execução de instrumentos são muito
diferentes entre si. Além dessa peculiaridade, esse professor que aparece nesse anúncio
também apresenta outra habilidade que é o de professor-compositor que presta seus serviços
compondo e/ou escrevendo arranjos sob encomenda. A referência de ser um professor de
música “prático e teórico” indica um professor que lida tanto com a execução instrumental
quanto com os conteúdos de teoria musical, que “lecionava música em geral” (O Progresso, 8
de outubro, 1910) 8.
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Não foi encontrada referência a alguma escola de música, portanto o ensino estava nas
mãos, principalmente, dos professores particulares de música. É possível deduzir também que
só quem possuía condições financeiras para pagar essas aulas teria acesso às aulas de música.
A circulação de músicos pelos vários eventos e espaços sociais indica uma cidade em
que o ensino/aprendizagem de música estava presente. Ao que parece, não existia uma
fronteira definida entre a classe dos profissionais e a dos músicos amadores. Facetas mais
específicas da formação desses músicos não foi possível ser vista nos jornais, mas por seus
trabalhos como músicos no cinema, por exemplo, é possível que tivessem uma formação
musical variada que possibilitasse esses músicos dessem aulas de música, tocassem nas
bandas de música e atuassem no teatro.
4.2 Ensino de música nas escolas
Embora os jornais evidenciem algumas atividades musicais nas escolas pode-se
afirmar que essas atividades se limitavam a apresentações nos eventos civis e festivos
escolares. Só pelo conteúdo dos artigos, não houve possibilidade de inferir se a música estava
presente como disciplina no currículo escolar.
Há uma menção no jornal O Progresso, de 9 de dezembro de 1911, sobre as
festividades no encerramento do ano letivo na cidade da seguinte forma:
O menino Hamilton, fez muito bem a cançoneta Quando eu for homem. Todos os
demais alumnos foram muito applaudidos. Em seguida os alumnos conduzindo o
Pavilhão portuguez da Republica cantaram o hymno A Portugueza, colhendo
palmas da platéa. Na terceira e última parte foi levada a scena a monumental
comedia do actor Prandão Por causa de uma Chiquinha...
A comedia teve optimo desempenho e agradou demais principalmente pelo
avultado número de musicas, todos acompanhadas e arranjadas pelo maestro
Alyrio França
[...]
Abriu a parte literária da festa o Hymno á Bandeira, cantada pelas alumnas,
após á saudação ao Pavilhão. Da parte literária tudo agradou, principalmente O
Alphabeto e Os Estados do Brasil, desempenhados por um grupo de intelligentes
meninas.
Finalizou a sessão com o Hymno de Encerramento, cantado com gosto pelas
alumnas, e acompanhado no Harmonium pela senhorita Corina Cupertino (O
Progresso, 9 de dezembro de 1911) (grifos nossos) 9.

Nesse trecho do jornal é possível ver a presença das canções, bem como dos hinos
sendo entoados pelos alunos e alunas. As canções e hinos acompanhados pelo harmonium,
um instrumento hoje pouquíssimo utilizado, indica que instrumentos estavam presentes na
escola.
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Uma importante prática musical criada na escola por Honório Guimarães, um
professor com intensa participação na educação na cidade (ver CARVALHO, 2004), foi a A
Juvenil Euterpe, “a primeira corporação musical de creanças que surge no meio dos alumnos
das escolas primarias” (O Progresso, 20 de agosto de 1910) 10. Considerada uma banda de
música juvenil, sua inauguração “foi um verdadeiro sucesso. Garbosamente uniformisada de
vistoso fardamento branco, percorreu -A Juvenil Euterpe- as ruas da cidade, provocando
geraes aplausos e parabéns ao professor Honório Guimarães que neste dia festejou também o
seu anniversário” (O Progresso, [data ilegível], 1910) 11.
Apesar de ser possível perceber que as escolas tinham suas práticas musicais não
houve muitos indícios de como se dava o ensino/aprendizagem dentro da escola. Como as
festas eram preparadas, como as canções e hinos eram ensaiados. Também não foram
encontradas referências sobre os ensaios da Juvenil Euterpe. As práticas pedagógico-musicais
ainda precisam melhor investigadas.
5 Considerações finais
Nessa pesquisa destaca-se a importância do lidar com as fontes jornalísticas, pois
as análises que podem ser consideradas relevantes para a educação musical se deram ora a
partir do próprio do conteúdo dos jornais, ora aliadas a leituras de análises de pesquisadores
que estudaram aspectos relacionados à cidade de Uberlândia nessa época. Isso porque, apesar
dos jornais destacarem a música de forma mais específica descrevendo as apresentações da
banda, recitais, comportamentos esperados dos músicos e do público, na grande maioria das
vezes, eles se detêm em noticiar eventos diversos como comemorações de datas cívicas,
escolares e encontros sociais em que a música estava presente. Apresentam os eventos que se
destacavam na cidade não se dedicando, portanto, aos acontecimentos sociomusicais diários
ocorridos fora ou dentro da escola.
As referências à música são feitas com exaltação, elevando-a a um papel social de
importância na implementação dos ideais progressistas e de civilização na cidade.
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O ensino do canto coral no Programa Mais Educação em escolas municipais
de João Pessoa
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Resumo: O Mais Educação é um Programa que objetiva a ampliação da jornada escolar na
perspectiva da Educação Integral. Com o objetivo de compreender o processo de ensino e
aprendizado do canto coral neste Programa, esta pesquisa investiga práticas pedagógicas musicais
em duas escolas municipais de João Pessoa. Constatamos que o ensino da música nessas escolas
tem sido realizado superficialmente, sendo mais valorizados os aspectos sociais. Concluímos que o
ensino do canto coral nas escolas pesquisadas não atende aos princípios propostos para a educação
musical na atualidade.
Palavras-chave: Programa Mais Educação, Canto Coral, Educação Integral.
The teaching of choral singing in the Mais Educação program in public schools of João Pessoa
Abstract: Mais Educação is a Programme that aims the school hours increasing in the Holistic
Education perspective. Aiming to comprehend the teaching and learning process of the choral
singing in that programme, this paper investigates musical teaching practices in two public schools
from João Pessoa. It was revealed that the music teaching in those schools has been carried out
superficially, with emphasis in the social aspects. It is conclude that the choral singing teaching in
the surveyed schools do not meet nowadays musical education principles.
Keywords: Mais Educação programme, Choral Singing, Holistic Education.

1. Introdução
Historicamente, a música sempre esteve presente na educação brasileira, ocupando
funções específicas em cada momento histórico: com os jesuítas, no Brasil colonial, com
objetivos religiosos; no fim do século XIX, com o Imperial Conservatório de Música; no
Canto Orfeônico, idealizado com mais evidência por Villa Lobos, na primeira metade do
século XX, tendo como finalidade o civismo, a disciplina e a educação artística; na LDB de
1996, em que o ensino de artes foi introduzido no currículo nacional como componente
obrigatório; e, recentemente, com a Lei 11.769/08, que trata da obrigatoriedade da música na
escola como componente curricular obrigatório (FIGUEIREDO, 2011).
Atualmente, a música tem ocupado diversos espaços educativos: ONGs, projetos
sociais, igrejas, sendo bastante valorizada e idealizada, no senso comum, como uma disciplina
capaz de “salvar” ou prevenir o indivíduo dos perigos da sociedade (Cf. PENNA, 2011a, p.
141). Um desses espaços atuais em que a música está presente é o Programa Mais Educação.
Criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, o Programa Mais Educação (ME)
visa à ampliação da jornada escolar, aumentando o período de permanência dos alunos na
escola, na perspectiva da Educação Integral, atendendo crianças e adolescentes de escolas
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públicas com baixo índice de desenvolvimento do ensino básico (IDEB) e/ou localizadas em
locais de vulnerabilidade social (BRASIL, 2010). Nesse espaço, são oferecidas diversas
atividades educativas divididas em macrocampos, com suas respectivas atividades específicas.
Dentre as atividades oferecidas, está a atividade canto coral (pertencente ao macrocampo
Cultura e Artes) que tem por objetivo maior a iniciação musical através do canto. Diante
desse fato, busquei conhecer de modo sistemático esse espaço relativamente novo, de reais
possibilidades para o desenvolvimento musical do aluno, e de reflexão para o educador
musical. Nesse sentido, foram traçados os objetivos da pesquisa:
•

Objetivo geral: compreender o processo de ensino e aprendizagem do canto coral no
Programa Mais Educação em duas escolas municipais de João Pessoa.

•

Objetivos específicos: 1) Analisar a prática pedagógica desenvolvida em duas turmas
de canto coral no ME; 2) Caracterizar a formação e experiência musical dos
monitores; 3) Verificar o envolvimento e a participação dos alunos durante as aulas.
Para o cumprimento dos objetivos, foi realizado um estudo de caso múltiplo, que

coletou dados junto a duas atividades de canto coral desenvolvidas pelo ME, em duas escolas
da rede municipal de João Pessoa. Observei a prática de ensino da música durante dois meses
nessas duas escolas com a finalidade de verificar a participação e o envolvimento da turma,
bem como a metodologia utilizada pelos monitores. Realizei entrevistas semi estruturadas
com os dois monitores da atividade canto coral, tendo como foco a compreensão de
concepções, estratégias utilizadas, a formação e as experiências dos mesmos. Também
entrevistei as duas professoras comunitárias, responsáveis pelas atividades do ME nas escolas.
2. Educação Integral: um panorama histórico nacional
No Brasil, o anseio por uma educação integral nas escolas não é recente. Em 1932, o
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova já defendia a educação integral como direito de
todos e dever do Estado. Porém, atualmente, tem crescido a busca de um consenso que
abarque os conceitos e conteúdos dessa proposta educativa, comumente ligada à formulação
da escola de tempo integral que surge, novamente, como aposta de uma educação pública de
qualidade.
Como discutem Machado e Weyh (s/d), em 1950, Anísio Teixeira (1900-1971),
secretário da educação do então governador da Bahia, Otavio Mangueira, elaborou um projeto
de escola integral iniciado com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR). O objetivo
do Centro era atender crianças e jovens de até 18 anos da periferia de Salvador. Teixeira
propôs um modelo de escola que oferecesse aos alunos experiências de educação primária,
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que desvendasse aos seus habitantes a importância da educação para solução de seus
problemas de vida e pobreza.
Inspirado no projeto de escola pública de tempo integral de Anísio Teixeira, Darcy
Ribeiro idealizou, no Rio de Janeiro, os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), no
primeiro mandato do governador Leonel Brizola (1983 a 1987). Os Cieps eram complexos
escolares que contavam – além das salas para a educação formal – com quadras de esporte,
gabinete médico e odontológico, refeitório, biblioteca, etc. (GADOTTI, 2009, p. 25).
Em 1990, o governo Fernando Collor de Melo retomou o projeto, em âmbito nacional,
e mudou o nome para Centros Integrados de Atendimento à Criança (Ciacs), com a promessa
de construir cinco mil Centros até 2004 (GADOTTI, 2009, p. 26). Com o impeachment de
Collor, o governo Itamar Franco (1992-1994) mudou novamente o nome do projeto para
Centro de Atenção Integral à Criança (Caics). Nesses projetos, o aluno era incitado a
permanecer na escola em tempo integral, desenvolvendo diversas atividades educativas.
Porém o projeto não avançou, tendo sido construídas, até 1995, duzentas unidades.
(GADOTTI, 2009, p.27).
Outros projetos de educação integral foram criados no país, como o Programa de
Formação Integral da Criança (Profic), nos anos 1980, e, em 2002, os Centros Educacionais
Unificados (Ceus). Ambos tinham caráter social e o objetivo de retirar a criança da rua,
aumentando o tempo de permanência na escola.
Como política pública, no intuito de uma melhor educação, objetivando o aumento da
jornada escolar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) institui, no Art. 34,
a progressiva ampliação do período de permanência na escola e, no Art. 87, parágrafo 4º,
sugere que a progressão das escolas públicas para o regime de escolas de tempo integral se dê
em dez anos, ou seja, até 2006 (BRASIL, 1996) – o que não aconteceu de modo mais amplo.
3. O Programa Mais Educação na rede municipal de João Pessoa
Em João Pessoa, o Programa Mais Educação é gerenciado pela Secretaria de Educação
e Cultura (Sedec) da Prefeitura Municipal, e está implantado nas escolas desde 2008. Em
julho do referido ano, foi realizado o credenciamento das escolas da rede municipal para
organizarem e escolherem as atividades a serem oferecidas. Naquela ocasião, cada escola
podia escolher dez atividades, funcionando de segunda a sexta feira, nos dois turnos. As
atividades começaram em outubro do mesmo ano. Apesar de o ME ser subordinado ao MEC,
as escolas têm autonomia quanto à operacionalização do Programa. Como contrapartida aos
recursos aplicados pelo Governo Federal nas atividades, a Prefeitura de João Pessoa é
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responsável pela contratação e formação continuada dos profissionais responsáveis pela
gestão do Programa em cada escola, contratando um novo colaborador ou dobrando o salário
de um professor efetivo do município para ser o coordenador. Esse gestor é chamado de
professor comunitário e é o responsável por selecionar: as atividades a serem ofertadas; os
alunos que participarão do Programa; os monitores que irão ministrar as aulas; o material a ser
comprado; ou seja, ele é como um diretor do Programa Mais Educação na escola.
Atividades relacionadas ao ensino da música estão presentes em 43 das 82 escolas
assistidas pelo Programa em João Pessoa, assim distribuídas: Canto Coral em 24 escolas;
Percussão em 15; Banda Fanfarra em 13; e Flauta doce em 1 escola.
4. O Mais Educação e o canto coral na escola A
A escola A, fundada em 1992, está inserida em um local cercado por favelas e, com
base no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, com alto índice de violência e tráfico de
drogas. Nessa escola, o Programa Mais Educação está implantado desde 2008, oferecendo as
seguintes atividades: Teatro, Judô, Matemática, Jornal Escolar, Grafite e Canto Coral.
Participam do Programa 110 alunos: 55 no período da manhã e 55 no período da tarde.
Segundo a Professora Comunitária, a seleção dos alunos se dá de acordo com a faixa etária.
Ela comenta que nessa escola “o Programa tem priorizado os alunos do 4º e 5º anos [...] É
exatamente nessa faixa etária que correm mais risco de entrar na questão das drogas e na
prostituição”.
O monitor da atividade canto coral da escola A não é graduado nem graduando em
Música, porém tem mais de vinte anos de experiência com bandas fanfarra. Perguntado (em
entrevista) sobre o principal objetivo do ME, ele respondeu: “a proposta do Programa é
trabalhar a interdisciplinaridade, ou seja, integrar as matérias do ensino básico com as
atividades oferecidas no Mais Educação. Porém, essa proposta vai além de serem atividades
extraclasses, são ações de socialização”. Com base em sua resposta e nas observações de suas
aulas, pude perceber que o monitor se preocupa mais com os fatores sociais do que com a
musicalização dos alunos. Na primeira observação que realizei, a aula se deu da seguinte
forma:
•

Aula 1 – primeira atividade

O monitor inicia a aula com a seguinte exclamação: “vamos aprender a linguagem
musical!” Ele pega algumas partituras, passa-as de mão em mão, e diz: “como escrevemos
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palavras, também podemos escrever os sons”. O monitor desenha um pentagrama no
quadro e pede para que os alunos também desenhem em seus cadernos. No pentagrama,
escreve três figuras musicais: uma semibreve, uma mínima e uma semínima. Os alunos
escrevem em silêncio. Quando terminam de copiar, um aluno se levanta e vai conversar
com outro aluno fora da sala, depois volta. Isso se repete por três vezes. Esse aluno se
dispersa e começa a atrapalhar os outros alunos, conversando em voz alta, sem prestar
atenção na aula. Com essa atitude, o monitor para manter a disciplina da turma, o tira da
sala, dizendo que se ele continuar “bagunçando” vai chamar seus pais. Em seguida, propõe
um exercício com palmas, na intenção de que os alunos repitam, conscientizando a duração
dos sons. O monitor diz:
“Eu vou bater palmas, e vocês têm que reproduzir a mesma quantidade de palmas que eu
fizer”. Primeiro, o monitor bate uma palma, representando a semibreve escrita no quadro.
Os alunos repetem (com um intervalo de tempo para cada palma-semibreve). Em seguida, o
monitor bate duas palmas, representando duas mínimas (com o intervalo de tempo menor
que o primeiro). Por último, bate quatro palmas, representando quatro semínimas. Os
alunos participam atentamente sem interromper a explicação do monitor, que pergunta: qual
palma demora mais? Referindo-se às palmas que representam a semibreve e a mínima.
Os alunos prontamente respondem: “a primeira palma demorou mais, professor”.
Todas as aulas que observei na escola A, os procedimentos eram praticamente os
mesmos: aulas de teoria musical abordando unicamente a escrita musical; aconselhamento
sobre prevenção dos “perigos da sociedade” e a importância dos estudos; e escrita de letras de
músicas no caderno, sem, contudo, apreciá-las, ou cantá-las.
5. O Mais Educação e o canto coral na escola B
A escola B, fundada em 1973, atende aos moradores de um tradicional bairro de João
Pessoa, que possibilita à comunidade o provimento das necessidades básicas. Em entrevista, a
professora comunitária não soube dizer a quanto tempo o ME está implantado na escola, pois
ela havia assumido a gestão do Programa no período da minha pesquisa de campo. A escola B
oferece as seguintes atividades: Letramento, Canto Coral, Teatro, Fotografia, Jornal Escolar
e Software educacional. Segundo a professora comunitária, a seleção dos alunos é feita dandose prioridade aos que passam o tempo oposto ao das aulas, na rua, porque têm os pais
trabalhando fora durante todo o dia. Ela comenta: “para tirar eles da ociosidade, eles são
trazidos para escola para ficar o período integral”.
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Seguindo o padrão de implantação do Programa Mais Educação na rede municipal,
assim como na escola A, na escola B também participam do Programa 110 alunos: 55 no
período da manhã e 55 no período da tarde. Durante a entrevista, notei que o principal
objetivo do Programa, na escola B, é o mesmo da escola A, ou seja, ocupar o tempo dos
alunos com atividades educativas, tirá-los da rua, e não deixá-los “com a mente vazia”, como
revelou a professora comunitária.
O monitor da atividade de canto coral da escola B está cursando um bacharelado em
instrumento na Universidade Federal da Paraíba, e, segundo ele, a maior experiência que
possui é com bandas de música e fanfarras. O monitor comentou que, para planejar suas aulas,
primeiro pensa a questão da festividade, a temporalidade do ano, como São João, Natal,
folclore, dia das mães: “então, eu penso no tema e faço o planejamento em cima disso [para]
elaborar um repertório de canto coral que combine com as datas comemorativas”. A primeira
aula se deu da seguinte forma:
•

Aula 1 – como é grande o meu amor por você

O monitor trouxe a letra e o playback (retirado do karaoquê) da música “como é grande o
meu amor por você”, de Roberto Carlos, para ser ensaiada para a apresentação do dia das
mães, distribuiu as pastas, e disse:
“Eu vou colocar para tocar o playback, e vocês só escutem, sem cantar, acompanhando a
letra” (no arranjo do playback tinha a melodia do canto, feita pelo piano). Logo após, ele
pede aos alunos para cantar. O monitor tem dificuldade de dar a entrada correta da música:
hora contava “um, dois”, hora contava “um, dois, três”, e ainda “um, dois, três, quatro. Mas
o correto seria começar no contratempo do terceiro tempo. Os alunos não cantam no ritmo
correto e não têm segurança na letra. O monitor reclama:
“Como vocês não têm experiência, pelo menos tentem cantar juntos”. Para isso, o monitor
divide a turma em dois grupos: de um lado meninos, de outro, meninas, e ensaia a música
por estrofes.
“As meninas vão cantar a primeira estrofe”, diz o monitor. As meninas cantam, mas ainda
não sabem bem a letra. A segunda estrofe os meninos cantam, ou melhor, gritam. Em certo
momento da aula, o ensaio vira uma disputa de quem canta melhor (nesse caso, mais forte).
Antes de terminar de cantar a música, o monitor muda para outra. Agora, “É preciso saber
viver”, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Porém, o procedimento é o mesmo: os alunos
escutam primeiro a melodia do playback, acompanhando a letra, e depois cantam.
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Na condução da aula, observei que há evidências de planejamento e empenho do
monitor, porém conteúdos básicos e imprescindíveis como afinação, dinâmica e ritmo não
eram trabalhados. Até o monitor apresentava sérios problemas de afinação.
6. Discutindo as práticas pedagógicas das duas escolas
Com base nas observações das práticas pedagógicas dos monitores e nas entrevistas
realizadas, é lícito afirmar que o ensino do canto coral nas duas escolas pesquisadas tem sido
realizado de maneira superficial, ficando a música em segundo plano. Nas aulas, os
professores têm repetido as “práticas tradicionais” de ensino de música, evidenciando uma
concepção de canto coral e educação musical centrada na “transmissão de conhecimento”, ou
seja, o professor “ensina” e os alunos “tentam aprender”, sem, contudo, abrir espaço para a
criatividade, nem incentivar os alunos a criar, improvisar, e refletir sobre a prática musical,
por exemplo. Também ficou evidente um ensino de música sem vivência sonora, em que a
notação é referência. Neste sentido, Schafer (1991) diz que o educador, diferente do
rinoceronte com sua couraça blindada, deve ser vulnerável e aberto a mudanças, despertando
o potencial dos alunos, incentivando a descoberta na sala de aula.
Nas duas escolas, A e B, a ênfase maior – no discurso e nas intenções – esteve
centrada nos aspectos sociais, como: respeito mútuo, disciplina, prevenção das drogas e da
prostituição; tirar o aluno da rua enquanto seus pais trabalham, para não se envolverem com o
mundo do crime (de acordo com as professoras comunitárias das escolas A e B). Mas,
contraditoriamente, isso não aconteceu.
7. Considerações finais
Sem dúvida, os casos analisados neste artigo não permitem generalizar as práticas
pedagógicas de ensino da música no Programa Mais Educação na rede municipal de João
Pessoa. Entretanto, revelam duas realidades existentes de ensino do canto coral. Nesse
sentido, a pesquisa na área da educação musical torna-se cada vez mais necessária para que
possamos compreender como tem sido realizado o ensino da música nesses contextos, não
apenas para criticarmos, mas para assumirmos esses espaços educativos tão importantes para
o desenvolvimento do aluno.
Concordando com Penna (2011b, p. 9), creio que, para que a prática do ensino da
música possa contribuir para o desenvolvimento integral do aluno, “é preciso equilibrar as
funções contextualistas e essencialistas”, ou seja, que a aula de música no espaço do
Programa Mais Educação tenha enfoques nos aspectos sociais, mas também um significativo
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e consistente ensino de música. Aliás, só assim os aspectos sociais poderão ser efetivamente
alcançados.
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O Estilhaçamento da Temporalidade em Terra Selvagem, de Bruno Kiefer
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Resumo:este trabalho é um ensaio analítico que versasobre a conformação de temporalidades
distintas em uma obra musical. A composição abordada, Terra Selvagem (1971) de Bruno Kiefer,
foi escolhida não somente por me facilitar a referência a outros trabalhos sobre o compositor,
como também pelo notável tratamento composicional dado ao aspecto temporal nessa peça, cuja
identificação é o principal objeto deste trabalho. Parto da premissa de que tal enfoque, sugerido
por minha própria impressão auditiva da obra, venha a servir como ferramenta na criação e
compartilhamento de experiências musicais mais amplas e consolidadas em relação à Terra
Selvagem.
Palavras-chave: análise musical, Bruno Kiefer, semiologia da música, fenomenologia da música.
On The Shattered Temporality in Bruno Kiefer’s Terra Selvagem
Abstract: the present work is an analytical essay on the conformation of different temporalities
within a musicalwork. The workTerra Selvagem (1971), by Bruno Kiefer, was chosen not only for
the purpose of easier reference to other studies on the same composer, as well as for its remarkable
compositional treatment of the temporal aspect, whose identification is the main subject here. I
assume that such an approach, suggested by my aural impression of the work, will become a tool
for creating and sharing extended and consolidate musical experiences related to Terra Selvagem.
Keywords: musical analysis, Bruno Kiefer, musical semiology, musical phenomenology.

Em estudos voltados à obra musical de Bruno Kiefer são feitas, frequentemente,
considerações sobre a tendência fragmentária de seus materiais musicais. Em alguns trabalhos
(GERLING, 2001 e MAYER & CARVALHO, 2010), tal tendência serve inclusive de
incentivo para a busca de uma unidade que lhe seja subjacente através de uma pretensa
coerência harmônica, e nessa procura lança-se mão dos procedimentos analíticos
estruturalistas de Allen Forte (1976) e Joel Lester (1989). Cristina Gerling, por exemplo,
considera como “aparentes” a “fragmentação e a desestruturação” na música de Kiefer, com o
qual esta continua despertando polêmica “pelo clima de crise constante e uma permanente
irresolução” (GERLING, 2001: 52).
Não obstante aos aportes ocasionados pelas pesquisas mencionadas acima 1 ,
pretendo propor, neste ensaio, um caminho analítico distinto, quiçá inverso. Trata-se de tomar
a fragmentação convencionada como ponto de partida para a criação de uma experiência
musical, moldada pela coexistência, em uma mesma obra, de temporalidades distintas; e na
qual, em última instância, podemos inferir uma narrativa que lhe devolva seu caráter unitário.
Este, bem se vê, é um projeto de caráter experimental, na medida em que se baseia em
algumas convenções a respeito da obra musical de Kiefer, e também numa certa cumplicidade
entre analista e leitor, como já se verá.
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Para tanto, pretendo seguir aqui uma sugestão de Fred E. Maus, posta em um
contexto de especulação epistemológica sobre a teoria musical, segundo a qual “experiências
musicais deveriam ser não somente um laboratório comprobatório [testingground], mas
também a principal matéria da análise e crítica musicais” (MAUS, 1999: 176). Em
semelhante perspectiva, enfatiza-se o papel da subjetividade do analista/ouvinte, na medida
em que o interesse pelo conhecimento gerado através da análise relaciona-se diretamente com
uma potencial identificação por parte do leitor. Para Maus, inferir que determinada
composição “pode interagir com um ouvinte e gerar uma experiência musical” só seria válido
se tal proposta estivesse “na base de sua própria experiência, e a razão mais decisiva para
aceitá-la seria o fato de tal inferência conduzi-lo a ter semelhante experiência” (MAUS, 1999:
181).
Tendo em vista o objetivo e as delimitações deste ensaio, valho-me de uma única
obra para piano solo de Bruno Kiefer, Terra Selvagem, já que não me concernem
primariamente aqui as questões estilísticas abordadas nos demais estudos mencionados, os
quais se baseiam em grupos de obras do compositor.
Nota-se, entre os estudos sobre Terra Selvagem, um relativo consenso em relação
à sua forma ternária, embora os momentos de articulações formais sejam identificados
distintamente (cf. CHAVES 1982, GERLING 2001). Atribuo essa percepção ternária à
presença marcante do material melódico dos dez primeiros compassos da obra, os quais foram
denominados “tema da chamada” por Chaves (1982: s/p) – nome que se mantém em trabalhos
posteriores (cf. CARDASSI, 1998: 107, e MAYER & CARVALHO, 2010: 53).

Exemplo 1: Terra Selvagem, [1-7], “tema da chamada”.

O “tema da chamada” tem sido identificado em outras obras para piano do
compositor, como Vendavais: Prenúncios e Seis Pequenos Quadros, e suas pequenas
transformações de uma peça para outralhe impõem uma necessidade de caracterização mais
complexa e menos objetiva. É assim que, em sua sistematização dos “gestos” presentes na
música de Kiefer, Cardassi (1998: 107) considera que o “tema da chamada” alia
particularidades sonoras melódicas e percussivas, seja na ênfase dada ao intervalo de terça
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menor, seja nas interpolações do que a autora chama de “golpes rítmicos” – “formados
basicamente por uma ou duas figuras rítmicas, frequentemente acentuadas, seguidas de uma
figura longa” (CARDASSI, 1998: 51).
Em comunicação pessoal com Celso Loureiro Chaves, convimos que, numa
perspectiva teórica atualizada, o “tema da chamada” bem pode ser considerado um tópico
musical no microuniverso composicional de Kiefer, muito embora suas conotações
semânticas ainda careçam de um estudo aprofundado. Em um apanhado geral de impressões
sugeridas por pesquisadores, pode-se facilmente relacionar as associações feitas ao tópico da
chamada com aquelas referidas às conotações gerais na obra de Kiefer a partir do final da
década de 60, as quais foram resumidas por Gerling em diversas características musicais
que“redundam num ambiente tenso e de caráter inquieto” (GERLING, 2001: 54). Assim, para
Cardassi, podemos inferir nos [1-7] de Terra Selvagem (Ex. 1) uma tendência “ao caráter
épico, ao lirismo pungente, sem declinar de seu aspecto de suspensão” (CARDASSI, 1998:
107); e, mais diretamente relacionado com o nome dado ao tópico, Chaves considera que tais
passagens “funcionam como verdadeiros pedidos de socorro, como verdadeiras chamadas”
(CHAVES, 1982: s/p) 2.
Ora, as duas aparições deste tópico em Terra Selvagem, uma ao princípio e
outra ao final([222]), me parecem os principais fatores a alentar o mencionado esquema
formal ternário da obra. Neste caso, a seção A da peça seria composta por este tópico, bem
como pelos agregados de graus conjuntos tocados alternadamente no extremo gravedo
instrumento, os quais também aparecem ao começo e final da obra, mais especificamente nos
[8] e [227]:

Exemplo 2: Terra Selvagem, [8-14].
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Preservarei aqui a designação deste material como “pedal Terra”, proposta por
Gerling, o qual segundo a autora “forma um alicerce no registro grave e serve de suporte para
as várias manifestações do componente octatônico” (GERLING 2001: 60). Em todo o caso,
mais do que um material cuja função seja meramente de acompanhamento, considero-o uma
entidade de contraposição ao tópico da chamada, o qual, entre os [8-40] mantém sua
identidade igualmente definida, saindo de seu interior a propulsão da seção B, como veremos.
Antes, é chegado o momento de abordarmos a questão da temporalidade destes
dois materiais da seção A, a fim de tornar compreensível a radical mudança fenomenológica
acarretada pela seção B, a qual se estende por todo o miolo da peça, entre as duas aparições
do tópico da chamada.
Como visto, a existência do tópico da chamada transcende sua concretização na
partitura de Terra Selvagem, e isso se deve ao fato de suas características musicais serem
suficientemente complexas para permitir sua formação potencial em infinitas configurações
musicais mais ou menos parecidas. Isso,por sua vez, depende absolutamente de convenção
entre ouvintes/analistas, ou seja, pressupõe a identificaçãode uma verossimilitude, não com o
mundo “real”, mas sim com aquele convencionado em relação a este tópico, o qual existe
também ideologicamente e semanticamente. Neste sentido, podemos afirmar que o tópico da
chamada existe, em Terra Selvagem, como elemento evocativo.
Para Raymond Monelle, essa característica evocativa é responsável pela
conformação de uma temporalidade lírica, “onde o passado lembrado e imaginado é refletido”
(MONELLE 2000: 115). Essa ideia de tempo-num-momento é também aquela de um tempo
voltado ao presente, contínuo, em contraposição à descontinuidadeduma temporalidade
progressiva e voltada ao futuro. Essa temporalidade lírica e contínua, por fim, é talvez o que
lhe sugere a Cardassi o caráter de “suspensão” no começo de Terra Selvagem (1998:107).
Ora, o material denominado “pedal Terra” (ex. 2) também poderia estar inscrito
em um tempo não-progressivo, seja por sua clara identidade e separação em relação ao tópico
da chamada, seja por sua caracterização musical igualmente não objetiva e complexa.
Entretanto, os polos temporais progressivo e não-progressivo são, em música, facilmente
alterados, e é portanto no decorrer da seção A que devemos encontrar uma transformação ou
progressivização do tempo em Terra Selvagem. Do interior do “pedal Terra” emerge, a partir
do [16], outro material:
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Exemplo 3: Terra Selvagem, [16-21].

Note-se o destaque de dinâmica conferido aos fragmentos melódicos do material
novo no pentagrama intermediário, o qual será intensificado quando de sua retomada a partir
do [28] até o final da seção A, em [40]. Este tipo de artifício, para Monelle, é justamente o
agente de movimento desde a temporalidade lírica até a progressiva, dentro de uma dialética
estabelecida na forma Clássica (MONELLE 2000: 110). De fato, o termo utilizado por
Monelle para sua definição é a palavra alemã Gang, emprestada de um tratado prático
(AnfangsgründzurmusicalischenSetzkunst, 1754) de Joseph Riepel 3. Ainda que sem entrar nos
desdobramentos possíveis do termo, baste-nos neste contexto considerar Gang como um
dispositivo originário na “música barroca instrumental e na aria operística, que permitiu a
extensão das formas líricas (...) em grandes trajetórias progressivas nas quais períodos líricos
estavam embutidos”. (MONELLE 2000: 110). Além de processos de intensificação – e seu
reverso em diminuendo e/ourallentando –, transição temporal também pode ser depreendida
de padrões repetidos em sequência ou variação (2000: 92).
No caso de Terra Selvagem, podemos observar que a entrada do material
salientado no ex. 3 afeta sensivelmente o comportamento tanto do “pedal Terra” –aceleração e
sobreposição de agregados, já notáveis a partir do [19] no ex. 3 – como também no próprio
tópico da chamada – veja-se sua fragmentação e direcionamento ao registro agudo entre [3335]. Essa alteração de temporalidade culminará no que estou chamando aqui de seção B
([41]), na qual o registro médio do piano, nãocontemplado pelos extremismos opostos dos
materiais precedentes, será finalmente explorado.
Embora, como vimos, Kiefer utilize procedimentos retóricos clássicos para criar
uma transição temporal, há em Terra Selvagem uma dialética fundamentalmente distinta
àquela historicamente preconizada por esses procedimentos, os quais pressupõem, nas
palavras de Monelle, “uma alternância controlada entre gênero e estrutura” (MONELLE
2000: 121). Pois a chegada da seção B não conforma o reestabelecimento de uma nova forma
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lírica, mas sim a interpolação sucessiva de várias formas de temporalidade progressiva.
Vejamos seus compassos iniciais:

Exemplo 4: Terra Selvagem, [41-51].

Observe-se que os materiais novos – respectivamente [41-42] e [43-44] – são
mais bem motivos curtos repetidos, seja em sequência irregular, seja em microestrutura de
antecedente e consequente. No que se refere à breve aparição do “pedal Terra” ([49-51]),
única em toda seção B, esta é logo submetida a um processo de intensificação que, assim
como ocorrido entre os [36-40], termina por descaracterizá-lo rapidamente.
Não se trata meramente, portanto, da inserção fragmentária de novos materiais.
Esses materiais são curtos e se estendem no tempo através de sequências, intensificações e
cromatismos, sempre olhando para frente, para alguma realidade musical que parece justificar
e completar sua existência, mas tal realidade jamais se concretizará em Terra Selvagem. Daí a
abundância de pausas curtas que os intercalam, as quais funcionam não só como suspensões,
mas também como interrupções e trocas de temporalidades progressivas.
Este momento incipiente da seção B (ex. 4) é o menos fragmentado, onde todos os
elementos recém citados mostram-se apenas timidamente: os materiais novos estão mais ou
menos encadeados (inclusive através da ligação melódica feita pelo descenso do baixo), e as
pausas são curtas, no caso do [43] indicada apenas como cesura. No correr dos compassos,
uma separação maior entre os materiais dá ênfase à fragmentação da seção B, como se esses
fossem ilhas se afastando entre si.A delimitação deste ensaio impede uma análise detalhada
dessa seção ([41-220]); seja-me permitida, em todo o caso, a discussãode uma breve
passagem entre os [62-71]:
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Exemplo 5: Terra Selvagem, [62-71].

Há aqui um recrudescimento da sucessão de temporalidades progressivas:
intercalação mais rápidaentre pequenos materiais em sequencia e prolongamento de pausas e
fragmentações. As duplas de ataques surgidas no [70] passam a irromper esporadicamente
sobre a textura de Terra Selvagem a partir desse ponto, em grupos maiores ou mesmo em
notas isoladas (veja-se, por exemplo, os [77], [82-83], [88], [94-95] e assim por diante).
Embora pudessem ser consideradas um novo material motívico, a radicalidade de sua
fragmentação e a disparidade entre as alturas que comportam parecem antes conformar uma
temporalidade estacionada, pelo qual os associei com o elemento de pausa no exemplo 5,
como se funcionassem como preenchimento do espaço ganho pelo silêncio no correr da peça 4.
Pelo percurso realizado até aqui neste trabalho, podemos agora relegar à
categorização formal ternária de Terra Selvagem uma existência nominal, servindo
unicamente como referência de localização na partitura. Isso porque a experiência musical
aqui vislumbrada a torna irrelevante: nada poderia ser mais insuficiente que considerar a volta
do tópico da chamada no [222] uma “reexposição”, já que não há nenhum tipo de
desenvolvimento que a torne necessária ou compreensível como tal. Há sim um
estilhaçamento da temporalidade em inúmeros fragmentos progressivos, concentrados na
seção B, mas transbordantes para as seções A – veja-se, ao final da obra, a inserção de
fragmentos no meio do tópico da chamada ([228]), bem como novamente a intensificação do
“pedal Terra”, último gesto de Terra Selvagem.
Em todo o caso, a faceta mais curiosa nessa experiência não é propriamente a
mistura de temporalidades, o que, escreve Monelle, já é “praticamente a regra para
Beethoven” (2000: 111); mais surpreendente é a aparente insistência desproporcionada da
peça em recomeçar temporalidades progressivas, die Gänge, sempre e cada vez mais isoladas
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entre silêncios. A consequente perda de sua pretensa função histórica faz com que a retomada
do tópico da chamada, em sua temporalidade lírica, tão somente prenuncie o final de Terra
Selvagem.
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Notas
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ANDRADE et GERLING 2007). O estudo de L. Cardassi (1998) é de enfoque mais abrangente e será abordado mais adiante.
2 Desse caldeirão semiológico espero que em breve possamos extrair uma definição mais clara e convencionada a respeito do tópico
da chamada, estudo, esse sim, que necessariamente abrangerá as demais obras do compositor.
3 Segundo Monelle, Gang (movimento, curso, progresso, desenvolvimento) é palavra corrente em análises alemãs, aparecendo em

Duchgang (passagem), Vorgang (processo), Übergang (transição) (MONELLE 2000: 104).
4 As características destes “fragmentos cortantes” (CARDASSI, 1998: 109) coincidem exatamente com o que o próprio Kiefer chamou
de “atomização” da linha melódica – “saltos muito grandes, pausas e mudanças de colorido instrumental” (KIEFER, 1973: 55).
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar, ainda que brevemente,o primeiro estudo dos
Trois Études Op. 32 para piano de Henrique Oswald, compostos em 1910. Apresentamos, nesse
sentido, uma descrição das características formais, estruturais, motívicas e harmônicas observadas
nesta obra. Os estudos de Oswald são exemplares considerando-se a tradição dos estudos de
concerto dentro do repertório romântico para piano, tanto em suas explorações dos recursos do
instrumento quanto na sua inventividade musical.
Palavras-chave: Henrique Oswald, Estudos, Piano, Análise musical.
Study Op. 32, No. 1 for piano from Henrique Oswald
Abstract: This paper intends to briefly show the first of the Trois Études Op. 32 from Henrique
Oswald, for piano, composed in 1910. We present, in this sense, a description of the formal,
structural, motivic and harmonic characteristics of that work. Oswald’s studies are exemplar when
considering the tradition of concert studies within the romantic repertoire for the piano, in their
explorations of the instrument and the musical inventiveness they have.
Key-words: Henrique Oswald, Studies, Piano, Musical analysis.

1. Introdução
O presente artigo visa apresentar uma breve descrição analítica do primeiro dos
três estudos para piano Op. 32 de Henrique Oswald, músico nascido no Rio de Janeiro em
1852 que foi pianista, compositor, concertista e diplomata brasileiro. Sua trajetória musical
ocorreu em boa parte na Europa, onde foi vencedor de importantes concursos de composição,
como o instituído pelo jornal Le Fígaro, do qual constavam como jurados Fauré e SaintSaens. Apesar de um vasto repertório, grande parte de suas obras para piano são peças curtas
e os Estudos, compostos em 1910, foram concebidos visando tanto fins destinados para o
desenvolvimento técnico como o interesse artístico. A análise dos Estudos de Oswald nos
oferece um olhar interessantíssimo sobre os desdobramentos da estética romântica tardia fora
da Europa, através de três obras ricas em materiais harmônicos e em procedimentos
composicionais ainda bastante românticos.
Na literatura são encontradas referências a trabalhos analíticos e interpretativos de
algumas poucas obras da produção oswaldiana (e.g. Toledo 2009; Agostine e Monteiro 2007;
Cervini 2001; Martins 2001, 1982) pelos quais não se consegue obter uma visão mais
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abrangente dessa produção, com exceção de Martins (1995) e Almeida (1952), que
apresentam um panorama histórico da produção de Oswald.

2. Análise da Obra
Apresentamos, aqui, os aspectos analíticos voltados principalmente para a
compreensão estrutural e discursiva dos Trois Études. Esses aspectos serão abordados no que
concerne à estrutura harmônica das peças e às caracterizações de suas regiões tonais, nos
desenvolvimentos motívicos e temáticos, e na observação de sua articulação formal.
Utilizamos como ferramenta analítica e também como recurso notacional alguns
procedimentos advindos da prática norteamericana da análise schenkeriana (Forte & Gilbert,
1982; Salzer, 1962), sem, no entanto, nos comprometermos com um visão schenkeriana das
obras enquanto manifestações de uma das formas paradigmáticas de estrutura profunda
(Ursatz).
Em geral, as três peças se encontram na forma ternária, ou binária com
reexposição (A – B – A’), com proporções entre as partes muito semelhantes entre as
músicas, coforme a Fig. 1 apresenta. A seção contrastante (B) das peças é de difícil
reconhecimento e é gerada pela utilização de novas variações do motivo básico, ou pela
reordenação das formas-motivo 1 precedentes. A recapitulação (A’) inicia-se idêntica em todas
as peças, seguindo-se por cadências diferenciadas com relação àquelas da exposição. O estudo
nº 1 possui uma articulação formal que se configura exatamente dessa maneira. Bersou (2006,
p. 66) nos oferece uma descrição geral da articulação formal nos estudos de Oswald:
“Em suas obras, demonstrava não só o seu estilo, mas também as
características dos movimentos musicais da época (...) Embora sob a
influência de compositores contemporâneos europeus, é possível observar
tendência ao melodismo e à fluência italiana, preocupação formal, praticada
na Alemanha, e a sobriedade, refinamento e elegância, que se enquadram
na “clareza francesa”, que sobremaneira, a partir do século XIX, incluía
também o modo de tocar (...) Esteticamente, a obra de Henrique Oswald
identifica-se com correntes francesas do início do século XX, pois resultam
em produções qualitativa e quantitativamente superiores à italiana (...)
Quanto à estrutura, há flexibilidade entre as diferentes seções, pois as
intenções da forma são direcionadas pela idéia musical:
- seções A e B: podem ter um tema ou dois
- reexposição de A: pode ser reduzida
- temas A e B: podem ser contrastantes ou não; Podem conter nuances de
contrastes (...) A ausência de contraste entre A e B resulta numa “impressão
monolítica” enfatizando o “horizontalismo caminhante”, como afirma José
Eduardo Martins.”
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Fig. 1: Estrutura Formal dos três estudos Op. 32 de H. Oswald, de cima para baixo do primeiro ao
terceiro. As letras maiúsculas indicam as partes; as minúsculas os períodos de cada parte; os números arábicos
correspondem à numeração de compasso e as regiões tonais de cada trecho estão indicadas pelas cifras.

No Estudo nº 1, que apresenta um motivo de caráter um tanto quanto lírico, o
trabalho contrapontístico de stretto, realizado com o motivo, é uma das características
estruturais manifestas na composição, como uma das formas de variação; esse motivo
apresenta-se, normalmente, junto com o acompanhamento em quiálteras, que analiticamente
podem ser compreendido como uma sucessão de bordaduras. O motivo da peça é apresentado
no segundo compasso, na melodia da mão esquerda.

Fig. 2: Motivo do Estudo nº 1.
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Analiticamente, o motivo do Estudo nº 1 se configura como uma passagem

cromática, realizada junto com o acompanhamento.

Fig. 3: Redução do motivo do Estudo nº 1.

Na parte A, encontramos duas seções em Ré bemol maior, a e a’, onde,
primeiramente, em a o tema é exposto (Fig. 4), e em sequência, em a’, onde o motivo é
modificado e desenvolvido (Fig. 5).

Fig. 4: Tema em A, o qual apresenta uma estrutura invertida de condução de voz.

Fig. 5: Motivo modificado em a'.

A parte B é dividida em duas partes, onde em b o motivo da obra (Fig. 6)
reaparece no compasso 45, apresentando a característica de stretto 2, introduzindo a seção b’,
onde também é trabalhado como stretto, do compasso 52 ao 57 (Fig. 7), cadenciando em Sol
maior no compasso 60 e 61.
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Fig. 6: Motivo em b, compassos 45-51.

Fig. 7: Motivo em b’, compassos 52-60.
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A reexposição (parte A’) da seção a surge ao compasso 66, através de uma ponte
constituída com fragmentos do motivo, apresentados cromaticamente, primeiro com a nota si
bemol (62), depois lá bequadro (63), e por último lá bemol (64-65), quando o motivo é
completamente apresentado na tonalidade original, uma oitava acima, e reafirmado no 66.

Fig. 8: Caminho cromático do motivo até início da reexposição, no compasso 66.

No final da peça, a partir do compasso 82 ocorre a coda na região da dominante, e
cadência em Ré bemol maior. Diferente das outras peças, o motivo não é reapresentado na
coda, somente a estrutura de bordadura do acompanhamento, hipótese que reforça a
importância estrutural desse elemento na composição da obra.

Fig. 9: Coda com estrutura motívica de bordadura em redução analítica
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4. Considerações Finais
Os três estudos de Henrique Oswald apresentam um alto nível de complexidade,
em termos composicionais. A forma das obras, apesar de uma ausência de elementos
contrastantes entre as partes A e B, é a ternária (A – B – A’). Oswald trabalha cada parte da
forma subdividida em proporções parecidas, e nas três peças o tema é reexposto e se encerra
com uma coda. Observamos o domínio magistral de Oswald na exploração de possibilidades
composicionais diversificadas e sofisticadas, no Estudo nº 1, além do trabalho de stretto, há o
trabalho técnico feito pelo grande uso de tercinas, que são desenvolvidas através de uma
bordadura superior; no Estudo nº 2 o trabalho técnico fica por conta da presença de quiálteras
de cinco notas, junto com síncopes que desenvolvem o motivo da peça. No Estudo nº 3 é
trabalhada a técnica sobre as fusas com notas harpejadas. Os estudos nº 2 e nº 3 serão
publicados em trabalhos futuros.
No contexto estilístico, a obra se enquadra perfeitamente no repertório para piano
do Romantismo, dialogando de maneira em tanto quanto à vontade com as transformações
observadas durante esse período nas maneiras de se conceber uma peça para piano,
especialmente um estudo de concerto. Explora aspectos específicos, que representam tanto
quanto possibilidades pianísticas de grande nível de dificuldade técnica, propostas
composicionais, que conduz a peça a um alto grau de singularidade musical, e sofisticação
harmônica. É um estudo virtuosístico de técnica e musicalmente primoroso. Em termos de
inventividade e refinamento musical, podemos colocá-lo certamente na categoria dos grandes
estudos de concerto do romantismo.
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O gesto musical nos sistemas computacionais
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Resumo: Como forma de estruturar uma investigação sobre o uso do computador como
instrumento musical, o presente artigo relata um levantamento sobre o desenvolvimento de
sistemas de computação com finalidades musicais buscando uma aproximação com os estudos
sobre gesto musical, tendo como marco teórico a produção de Bernadete Zagonel e Fernando
Iazzetta sobre o tema. Esta investigação sugere que o potencial do gesto musical físico ainda é
pouco explorado no desenvolvimento destes sistemas, em que prevalece a noção do gesto mental.
Palavras-chave: gesto musical, computação, luteria digital, música eletrônica, Século XX,
performance.
Musical Gesture in computer music systems
Abstract: This paper describes the development of computer music systems, approached from the
perspective proposed by studies on musical gesture by Bernadete Zagonel and Fernando Iazzetta.
Such analysis is proposed as an aid to further investigations on the usage of the computer as a
musical instrument. At first, our investigation suggests an unexplored potential of physical gesture
in the development of such systems, where the tendency is favouring the musical gesture of an
abstract sort.
Keywords: musical gesture, computing, digital lutherie, electronic music, XXth Century,
performance.

Nesta comunicação, relatamos um levantamento do desenvolvimento dos sistemas
de computação musical levando em conta a ideia de gesto musical e seus desdobramentos,
realizada como forma de estruturar uma investigação sobre o uso do computador como
instrumento musical, e demais questões relativas à performance musical envolvendo
ferramentas digitais.
Gesto musical
Até as últimas décadas do século XIX, as relações entre gesto e prática musical
nas tradições de interpretação já estabelecidas não chega a se constituir em um objeto de
estudo. Em um período de aproximadamente meio século, a introdução de tecnologias de
telefonia, fixação, difusão e produção sonora por meios eletroeletrônicos provocou uma série
de rupturas no processo de percepção destes fenômenos, produzindo a necessidade de se
entender o gesto musical segundo um outro ponto de vista. A partir destes “deslocamentos
acusmáticos”1 (EMMERSON, 1994: 95) entre fonte e resultado sonoro, e entre prática
musical e um intérprete progressivamente ausente2, o corpo e o gesto passam a ser objeto de
estudos visando um entendimento de sua importância na prática musical. Embora abrangente,
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a noção de gesto como elemento intrínseco à prática musical passa a ser interpretada de
acordo com o que se entende por gesto e com quais funções lhe são atribuídas.
Dessa maneira o termo “gesto” ou “gesto musical”, pode fazer referência não só
ao gesto físico em si, no sentido literal, como ser usado metaforicamente para traduzir
diferentes processos criativos e interpretativos. Como metáfora, o termo é utilizado na análise
musical para descrever o uso de convenções musicais específicas de forma simbólica, ou fazer
referência a estruturas musicais e sonoras estabelecidas, constituindo-se em um “gesto
mental” (ZAGONEL, 1992: 16), um conceito que também inclui a abstração mental do gesto
físico. Em geral, o gesto musical enquanto metáfora está relacionado com os processos
criativos, tradicionalmente atribuídos à área de atuação do compositor, que podem ser
traduzidos fisicamente por intérpretes, ou eletronicamente a partir da geração e manipulação
sonora.
Já o gesto físico pode ser entendido como “um movimento com finalidades
expressivas e que produz significado” (IAZZETTA, 2000: 260). Nesse sentido, o gesto
musical é entendido como uma elaboração do movimento corporal a partir de um repertório
estabelecido de referências que auxiliam na percepção de um fenômeno sonoro e musical,
podendo ser classificado de acordo com três categorias: o gesto que efetua, o gesto que
acompanha e o gesto figurado (ZAGONEL, Ibidem: 22). Nesta classificação há uma gradação
na percepção do gesto, a partir da ação diretamente relacionada com a produção mecânica do
som – o gesto que efetua; cuja percepção é auxiliada através da associação de outros
movimentos e ações complementares – o gesto que acompanha; e cujo sentido é atribuído
tanto pelo intérprete quanto pelo ouvinte de forma dinâmica – o gesto figurado. Esta última
categoria cria uma conexão com a dimensão metafórica do gesto musical, ao associar gestos
físicos com estruturas sonoras.
Físico ou mental, o gesto desempenha no fazer musical o papel de uma ação
geradora para iniciar um processo ou responder a um estímulo, mas não se constitui em um
resultado sonoro per se. Sendo o som um fenômeno essencialmente mecânico-acústico,
qualquer tipo de gesto necessita de uma interação com um meio elástico para ser
transformado em um resultado sonoro.
Computação musical e instrumentos musicais digitais

1529

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Além do vínculo direto com as ciências da computação, a Computação Musical é
um campo de estudos que, ao longo de seu desenvolvimento, vai receber influências externas
devido à consolidação de uma indústria de comunicação e entretenimento com um forte
elemento tecnológico, da industrialização do mercado de instrumentos musicais, e de
diferentes correntes estéticas, de modo que as relações entre música e novas tecnologias se reestruturam de modo constante e dinâmico.
O processo de apropriação de aparelhos de uso genérico para o vocabulário
musical possui alguns poucos precedentes históricos mas, mesmo ao longo do século XX,
esteve relacionado com a exploração das propriedades sonoras de seus corpos ressonantes, ou
com a manipulação de seus mecanismos ou circuitos geradores de som, processos diretamente
associados a uma interferência gestual e física no objeto. Já a exploração do potencial sonoro
e musical do computador ocorre de modo diferente, devido à ausência de um corpo ressonante
que inspire investigações sonoras, ou de circuitos cuja manipulação incorra em resultados
sonoros, partindo a priori de um deslocamento acusmático causal.
Para as finalidades aqui propostas, podemos classificar o desenvolvimento de
sistemas de computação musical em quatro períodos ou ciclos. O primeiro destes compreende
os anos 1950 e 1960, e pode ser considerado como o período em que a ideia de Computação
Musical tomou forma e se estabeleceu como um campo de estudos, gravitando inicialmente
ao redor do trabalho desenvolvido por Max Mathews no centro de pesquisas Bell
Laboratories, nos Estados Unidos. Apesar de existirem experimentos anteriores usando
computadores como fonte sonora 3, a criação de música em ambiente digital tem início de fato
em 1957, com o primeiro de uma série de softwares contemplando tanto o seqüenciamento de
eventos sonoros quanto a síntese sonora digital com finalidades musicais, fazendo uso de
conversores que permitiam gerar sinais elétricos de áudio a partir de representações digitais
(CHADABE, 1997: 109).
Esta série viria a ser conhecida pelo nome “Music-N”, compreendendo tanto as
versões do programa desenvolvidas diretamente por Mathews – Music I a V – quanto as
versões desenvolvidas por outros colaboradores a partir do compartilhamento dos códigos
originais. Sua estrutura era baseada em módulos básicos que se combinavam para construir
instrumentos simplificados, constituindo uma espécie de orquestra virtual responsável pela
execução de uma partitura, que por sua vez consistia em séries de instruções descritas
textualmente (MATHEWS, 1969) 4, princípios que influenciaram de um modo geral o
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desenvolvimento de programas de computação musical nas últimas décadas (GEIGER, 2005:
15). O compositor então submetia esse conjunto de especificações ao processamento
propriamente dito, gerando séries de tabelas numéricas que representavam digitalmente o
sinal correspondente ao resultado sonoro. A informação destas tabelas era convertida
posteriormente em sinais de áudio por um segundo computador, e estes sinais gravados em
uma fita magnética convencional. Levando em conta somente o tempo de computação e o
processo de conversão, o resultado das especificações iniciais do compositor poderia demorar
entre duas a quatro semanas até ser ouvido 5.
O segundo período tem início na passagem para os anos 1970, e é marcado pelo
desenvolvimento de sistemas que permitem a interação com o usuário a partir de informações
sonoras em tempo real, e pelo estabelecimento de centros dedicados à pesquisa em
computação musical e relações entre música e tecnologia, como o CCRMA, nos Estados
Unidos e o IRCAM 6, na França.
O sistema GROOVE, desenvolvidos por Mathews e F. Richard Moore, propõe
uma abordagem diferente para o uso do gesto físico com o papel do usuário modelado na
figura do regente de coro ou orquestra, fundamentado em dois princípios básicos: a
interpretação de gestos físicos como forma de controle sobre a geração de sons e outros
processos; e o estabelecimento de um sistema de interação a partir da percepção sensorial do
usuário que, segundo os autores, permitia “desempenhar tarefas mais complexas”
(MATHEWS; MOORE, 1969: 715). Neste período também são introduzidos os primeiros
instrumentos musicais digitais desenvolvidos para produção em série e comercialização em
pequena escala, que surgem como uma opção economicamente viável para outras
Universidades e centros de pesquisa, assim como para artistas ligados ao mercado de
produção fonográfica e de audiovisual 7.
O terceiro ciclo tem início na primeira metade dos anos 1980, quando a
popularização dos computadores de uso pessoal, associada ao desenvolvimento e introdução
do protocolo MIDI 8 viabiliza a interação intérprete-máquina em um nível mais próximo à
interação intérprete-instrumento, e é marcado pelo início da produção em escala industrial de
computadores pessoais e de instrumentos musicais digitais. É nesse período em que as
decisões relacionadas com as estratégias de venda destes produtos no mercado consumidor
passa a ter uma influência maior em seu design, o que por sua vez passa a determinar as
limitações no uso com o qual o consumidor final precisa lidar.
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Na segunda metade da década surgem as primeiras versões de softwares cuja
popularização se dá através de seu uso em computadores pessoais – como os programas
Csound e Cmix 9 – modificando uma cadeia criativa que até então estava vinculada ao uso de
aparelhagens institucionais. Desenvolvido por volta de 1985, e comercializado a partir de
1990, o software Max foi concebido como um “ambiente computacional para a realização de
música eletrônica ao vivo” (PUCKETTE, 2001: 31), combinando elementos estruturais
herdados da série Music-N com o uso de uma interface de usuário baseada em gráficos,
diferente do formato predominante até então, baseado em linhas de texto. Os softwares desta
geração também se beneficiavam da comunicação entre módulos de hardware que o
protocolo

MIDI possibilitava, o que permitia que as funções de síntese sonora e

processamento de sinais de áudio fossem realizadas por módulos externos, controlados pelo
computador.
Durante a década de 1990 observa-se a consolidação de um mercado de softwares
musicais, atrelado às primeiras gerações de computadores pessoais capazes de converter,
armazenar e gerenciar o processamento de sinais de áudio a partir de uma mesma máquina.
Nesse período surgem as primeiras versões do formato Digital Audio Workstation, modelando
o fluxo de trabalho e os equipamentos encontrados em estúdios de gravação, e também
incluindo modelagens digitais de instrumentos físicos tradicionais, modificando a concepção
de instrumento virtual observada nos sistemas de computação musical até então.
Podemos situar na transição entre o séc. XX e o séc. XXI o início de um quarto
ciclo de desenvolvimento, cujas fronteiras ainda estão um pouco difusas, mas se relacionam
com a internacionalização e a popularização do uso da internet de modo colaborativo, a
revisão da noção de propriedade intelectual a partir da digitalização dos processos criativos e
de distribuição de conteúdo, e a mudança gradual no uso de computadores pessoais, que vão
se tornando equipamentos progressivamente portáteis ao mesmo tempo em que outros
equipamentos de uso cotidiano, como telefones e eletrodomésticos, passam a se integrar mais
e mais com sistemas computacionais.
Conclusões
O modelo reproduzido ao longo do período que vai dos anos 1950 até meados da
década de 1980 está mais próximo de conjuntos instrumentais como a orquestra européia do
que de instrumentos individuais, e a interação entre o usuário e o sistema se dá na mesma
medida em que o compositor interage com a orquestra, aonde prevalece o gesto mental, e não
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como o executante interage com o instrumento. De acordo, o acesso aos computadores da
época só era possível através instituições que possuíam condições de adquirir, acomodar e
manter seu maquinário. Levando em conta que estes equipamentos eram compartilhados e
precisavam suprir as demandas de outros departamentos acadêmicos, é possível também que
algumas das escolhas que influenciaram o desenvolvimento de softwares e sistemas tenham
sido baseadas na orquestra como uma espécie de metainstrumento a ser modelado pelo
computador, como forma de limitar suas possibilidades de uso.
A partir do momento em que o desenvolvimento de tecnologia nos centros de
pesquisa passa a dialogar mais intensamente com o mercado consumidor de equipamentos
musicais eletrônicos, a demanda por interfaces instrumentais baseadas em modelos
tradicionais colabora para consolidar como formato padrão da indústria o teclado de órgão e
adaptações de sua lógica 10, com uma representatividade menor de interfaces modeladas em
outros instrumentos. Com essa individualização do uso dos computadores e periféricos, o
gesto musical físico passa desempenhar um papel de maior destaque, ainda que baseado em
modelos instrumentais herdados de outros contextos, ou da organização espacial e lógica dos
estúdios de gravação.
No que diz respeito às linguagens, softwares e sistemas de computação musical é
possível traçar um histórico de descendência no tocante à forma como estas contemplam as
diversas formas do gesto musical mental, ou metafórico. Já se levarmos em conta o gesto
musical em sua manifestação física, um histórico semelhante não se delineia de forma tão
clara, esta sendo uma história feita de iniciativas isoladas e não raro, descontinuadas. Existe
um potencial a ser explorado no sentido de buscar outras conexões possíveis entre a
expressividade física do gesto no corpo do intérprete e as ferramentas de controle e de síntese
que os sistemas computacionais tornam acessíveis na atualidade. A introdução gradual, ao
longo das últimas duas décadas, de ferramentas de interação baseadas em interfaces distintas
do teclado QWERTY e do mouse oferecem possíveis pontos de partida para estas
explorações, mas acreditamos ser necessária também uma revisão da maneira como a porção
software destes sistemas entende e reage aos inputs gestuais.
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1

De acordo com a natureza do processo de ruptura, estes deslocamentos podem ser classificados
como temporais, espaciais e causais.

2

Tanto na situação de escuta regular (IAZZETTA, 2000: 259), quanto na musique concrète e na
música eletrônica alemã.
3

No início da década de 1950 experimentos foram realizados em universidades na Austrália – no
computador CSIR Mk1 / CSIRAC, e no Reino Unido – no computador Ferranti Mark I, e seu repertório consistia
na reprodução de melodias de canções tradicionais ou de temas populares na época, como “In the Mood” de
Glenn Miller, “God Save the King” e a marcha militar “Colonel Bogey”, entre outras. Em ambos os
experimentos utilizava-se um alto-falante já incorporado aos computadores, cuja função principal era fornecer ao
usuário informações sobre o funcionamento da máquina na forma de alertas sonoros, que consistiam em pulsos
elétricos simples enviados ao alto-falante (DOORNBUSCH, 2004). A definição da altura ocorria a partir do
envio repetido de pulsos de acordo com a frequência resultante desejada. É possível ouvir exemplos que buscam
reconstruir
o
processo
de
geração
sonora
do
CSIRAC
em:
http://www.csse.unimelb.edu.au/dept/about/csirac/music/reconstruction.html, e há um registro de áudio do
Ferranti Mark I feito na época pela BBC, disponível em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7458479.stm.
Acesso em 26 de dezembro de 2011.
4

Esse processo é descrito em detalhe por Mathews em seu livro “The Technology of Computer
Music”, de 1969, que trata da versão Music V, já escrita em linguagem Fortran, o que facilitou seu uso em
diversos outros centros de pesquisa, assim como a reescrita e a criação de outras versões do programa.
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5

Apesar de outros centros de pesquisa, como a Universidade de Columbia e a Universidade de
Princeton, já trabalharem com versões dos programas da série, o processo de conversão dos resultados em sinais
de áudio era executado principalmente em um computador da Bell Labs, por F. Richard Moore (CHADABE,
Ibidem: 113).
6

As siglas representam “Center for Computer Research in Music and Acoustics” e “ Institut de
Recherche et Coordination Acoustique / Musique”, respectivamente.

7

Desenvolvidos a partir do advento dos microprocessadores, estes instrumentos adotavam em geral
uma interface de usuário semelhante àquela encontrada nos sintetizadores analógicos da época, construída ao
redor de um teclado de órgão e um painel de controle com chaves e botões deslizantes. Uma exceção a esta regra
é o Fairlight Computer Musical Instrument, ou CMI, que dispunha também de um teclado alfanumérico e de
uma caneta óptica que interagia com um monitor CRT. Essa geração marca o início de um processo de
digitalização dos equipamentos voltados para o mercado de instrumentos musicais eletrônicos.
8

Apesar de suas limitações técnicas e conceituais, o protocolo MIDI tornou possível a
comunicação entre computadores, interfaces de controle e sintetizadores, permanecendo até os dias de hoje como
um padrão industrial sem nenhum equivalente em escala.
9

Desenvolvidos por Barry Vercoe e Paul Lansky, respectivamente.

10

Como por exemplo no uso de pads percussivos de diversos tamanhos, em instrumentos como o
sampler MPC60 da Akai, desenhados para serem tocados percussivamente com os dedos.
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O Intérprete (re)situado: uma reflexão sobre construção de sentido e
técnica na criação de Intervenções para piano expandido, interfaces e
imagens: centenário John Cage
Catarina Leite Domenici
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - catarina@catarinadomenici.com
Resumo: Este trabalho aborda a experiência do intérprete formado na tradição da música ocidental
de concerto situado no contexto de criação e improvisação coletiva do espetáculo Intervenções.
Fundamentada no paradigma da pesquisa artística, a autora descreve os aspectos epistemológico,
ecológico e social da sua participação. Os questionamentos gerados pela experiência são discutidos
no tocante à construção de sentido e à técnica na performance musical, levando a um reposicionamento da autora em relação ao paradigma tradicional da performance musical.
Palavras-chave: performance musical; improvisação; construção de sentido; técnica; pesquisa
artística.
The performer re-situated: some thoughts on construction of meaning and technique in the
creation of Interventions for expanded piano, interfaces and images: John Cage Centennial
Abstract: The present paper focuses on the experience of the performer educated in the Western
Classical music tradition situated in the context of colective improvisation and creation of
“Intervenções para piano expandido, interfaces e imagens: Centenário John Cage”, an interactive
work for expanded piano, vídeo and interfaces. Following the paradigm of artistic research, the
author describes her participation according to the ecological, epistemological e social aspects of
situatedness. The experience affords the discussion of construction of meaning and technique in
music performance, leading the author to resituate herself in relation to the tradicional paradigm of
music performance.
Keywords: music performance; improvisation; construction of meaning; technique; artistic
research.

1- Introdução
A criação de um espetáculo baseado em improvisação livre é um grande desafio para o
intérprete formado na tradição da música ocidental de concerto. Tal formação abdicou há
alguns séculos das atividades de improvisação e composição, sendo centrada na noção de
fidelidade ao texto. Lydia Goehr (1992) aponta para a ideologia de obra musical como a
fundação sobre a qual se assenta a relação hierárquica entre compositor-partitura-intérprete.
Originada no final do século XVIII, período no qual se dá a separação definitiva entre a
composição e a interpretação, tal ideologia tem norteado a formação de intérpretes desde o
século XIX até os dias de hoje1. A crença no texto enquanto reificação das intenções do
compositor demanda do intérprete uma atitude submissa tanto em relação ao texto quanto às
tradições de performance a ele associadas. De acordo com esse paradigma, a performance é
considerada uma reprodução de uma realidade previamente constituída, ao invés de atividade
criativa que demanda processos de construção de sentido, ecoando a noção de realidade do
pensamento Iluminista, a qual implicava na apreensão de um mundo fixo e imutável (Bruner,
1991). Nesse contexto, a técnica é concebida como um meio mecânico de realização de uma

1536

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

realidade fixa, ao invés de assentar-se nos processos criativos do intérprete. Por outro lado,
um contexto que envolve a improvisação e a manipulação de novas fontes sonoras requer que
o intérprete se re-situe em relação ao paradigma tradicional da performance musical2.
Sobre a Pequisa Artística: entre ação e reflexão, sujeito e objeto,
teoria e prática
A pesquisa artística é uma nova modalidade de pesquisa em artes que vem
sendo adotada por várias instituições de ensino superior de música na Europa, a qual por ser
centrada na prática do artista-pesquisador possui uma afinidade natural com a área da
performance. Enquanto reflexão sobre o artista e seus processos criativos, a pesquisa artística
articula momentos de desestabilização causados por uma mudança de contexto, pela
necessidade de reavaliação da prática, ou mesmo de um reposicionamento filosófico em
relação à paradigmas que regem a prática, ao mesmo tempo em que revela conhecimentos e
processos tácitos da criação artística. Para Coessens, Crispin & Douglas, o artista-pesquisador
é um agente situado no mundo, onde essa condição se revela em três aspectos:
1- o aspecto epistemológico, que diz respeito às possibilidades de ações situadas em um contexto do
conhecimento de uma determinada prática;
2- o aspecto ecológico, que se refere à inserção física e perceptiva do agente situado no ambiente de ação,
onde as interações entre agente e meio são mediadas pelo corpo na forma de trocas e influências mútuas
entre o biológico (o ator) e o material;
3- o aspecto social, que se refere à inserção do agente no contexto social em forma de interações com
outros músicos, com a platéia, com compositores, etc. (COESSENS, CRISPIN, DOUGLAS, 2009:6667)

Partindo desse paradigma, faço uma reflexão sobre a minha experiência na
criação de “Intervenções”, um espetáculo que envolveu um grupo de seis artistas (três
pianistas e três compositores) de três instituições brasileiras de ensino superior de música3. A
metodologia empregada neste trabalho compreendeu a coletânea das mensagens eletrônicas
trocadas entre os membros do grupo, gravação em áudio/vídeo do ensaio aberto e do
espetáculo, entrevista com o compositor Jonatas Manzolli e com um membro da platéia que
acompanhou o processo desde os ensaios até a performance, além de anotações pessoais. O
material coletado se articula com os três aspectos da experiência ao permitir uma visão do
processo de criação (aspecto epistemológico), da interação com o meio e os materiais (aspecto
ecológico) e com outros agentes e o público (aspecto social). O material serve também para
dialogar com as anotações pessoais ao fornecer outras perspectivas que perpassam todos os
aspectos.
2- O intérprete situado
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Aspectos Epistemológicos: A gênese de “Intervenções” partiu de um encontro
casual no aeroporto de Madrid em Maio de 2011 entre o compositor Jonatas Manzolli e três
pianistas, dando início ao desejo de criar um espetáculo incluindo pianos, meios eletrônicos e
interfaces. Em setembro daquele ano, o compositor enviou a primeira proposta centrada no
conceito de intervenção transportado “para a relação compositor-intérprete na concretude da
performance musical.” (MANZOLLI, 2011). Nas trocas de –e-mails que precederam a
residência de três dias na Universidade Federal de Pelotas em Março de 2012, o compositor
propôs que “a idéia é trabalhar intervenções livres entre peças ou trechos de peças que vocês
[as pianistas] já tem prontas.” (MANZOLLI, 2012). Partindo da sugestão de bricolage do
compositor, sugeri que utilizássemos as Sonatas e Interlúdios de John Cage para piano
preparado que já tínhamos em nosso repertório, o que motivou outra intérprete a sugerir uma
homenagem ao centenário de Cage. A figura 1 mostra a evolução do espetáculo desde o
primeiro esqueleto enviado pelo compositor (coluna da esquerda) até a versão da performance
(coluna da direita), passando pelas decisões tomadas antes do ensaio aberto (coluna do meio).
Nesta última coluna, o espaço destinado à Intervenção VI se encontra entre parênteses, pois
no decorrer da performance no ensaio aberto optamos por não realizá-la por razões estéticas4.
Intervenção I – Prólogo
(1:43:3)
Peça I
Intervenção II

Intervenção I- Prólogo

Intervenção I – Prólogo

Bachanale e Sonata I
Intervenção II- Imagens Cadência Textural

Bachanale e Sonata I
Intervenção II – Memória Preparada

Peça II
Intervenção III
Peça III
Intervenção IV
Peça IV
Intervenção V
Peça V

(Trecho do Cage)
Intervenção III- Imagens Curto Circuíto
(Trecho do Cage)
Intervenção IV - Rabisco
(Trecho do Cage) – Sonata XII
Intervenção V – Interface gestual e jogo sonoro
Crumb: Otherwordly
Resonances (Mov. I)
(Intervenção VI – Camuflagem preparada)
Sonata XVI
Intervenção VII – Epílogo

Sonata X
Intervenção III – Rabisco
Intelúdio IV
Intervenção IV – Interfaces e Mandalas
Sonata XII
Intervenção V – Interface e Pianos
Diálogos Cage & Crumb
Sonata XVI

Intervenção VI
Peça VI
Intervenção VII – Epílogo
(4:33)

Intervenção VII – Epílogo

(figura 1)

Aspectos Ecológicos: O espaço para o espetáculo compreendia o palco
italiano, as laterais e o fundo da platéia da Sala Milton de Lemos do Conservatório de Música
de Pelotas. Sobre o palco estavam três pianos de cauda, sendo um deles sem nenhuma
preparação, outro preparado para a execução das Sonatas e Interlúdios e o terceiro, para a
execução de Bacchanale. Outros materiais disponíveis às intérpretes consistiam de controles
de Wii (Wiimote), baquetas com ponta de feltro, baquetas de vidro,vassourinha, linha de
anzol com breu, placas de metal e de madeira e dedais de plástico. O Wiimote é uma interface
gestual que codifica o movimento tridimensional do controle em sequências numéricas que
são enviadas para o computador e mapeadas para controlar diferentes parâmetros dos patches
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criados pelo compositor. Após tentativas frustradas de compreender o funcionamento do
instrumento e tocá-lo satisfatoriamente, notei, através da demonstração do compositor, que o
instrumento fora criado a partir da sua corporeidade, gerando seu próprio léxico de
correspondência entre som e gesto. O instrumento em questão contém dois tipos de som: o
som da voz no registro grave e um som de sinos de timbre metálico com preponderância do
registro agudo. A partir da imitação do gestual do compositor, consegui desenvolver um
léxico básico utilizando um gesto assertivo para baixo para os ataques da voz grave e gestos
em direção ascendente para os sinos. Contudo, durante o ensaio aberto, percebi que o
resultado sonoro não correspondia exatamente ao meu gestual, devido ao processamento do
som controlado pelo compositor. Ou seja, eu poderia estar fazendo um gesto enérgico e o som
resultante poderia não coincidir com a intenção do meu gesto, criando uma situação bastante
problemática para o performer, que será abordada a seguir.
Aspectos Sociais: A interação com as outras duas pianistas em cena foi
facilitada em função de projetos anteriores realizados em conjunto envolvendo o piano
preparado, além da afinidade afetiva e intelectual. No tocante à interação com o público,
tomei a iniciativa de convidar a platéia a manifestar suas impressões após o ensaio aberto. A
discussão revelou vários pontos de coincidência entre as percepções do público e das
performers, tais como: 1- a forma recorrente e repetitiva das improvisações, as quais eram
sempre organizadas em forma de arco, iniciando e terminando com uma textura esparsa e
dinâmica de baixa intensidade; 2- a performance completa do primeiro movimento da obra
Otherwordly Resonances de George Crumb ficou deslocada no contexto do espetáculo; 3questões técnicas na manipulação das interfaces.
As observações do público reforçaram a minha percepção sobre a falta de
domínio do Wiimote. As demandas de uma “técnica compartilhada” nos obrigou a um maior
contato visual para melhorar a interação para a performance do dia seguinte. Os comentários
do público nos levaram a rever a forma das improvisações e realizar recortes na peça de
Crumb, os quais foram intercalados com improvisações no piano preparado5.
3- Discussão
O entusiasmo em participar de um espetáculo envolvendo improvisação, outras
mídias e criação coletiva se defrontou com a angústia do vazio diante do primeiro esqueleto
proposto pelo compositor. Como seria possível gerar um ato com sentido na performance
musical a partir do nada, mesmo considerando a improvisação livre? De acordo com
Alperson, “...até o mais livre dos improvisadores, longe de criar ex nihilo, improvisa diante de
algum tipo de contexto musical.” (ALPERSON, 1984:22). As imagens “centenário John
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Cage” e “piano preparado” que surgiram nas trocas de e-mails do grupo geraram uma
estrutura de suporte para o exercício da imaginação artística, um terreno fértil para inúmeras
associações e recombinações de elementos de cunho histórico, sonoro e semântico que
permitiram a criação de uma “narrativa do piano preparado” do ponto de vista conceitual
evocando associações entre John Cage e os compositores Henry Cowell e George Crumb.
Segundo Bruner, “... as pessoas não lidam com o mundo evento por evento ou com o texto
sentença por sentença. Elas enquadram eventos e sentenças em estruturas maiores [...] . Essas
estruturas maiores proporcionam um contexto interpretativo para os componentes que eles
(eventos e sentenças) englobam.” (BRUNER, 1990:64). A criação dessa narrativa conceitual
motivou a seleção das peças utilizadas no espetáculo e delimitou um contexto para a ação
performática.
Um som na performance nunca é um gesto gratuito, pois há sempre uma
intenção imbuida de sentido. Para eu realizar uma ação na performance, essa ação precisa
primeiramente fazer sentido para mim para que haja uma intenção na ação. Para o performer,
o sentido é construído na interação entre as suas experiências prévias e os aspectos
epistemológico, ecológico e social, isto é, o contexto da experiência presente. Cook (2001), ao
invocar o trabalho de Melrose sobre performance teatral, sugere que o sentido em música é
construído no ato da performance. Em uma improvisação coletiva, a ação intencional do
performer se lança para um território compartilhado onde o seu sentido subjetivo é negociado
com os sentidos dos outros performers. Uma frase musical que eu improviso com uma
determinada intenção, poderá, dependendo da maneira como os outros improvisadores irão
responder, adquirir um outro sentido que não o que motivou a minha ação. O nível de
discrepância ou afinidade entre os diversos sentidos que são negociados em uma
improvisação coletiva é diretamente relacionado à familiaridade dos agentes com
determinadas práticas de performance, bem como a presença de um senso comum acerca do
contexto. Desta maneira, o sentido é construído tanto subjetivamente (no individuo) quanto
dialogicamente (no coletivo)6.
Em seu livro Acts of Meaning, Bruner coloca que a revolução cognitiva trouxe
consigo uma mudança de paradigma, da construção de sentido para o processamento da
informação, chamando a atenção para o fato de que em sistemas computacionais a informação
consiste de uma mensagem pré-codificada cujo sentido já está inscrito. Essa mudança veio ao
encontro da ideologia de obra musical apresentada acima na introdução, reforçando a noção
de uma realidade já constituída, onde a performance é um ato de reprodução de sentido, o
intérprete, um decodificador de uma mensagem e a técnica, uma habilidade essencialmente
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mecânica (à maneira de um programa computacional), divorciada da intenção expressiva. O
desafio do controle compartilhado da interface me fez refletir sobre a relação entre técnica e
intenção, tendo em vista que a narrativa criada não contemplava a situação de discrepância
entre a minha intenção, o gesto e o som resultante. A hipótese de não haver nenhum tipo de
acordo sobre a manipulação desse instrumento nos remeteria, ironicamente, ao paradigma
tradicional do performer como autômato, o que não era o caso. Sendo assim, a manipulação
do instrumento para ser considerada satisfatória implicaria necessariamente em uma
concordância entre as minhas intenções e as intenções do outro. O ponto a ser feito aqui não é
a possibilidade (ou a impossibilidade) de haver tal concordância, mas sim que para fazermos
um julgamento sobre a técnica teríamos que necessariamente levar em consideração o seu
entrelaçamento com a intenção e, consequentemente, com a construção de sentido. Tal como
o sentido, a técnica é construída e lapidada na complexidade dos processos de construção da
performance musical, integrando os campos físico, afetivo, cognitivo e ecológico. Em
consonância com essa visão integradora da performance musical, Davidson afirma que “... o
performer não constrói uma interpretação simplesmente a partir de sua base de conhecimentos
musicais e do refinamento das habilidades motoras. Antes, o período de preparação é formado
de intenções expressivas, as quais emergem primeiramente de projeções metafóricas unindo a
experiência física à produção de sentido.” (DAVIDSON, 2001: 70).
4- O intérprete re-situado - Conclusões:
Em sua critica à autonomia musical, Cook sustenta que “... a música nunca
está sozinha”, sugerindo que “é através da interação entre música e intérprete, texto e
contexto que o sentido é construído.” (COOK, 2001:180). Apesar de Cook não estar
abordando a construção de sentido do ponto de vista do performer, mas, sim, do teórico, a
idéia de uma interação dialógica para a construção de sentido na performance musical parece
apontar para um novo paradigma no qual a performance é uma atividade essencialmente
criativa, independente de ser uma improvisação ou uma interpretação de uma obra do
repertório da música de concerto. A relevância desse assunto para a área é inegável. Uma vez
que essas questões emergem da prática artística, as reflexões do performer sobre a sua prática
poderá trazer valiosas contribuições para o conhecimento da área. Esse é um dos propósitos
da pesquisa artística.
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1

O abandono dessas atividades na formação do intérprete coincide com a proliferação dos conservatórios de música do final do século XVIII
e ao longo do século XIX. Em um artigo no qual defende a retomada da improvisação na interpretação do repertório clássico, o pianista
Robert Levin comenta que “ The fact is that all musicians today [...] are products of a system of conservatory training that stresses technical
security over imagination, and absolute respect of the sanctity of the printed text over creativity.” (“Improvised embellishments in Mozart’s
keyboard music”, Early Music, vol. 20 n. 2, 1992:221)
2
A improvisação aqui se refere desde a improvisação de ornamentos e cadenzas no repertório de prática comum até a improvisação livre. As
diferenças entre os diversos contextos da improvisação existem e cada um tem suas particularidades; o que é comum a todos esses contextos
é a atitude ativa do intérprete, a qual requer uma reorientação em relação ao paradigma tradicional da performance musical.
3
Alem da autora, participaram do espetáculo as pianistas Joana de Holanda e Lúcia Cervini (NumC-UFPel) e os compositores Jonatas
Manzolli (Nics-UNICAMP), James Correa e Rogério Constante (NumC-UFPel).
4
No ensaio aberto, a performance completa do primeiro movimento da obra de Crumb se revelou bastante longa e descontextualizada do
restante do espetáculo. Por isso, decidimos não realizar a Intervenção VI.
5
Correspondente à seção denominada “Diálogos Cage & Crumb” na figura 1.
6
Burrows (2004) sugere a ideia de arquétipos musicais para explicar a coerência na improvisação coletiva através de ações-sonoras
arquetípicas que possuem um sentido tanto individual quanto coletivo. Para o autor, o sentido coletivo é negociado, enquanto que o
individual é construído na mente do indivíduo.
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Resumo: Nesse artigo propomos a utilização do pensamento dialético Hegeliano como estrutura
fundamental do planejamento composicional de uma sonatina para piano. Inicialmente mostramos
que a dialética de Hegel vem sendo, desde o século XIX, tradicionalmente associada aos conflitos
que operam no âmbito da forma-sonata e sugerimos um modelo composicional com uma melhor
relação isomórfica com a estrutura triádica Hegeliana. A partir desse modelo realizamos o
planejamento composicional de uma sonatina para piano.
Palavras-chave: Forma-sonata, Dialética Hegeliana, Planejamento Composicional.
Hegel’s Dialectic Thinking as the Fundamental Structure of the Compositional Planning of a Piano
Sonatina
Abstract: In this paper we propose the use of the Hegelian dialectical thinking as a fundamental
structure of the compositional design of a sonatina for piano. Initially we show that Hegel's
dialectic has been, since the nineteenth century, traditionally associated with the conflicts that
operate within the sonata-form and suggest a compositional model with better isomorphic relation
with the Hegelian triadic structure. From this model we prepared the compositional planning of a
piano sonatina.
Keywords: Sonata form, Hegelian Dialectics, Compositional Planning.

1. Introdução
É possível traçar uma conexão musicológico-filosófica entre o pensamento
dialético de Hegel (1770-1831) e a forma-sonata, ou mais especificamente a forma-sonata em
Beethoven. Schmalfeldt (1995) fala extensivamente de uma tradição beethoven-hegeliana
apoiada tanto em trabalhos produzidos ainda no século XIX, tais como a célebre resenha de
E.T.A Hoffmann (1776-1822) da 5ª Sinfonia de Beethoven, de 1810, passando pelo fundador
da Teoria da Forma, Adolph Bernard Marx (1795-1866), até trabalhos mais recentes que
enfocam explicitamente uma perspectiva hegeliana da forma sonata como uma estrutura
dialética: Barford (1969) e Ballantine (1972). Neste artigo, procuramos examinar se a formasonata pode realmente ser associada, do ponto de vista estrutural, ao raciocínio dialético
hegeliano (tese-antítese-síntese). Assim, inicialmente faremos uma breve sinopse do estado da
arte com relação à forma-sonata e ao pensamento hegeliano para, em seguida, propor uma
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nova estrutura mais intimamente ligada a esse modelo. Essa estrutura será a base para o
planejamento composicional de uma sonatina para piano.
2. Forma sonata
A forma-sonata é uma estrutura fundamental da prática composicional
instrumental do período clássico, sendo predominantemente o modelo para os primeiros
movimentos de sonatas para piano, quartetos de cordas e sinfonias (embora possa ser
encontrada em outros movimentos, como por exemplo, no segundo movimento, Adagio, da
Sonata Op.2, Nº 1, de Beethoven). Hepokoski e Darcy (2006, p. 14) afirmam que o termo
parece ter emergido somente a partir da década 1820, sendo, portanto, desconhecido de
Haydn (1732-1809) e Mozart (1756-1791). De fato, o primeiro tratado publicado que
explicitou claramente a forma-sonata foi o Die Lehre von der musikalischen Komposition
(1845), de A. B. Marx, embora, como afirma Maciel (2010, p.32), Czerny tenha tentado ser o
primeiro a fazê-lo, tendo sido impossibilitado por um atraso editorial. Segundo Cherlin (2000,
p.162), A. B. Marx “adapta o pensamento dialético na descrição de frase musical –
antecedente como tese e consequente como antítese – e aplica esse princípio à forma-sonata”.
O diagrama da Figura 1, inspirado em Randel (1986, p.765), resume a formasonata como uma estrutura simultaneamente binária (com duas grandes partes, sendo a
primeira geralmente repetida) e ternária (com três seções: exposição, desenvolvimento e
recapitulação). O conceito-chave dessa estrutura é o conflito entre as tonalidades dos grupos
temáticos A (tônica) e B (onde se tonicaliza o quinto grau, para tonalidades maiores, ou o
terceiro grau, para tonalidades menores), apresentados na Exposição, e a consequente
resolução desse conflito (com a supremacia final da tonalidade do tema A), na Recapitulação,
embora, como afirme Somfai (1995, p.266-267), “no último terço do século XVIII, um
segundo tema contrastante não era nem um requisito obrigatório nem o ideal”.

Figura 1: Diagramático esquemático da forma-sonata, segundo Randel (1986)
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Magnani (1970, p.131-132) afirma que a introdução do contraste marcante entre
os dois temas na forma-sonata se relaciona com a aplicação de dois princípios contrastantes,
analogamente ao realizado por Kant, na filosofia: o princípio da rejeição (widerstrebende
Prinzip), que Magnani associa à concisão melódica e à definição tonal (aspecto positivo), e o
princípio de súplica (bittende Prinzip), que Magnani associa à indefinição tonal e modulação
(aspecto negativo). A reconciliação desses opostos se dá pela prevalência do aspecto positivo
(subordinando o aspecto negativo, sem aniquilá-lo) conduzindo a uma síntese dialética, que
Magnani associa a Kant e Hegel. Essa síntese, portanto, tem como ponto de partida a
polarização entre as tonalidades dos grupos temáticos (A e B, no diagrama da Figura 1) e tal
polarização, que é assegurada pela tonicalização da dominante, é, segundo Maciel (2010,
p.71), o grande diferencial da forma-sonata no final do século XVIII.
Schmalfeldt (1995, p.53) observa que, desde os tempos de A.B. Marx (primeira
metade do século XIX), a estrutura triádica do pensamento hegeliano (tese-antítese-síntese)
tem sido associada à estrutura ternária da forma sonata (exposição-desenvolvimentorecapitulação), sendo o desenvolvimento o componente primordial que possibilitaria a
realização plena dessa dialética. No entanto, ainda segundo Schmalfeldt (Ibid., p. 38),
percebe-se que, para Dahlhaus, que (juntamente com Adorno) considera “a música de
Beethoven como um convite à nossa percepção da forma como um processo dialético no
preciso senso hegeliano”, a associação entre a estrutura triádica hegeliana e a forma-sonata
não é assim tão visível em nível superficial. Isto nos leva crer que pode parecer simplista
realizar uma correspondência completamente isomórfica entre a estrutura triádica de Hegel e
a estrutura da forma-sonata.

Figura 2: Compassos iniciais da Sonata Op. 31, Nº 2, de Beethoven

Para revelar a profundidade da presença da dialética de Hegel na música de
Beethoven, Dahlhaus (1989) observa as controvérsias em torno do primeiro gesto da Sonata
Op. 31, Nº 2, de Beethoven, mais conhecida como “A Tempestade”. A questão que Dahlhaus
explicita é se este gesto (dois compassos iniciais da Figura 2) funciona simplesmente como
material introdutório ou já é parte do primeiro grupo temático, dada sua manifestação mais
substancial no final da Exposição (Figura 3). Ele conclui que esse material, envolto em
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ambiguidade (algo que ele reconhece como uma qualidade estética), é como uma protoforma,
um vir-a-ser, e que esse processo de tornar-se algo é, de fato, a realização da dialética e a
essência do romantismo.

Figura 3: Compassos finais da Exposição da Sonata Op. 31, Nº 2, de Beethoven

3. O pensamento dialético de Hegel
Diversos conceitos operam conjuntamente para formar o que denominamos de
pensamento dialético hegeliano. O primeiro é o conceito de totalidade. Para Hegel somente o
todo é verdadeiro, sendo cada fase de um processo de desenvolvimento parcialmente
verdadeira (SPENCER e KRAUZE, 1996, p.79). O segundo conceito denomina-se Aufhebung
(cujo significado é ambíguo na língua alemã: cancelamento ou preservação), que se relaciona
com uma lógica dinâmica e orgânica, em contraste com a lógica aristotélica, que separa
mecanicamente os elementos de um processo dedutivo. Schmalfeldt (Ibid., 39-40) salienta
que o verbo Aufheben, empregado para descrever um processo de vir-a-ser, une, na verdade
um conceito e seu oposto gerando um novo momento: a síntese. O terceiro conceito
denomina-se o poder da negação, que confere movimento aos elementos estáticos, através da
revelação de contradições.
Hegel indica, em sua lógica, três tipos de contradição. A primeira, denominada de
SER, identifica oposições entre elementos não relacionados: Ser versus Nada, Quantidade
versus Qualidade etc. A segunda, denominada de ESSÊNCIA, ocorre quando os pares opostos
se relacionam mutuamente de tal forma que a definição de um elemento implica na definição
de seu antagônico (por exemplo: interior versus exterior). A terceira, denominada de
CONCEITO, se forma a partir de elementos antagônicos estruturalmente ligados um ao outro

1546

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

e que só podem ser separados por abstração. Assim, por exemplo, o conceito de
Individualidade, pode ser construído a partir de princípios opostos: universalidade e
particularidade (SPENCER e KRAUZE, p.84).
Desses conceitos, emerge a estrutura triádica de Hegel: Tese, Antítese e Síntese.
Esta terminologia é atribuída a Johann Gottlieb Fichte, um aluno de Kant (CHERLIN, 2000,
p.161-162), que o aplicou ao estudo da história e foi posteriormente desenvolvido por Hegel e
Karl Marx. Na Tese, uma ideia é afirmada e, após reflexão, é considerada incompleta. Essa
incompletude propicia o surgimento de uma Antítese, que também se mostra ser inadequada.
O conflito entre essas duas ideias leva ao surgimento de uma Síntese, que, por sua vez adquire
o status de Tese, é negada e leva a uma nova Síntese. Esse processo continua indefinidamente,
como uma estrutura fractal.
A tradução dessa estrutura para a música se deu, com relação à forma-sonata, de
acordo com o descrito na seção 2, deste artigo. Porém, é curioso observar que outros aspectos
da teoria musical foram também influenciados por esse pensamento, como, por exemplo, a
própria noção de tríade perfeita maior, que, para Hauptmann (JORGENSON, 1963, p.37-38)
parte da dialética hegeliana da seguinte forma: a nota tônica é a expressão da unidade, a
quinta representa sua oposição e a terça, a união, ou síntese.
4. Proposta de uma estrutura baseada no pensamento dialético de Hegel
É nossa hipótese que a estrutura triádica hegeliana pode ter uma representação
musical diferenciada da prática tradicional se sua etapa final, a síntese, for repensada em
termos de uma atuação mais profunda enquanto elemento unificador das polarizações iniciais.
Em outras palavras, ao invés da subordinação do tema B em relação ao tema A, como
analogia de realização da síntese dialética, é possível idealizar um procedimento
composicional que realize o processo dialético em nível microestrutural, produzindo, em larga
escala, uma macroestrutura coerente, onde suas células se relacionem intimamente por um
mesmo processo.
Esse procedimento composicional consiste em elaborar um tema inicial (A), a
tese, que será seguido por seu antagônico (B), a antítese. O antagonismo entre A e B pode
acontecer em diferentes níveis paramétricos (altura, duração, densidade textural, dinâmica,...)
e pode ser expresso por relações de complementaridade, em uma analogia com a contradição
que Hegel denomina Essência (detalhada na seção anterior). Por exemplo, se o tema A for
construído exclusivamente a partir das alturas de uma escala de tons inteiros (Dó-Ré-Mi-Fá#-
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Sol#-Lá#) pode-se imaginar que seu antagônico (B), seja construído a partir de uma relação
complementar cromática, ou seja, as alturas constituintes de B pertencerão à escala de tons
inteiros complementar (Dó#-Ré#-Fá-Sol-Lá-Si). A síntese (S AB ) consistiria, nesse caso, na
construção de um tema cujas alturas pertencessem à escala cromática.
Posteriormente o material gerado no processo de síntese se transformaria em uma
nova tese, ou seja S AB = C, o qual seria confrontado com seu antagônico (D), gerando nova
síntese (S CD ) e assim por diante. Obviamente, se estabelecermos que as relações antagônicas
serão produzidas a partir relações de complementaridade, o processo se esgota tão logo se
atinja o conjunto universo. Assim, no exemplo acima, o complemento de uma escala
cromática, no universo de doze notas, desconsiderando-se o vazio, não existe. Nesse caso,
muda-se o foco paramétrico, ou seja, esgotadas as possibilidades do parâmetro altura,
focaliza-se no parâmetro rítmico, por exemplo. Na seção seguinte, realizaremos o
planejamento composicional de uma sonatina para piano, a partir desse processo dialético
hegeliano.
5. Planejamento composicional de uma sonatina para piano
O primeiro passo no planejamento dessa sonatina para piano, foi delimitar o
conjunto universo e definir os subconjuntos complementares que serão postos em oposição
dialética. Tomamos como universo as doze alturas que integram a escala cromática. Em
seguida, dividimos essa escala em dois hexacordes, que correspondem ao sexto modo de
Messiaen: [Dó-Dó#-Ré-Fá#-Sol-Sol#] e [Lá-Lá#-Si-Ré#-Mi-Fá]. Esses hexacordes foram
então desmembrados em quatro tricordes de forma diferenciada, ou seja, o primeiro
hexacorde foi desmembrado nos tricordes [Dó-Dó#-Fá#] e [Ré-Sol-Sol#] e o segundo
hexacorde foi desmembrando nos tricordes [Ré#-Fá-Lá#] e [Mi-Lá-Si]. Posteriormente, esses
tricordes foram desmembrados em díade e altura isolada, e foi a partir desse ponto que os
gestos da peça começaram a ser inicialmente delineados. A aplicação do processo dialético
consiste no retorno desses materiais à fonte original, ou seja, à escala cromática. O gráfico da
Figura 4 ilustra a aplicação desse processo na estrutura de alturas. Assim, por exemplo, a
díade Dó-Dó# (tese) é confrontada com seu complementar tricordal Fá# (antítese) gerando o
tricorde Dó-Dó#-Fá#, e assim por diante. Observam-se nessa figura, duas árvores de
processos que funcionam paralelamente e que serão postas em oposição dialética no último
estágio (hexacordal). Essas árvores terão na obra, aplicação assíncrona, ou seja, a Árvore 2
iniciará seu processo dialético em algum ponto de desenvolvimento da Árvore 1, a critério do
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compositor. No nosso caso, essa segunda árvore iniciará sua operação quando a antítese B for
anunciada, analogamente à entrada de uma fuga.

Figura 4: Estruturação dialética do planejamento das alturas na Sonatina

Simultaneamente a esse processo dialético aplicado às alturas, as estruturas
rítmicas também operam segundo o mesmo princípio. Assim a peça se inicia em 2/4 (tese P) e
com a entrada da tese D proposta pelas alturas (árvore 1), o compasso é alterado para 3/8
(antítese Q); em S CD o compasso é alterado para 2/4+3/8, ou seja, 7/8, representando a síntese
S PQ que equivale à próxima tese R. Esta tese é confrontada com seu complementar 5/8
(antítese S), resultando na síntese T (compasso 12/8). A Figura 5 mostra a página inicial da
Sonatina. As estruturas dialéticas são indicadas na peça dentro de círculos (árvore 1) e dentro
de quadrados (árvore 2).

Figura 5: Gestos iniciais da Sonatina
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Resumo: No presente trabalho pontuam-se alguns aspectos relacionados com a perspectiva
didática do compositor Ernst Widmer. Estabelece-se um paralelo entre sua palavra e seu método
para piano Ludus Brasiliensis através do diálogo com o Mikrokosmos de Béla Bartók. Mesmo que
de forma sucinta, capturam-se ideias externadas em entrevista realizada por ocasião de seu
sexagenário. A reflexão em torno dos assuntos levantados auxilia na compreensão de princípios
norteadores da pedagogia brasileira de um modo geral, ao mesmo tempo em que remete à
abordagem de Paulo Freire.
Palavras-chave: Ensino de Instrumento, Composição Musical, Ludus Brasiliensis.
The pedagogic thinking of Ernst Widmer
Abstract: This paper aims some discussion about the didatic and pedagogic thinking of the
composer Ernst Widmer according his words captured in an interview about his sexagenarian
anniversary. Through his ideas there is a comparison between his piano method Ludus Brasiliensis
and the Bartók’s Mikrokosmos. The reflections conduct us to similarities between some of
brazilian pedagogic approaches of his time, mostly evident in the ideas of Paulo Freire.
Keywords: Instrumental Teaching, Musical Composition, Ludus Brasiliensis.

1. Introdução
A perspectiva pedagógica de Ernst Widmer é objeto central do estudo presente.
Mesmo que de forma sucinta, extraem-se ideias externadas em entrevista oral realizada em
19/05/1987 1, material a partir do qual se capturam perspectivas da ação educacional
ratificadas pela própria palavra do compositor. Entretanto, considerando-se o caráter informal
da entrevista, alguns aspectos importantes não puderam ser plenamente compreendidos.
Portanto outros aportes são evocados como, por exemplo, o livro Ernst Widmer e o Ensino de
Composição Musical na Bahia de Paulo Costa Lima e textos relacionados com a perspectiva
pedagógica de Paulo Freire.
A trajetória pedagógica de Widmer no Brasil esteve intrinsecamente interligada
com a fundamentação e desenvolvimento de novas metodologias do ensino musical. Sua
chegada à Bahia ocorreu num momento histórico em que a Escola de Música da Universidade
Federal se formava, de maneira que o compositor encontrou recanto propenso à aplicação de
seus ideais, não havendo, por assim dizer, resistências às ideologias propostas. Vale dizer, sua
orientação didática não pretendia obedecer às normas do ensino acadêmico tradicional, mas
perseguia a aplicação de procedimentos de ensino por ele considerados vanguardistas ou

1551

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

modernos. Uma de suas características marcantes relacionava-se com a busca pelo não
distanciamento entre professor e aluno, numa perspectiva em que ambos estavam situados
num ambiente de iguais.
Ernst Widmer chega a Salvador em 1956 por intermédio de Koellreutter que, por
sua vez, havia fundado os Seminários de Música da Bahia. Naquele período, a maioria dos
conservatórios adotava um ensino musical calcado em padrões europeus. Noutras palavras,
objetivava-se redirecionar o ensino da música para a realidade cultural do estudante,
estimulando a criatividade através do contato com o meio sonoro mais familiar, isto é,
valorizando os referenciais estético-culturais dos alunos. Nesse sentido, Widmer deixa
transparecer a intenção de propagar a liberdade do professor quanto à escolha dos caminhos
considerados mais adequados para o estabelecimento do aprendizado do aluno. Partindo-se de
tal perspectiva, o objetivo primordial centrava-se no interesse de construir uma escola que
pudesse ser desenvolvida tomando-se por base um ensino adequado à realidade brasileira.
Nesse contexto, tal ação poderia proporcionar consequências positivas pela tentativa de
desenvolver um ensino de música contextualizado. Ação pedagógica que corroborou para a
criação de metodologias diferenciadas no ensino da música, além da formação de alunos que
vieram atuar em diversas escolas e orquestras espalhadas pelo país inteiro, conforme Widmer
(1987) reitera: “Formou-se um vento novo”.
O propósito que nutre esse trabalho é pontuar traços marcantes do pensamento
pedagógico widmeriano. Nesse sentido, realizam-se considerações acerca do Ludus
Brasiliensis, opus 37 (1966), que denotem claramente a aplicação prática dos procedimentos
metodológicos utilizados. Pelo que se torna possível identificar alguns princípios fundantes de
sua práxis pedagógico-composicional, seu modus faciendi de pensar e ensinar.
2. O sentido didático-pedagógico
O Ludus Brasiliensis perfaz um conjunto de peças didáticas direcionadas para o
aprendizado do instrumento – piano – por parte de alunos brasileiros, constituindo-se como
um exemplo de composição fundamentada num objetivo eminentemente pedagógico e na
possibilidade de ensinar aspectos técnico-instrumentais a partir da própria estética cultural dos
alunos. Por outro lado, trata-se de uma adaptação do Mikrokosmos de Béla Bartók 2 para a
realidade brasileira, ao mesmo tempo em que se configura numa homenagem. Vejamos,
portanto, as seguintes figuras:
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Exemplo 1: Primeira peça do Mikrokosmos de Béla Bartók.

Exemplo 2: Primeira peça do Ludus Brasiliensis apresentando semelhança no desenho estrutural
melódico e na utilização do conjunto de notas (cinco em função dos dedos), em relação ao que se
apresenta no Exemplo 1.

O “caminho” proposto por Widmer ao longo de todo o Ludus nasce
conscientemente de uma perspectiva também elaborada por Bartók. Logo, à medida que o
nível no Ludus progride vemos a inserção de elementos nacionais e regionais que fazem jus
ao intento de dar ao jovem pianista, a oportunidade de ter uma proposta de estudo ao alcance
de suas tradições folclórico-musicais tornando, portanto, lúdico o estudo do instrumento. No
transcorrer da obra observam-se exemplos musicais com o claro intuito de se gerar uma coparticipação criativa do intérprete, tendo em vista a existência de várias peças dedicadas à
improvisação, inserindo assim o estudante no universo da composição, da improvisação e do
contato com o elemento aleatório, tendendo a abrir possibilidades criativas dentro de seções
determinadas.
Diante do exposto, pode-se firmar que uma ação pedagógica concebida a partir de
tais aspectos, isto é, da valorização de referenciais próprios, tende a gerar interesse do aluno
no processo de aprendizado à luz da arte musical brasileira e não unicamente da cultura de
outros países. A esse respeito Widmer (1987) declara sua opção pela não centralização em
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moldes eminentemente eruditos em sua atuação no Brasil: “Tentei tirar de mim a casca do
eruditismo e tento compor cada vez mais simples [...] Queria fazer algo sem hermetismos nem
concessões de ordem estética”. Aspecto que se comprova de maneira evidente na sinfonia do
sertão Sertania Opus 138 (1982):
Sob tal perspectiva, a experiência de mundo é considerada por um compositor
europeu que, vindo posteriormente ao Brasil instalou-se no Nordeste, oportunidade
em que acompanhou de perto as tradições e costumes, assimilando melodias da
cultura popular e folclórica. Sendo assim, a realização de uma sinfonia carregada de
símbolos abstratos, para um compositor de base europeia e vivência baiana,
caracterizou certo desafio (CORREIA & SOBRINHO, 2011: p. 658).

A simplicidade é uma constância no Ludus Brasiliensis. Em primeiro lugar o
próprio título já denota o caráter descontraído a que o estudante se depara. Em segundo podese dizer que, embora haja uma progressividade no conjunto das peças, a dificuldade não é
uma meta. Chegar ao mais difícil é uma conseqüência do acúmulo de conhecimentos e
domínios motores propiciados pelo estudo orientado a partir de três propostas gerais: 1)
Desenvolvimento da leitura à primeira vista; 2) Improvisação dirigida, onde há a preocupação
para o desenvolvimento da criatividade, compreensão de princípios composicionais e, ao
mesmo tempo, desenvolvimento de capacidades improvisatórias tão pouco exploradas no
ensino do instrumento no âmbito brasileiro; 3) Desenvolvimento de trabalhos com peças de
cunho lúdico que remetem a imagens extramusicais ou sensoriais (Caminho, Toc-toc,
Saudade, Soluço, Calmaria, dentre outras) e de outras estruturas/gêneros musicais (canções,
prelúdios, scherzos, danças, noturnos, variações etc.). Widmer (1987) questionou práticas
pedagógicas centradas em conservadorismos e defendeu posturas abertas a ecletismos e
mudanças: “Todo ensino deve partir da atualidade para trás, evitando-se assim atitudes
ortodoxas e anacronismos”. Percebe-se a importância do conhecimento de diversas culturas
musicais, mas o ensino da música e da composição pode também ser aplicado de forma
diferenciada a partir de elementos da modernidade presentes na cultura local. No Ludus há
uma espécie de viagem europeia considerando que, se certas melodias do folclore brasileiro já
são familiares ao aluno, outras poderão vir sem necessariamente causar impactos. O “passeio”
europeu acontece no Quarto Volume da série e possui melodias búlgaras, iugoslavas, suíças 3,
espanholas, russas e inglesas. No entanto, é importante frisar que o ciclo de treze canções
contidas nesse volume se encerra com uma canção brasileira Sirirí que foi composta a partir
de um arranjo de Fernando Cerqueira. É desse modo que escalas, organizações métricas e
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aspectos culturais vão se somando aos conhecimentos adquiridos pelo aluno brasileiro que
iniciou o estudo do instrumento, primeiramente, pelo que lhe soava mais próximo.
Vale ressaltar que existe um significativo hiato temporal entre a composição da
referida obra e a realização da entrevista. Entretanto, tal aspecto não constitui um impasse
nesse estudo, mas assume relevância significativa ao ratificar ideais pedagógicocomposicionais externados na maturidade, posto que os principais aspectos referidos em
momentos finais de atividade docente já se configuravam à época do Ludus. A análise da
composição musical em função de sua pedagogia assume importante papel para a visualização
da relação ensino-aprendizagem do fenômeno musical, tendo em vista que tais aspectos
deram-se em conseqüência de perspectivas inovadoras e diretamente vinculadas com a
implementação de novos processos criativos relacionados com o ensino da música
contemporânea no Brasil, segundo afirma Widmer (1987): “A composição deve existir antes
da teoria [...] O ensino acadêmico frequentemente abafa o criativo”. Para Widmer, a prática de
ensino do piano nos conservatórios baseava-se em modelos convencionais e com fortes
influências europeias. Os métodos, na maioria das vezes, espelhavam-se no pianismo
romântico, inexistindo maiores preocupações com a possibilidade de desenvolvimento de
habilidades composicionais que, por sua vez, se constituíam como princípio norteador
devendo existir antes da inserção de rudimentos teóricos em estímulo à espontaneidade.
Torna-se factível o desenvolvimento do aspecto improvisatório no Ludus
Brasiliensis, na medida em que se encontra uma farta quantidade de peças com esta
finalidade. Entretanto faz-se necessário frisar que, em face da formação insuficiente dos
professores nessa área, a metodologia idealizada por Widmer não foi devidamente explorada.
Em verdade, pode-se afirmar que o Ludus, enquanto método, ainda não está devidamente
disseminado e adotado pelas escolas brasileiras em função de tal realidade.
Observando-se a ordenação de títulos originalmente concebida nos cinco volumes,
percebem-se subcategorias que podem ser trabalhadas pedagogicamente de diversas formas.
Nogueira (1998), em série de estudos sobre o Ludus, sugere uma classificação a partir da qual,
a título de exemplo, propõe-se aqui a seguinte sistematização no primeiro volume: 1)
Conotativa [sinestésica, motora, auditiva etc.], como por exemplo, Caminho – o caminhar das
mãos, o caminho dos sons – Trapézio – quadrilátero sonoro, quatro partes ou frases iguais
(duas mãos em uníssono); 2) Denotativa [onomatopaico, de referencial composicional,
imitativa de outros sons instrumentais etc.], como por exemplo, Toc-toc; Proporções – o mote
compositivo está pautado em proporções intervalares – Tímpanos, Sinos, Trompas; 3)
Metafórica [psico-interpretativa, lúdica, imagética], como por exemplo, Saudade, Calmaria,

1555

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Cavalgada; 4) Gênero/Forma [a marca da tradição, o legado], como por exemplo, Prelúdio,
Scherzo I, Dança; 5) Leitura [algumas delas misturando-se com outras classificações]; 6)
Improvisação [a criatividade é uma constante para que o aluno se desenvolva de uma maneira
mais ampla].
Denotando uma concepção pedagógica antagônica aos modelos de ensino
preexistentes no Brasil, Widmer defende que o ensino da composição deveria acontecer antes
do contato com os elementos teóricos propriamente ditos. Trata-se de uma proposta
diferenciada pela negação do modelo conservatorial implantado na década de 1950 em favor
de processos que estavam em andamento na realidade baiana e brasileira. Nesse sentido,
“Todo e qualquer ensino deve utilizar processos altamente flexíveis, que permitam a
adequação necessária ao objeto focalizado” (WIDMER apud LIMA, 1999: p. 1). Após o
contato com os rudimentos composicionais, deveria acontecer o aprendizado natural das
demais matérias teóricas como a harmonia e o contraponto.
Numa perspectiva mais abrangente, a questão da alteridade assume real
significância para o contexto pedagógico pela consideração de que o aprendizado pode se
fundar na linguagem própria de um povo 4. Linguagem que, à luz de seu exame
fenomenológico, representa uma das importantes elaborações científicas do pensamento
filosófico na contemporaneidade em função da necessidade de se fundamentar e esclarecer as
peculiaridades deste complexo fenômeno que tende a capacitar o homem em seu
direcionamento no mundo. Assim, um processo de ensino musical que esteja fundado na
realidade própria do aluno, tende a caracterizar-se como um ensino mais contextualizado e
capaz de promover uma ação reflexiva que, consequentemente, gera maiores níveis de
compreensibilidade. Nesse sentido, a ação dialógica referida, no tocante ao processo de ensino
e aprendizagem musicais em Widmer, ata-se com o propósito de manter a alteridade, na exata
medida em que se verifica um intercâmbio de informações sem que as experiências
individuais sejam desconectadas do contexto familiar. Ações aqui entendidas como elementos
que podem corroborar com o ensino da música enquanto arte significativa para os homens,
conforme lembra Widmer (1987, grifo nosso) “A arte [música] é mais que comunicação, é
comunhão”.
3. Conclusão
Princípios norteadores da pedagogia widmeriana podem ser encontrados no
pensamento educacional preconizado por Paulo Freire, posto que “a ação dialógica de Freire
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traz o sentido do outro, de troca de experiências e de compreensão da realidade [...] Ao propor
ação e reflexão, remete à compreensão do que se aprende” (GENÚ: 2002, p. 3). Widmer
defendia o ensino musical baseado no contexto familiar e em estratégias propiciadoras da
criatividade não significando, no entanto, que a assimilação de outros contextos culturais
fosse alheia ao aprendizado. Segundo Nogueira (1998), isso se dá porque Widmer acreditava
que o ensino musical baseado no repertório tradicional acadêmico-europeu se constituía uma
imposição de gosto, um impedimento ao conhecimento do novo e ao desenvolvimento da
criatividade. Nesse sentido, o professor-par existe – tanto quanto todos que a ele se achegarem
com o mesmo propósito – enquanto ponte para o saber. Então toda e qualquer estratégia
poderá ser tomada de maneira não isolada em nome da liberdade, se a verdade e a vontade do
saber conduzirem à apropriação do objeto em si. Perspectiva que Paulo Freire alertara no
pensamento pedagógico geral, pois:
A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não tem
humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Não podem ser seus
companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de sentir-se e saberse tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda muito que caminhar, para
chegar ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de encontro não há ignorantes
absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais.
Não há também, diálogo, se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu poder de
fazer e de refazer. De criar e recriar (FREIRE, 1970: p. 46).
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1

Entrevista concedida ao jornalista Marcos Gusmão, gravada em fita cassete e sem retoques editoriais, publicada
no programa do 3º Concerto da temporada 1987 da OSBA, realizado em 26/05/1987 no Teatro Castro Alves, sob
a regência do próprio Ernst Widmer, por ocasião das comemorações do seu sexagenário.
2
O ecletismo e a heterodoxia constituíram-se como princípios que nortearam o lado educativo de Ernst Widmer.
Tais aspectos podem ser encontrados no Ludus Brasiliensis, como por exemplo: a) mesmo tendo como modelo
composicional o Mikrokosmos de Béla Bartók – compositor de tradição européia – o uso dos materiais
folclóricos e musicais brasileiros é a base geral para a organização das alturas e dos ritmos, gerando dualidade
estética; b) a multiplicidade de influências culturais manifestada, por exemplo, na inclusão de canções européias,
que convivem tranquilamente com canções tradicionais do folclore brasileiro.
3
As canções suíças merecem especial atenção, pois como Widmer era suíço, de certa maneira impregnou o
Ludus com canções de sua terra que em outros volumes, além do quarto, vieram como leituras à primeira vista.
Talvez uma maneira de se ligar ao seu País, sem necessariamente sair dos propósitos da obra...
4
Na perspectiva widmeriana o ensino fundamentado na estética cultural de um povo é uma das condições para
um ensino inovador.
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O processo de criação da trilha musical brasileira: um enfoque em Marco
Antônio Guimarães e Marcus Viana
Jefferson Tiago de Souza Mendes da Silva
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Resumo: Este trabalho buscou analisar o processo de criação da trilha musical de Marco Antônio
Guimarães e Marcus Viana, para cinema e televisão. As principais fontes são de Berchmans
(2006), Máximo (2009) e entrevistas com os compositores. Foram utilizados como objeto de
estudo as produções Ensaio sobre uma Cegueira e A Casa das Sete Mulheres. A pesquisa
demonstrou dois processos de criação de trilha musical diferentes, mas que evidenciaram o mesmo
padrão no seu processo de criação e a importância da relação diretor e compositor.
Palavras-chave: Trilha Musical, Processo Composicional, Marco Antônio Guimarães, Marcus
Viana.
The Process of Creation of the Brazilian Musical track for Film and Television
Abstract: This work sought to analyze the process of creating the musical track of Marco Antônio
Guimarães and Marcus Viana, to film and television. The main sources are from Berchmans
(2006), Máximo (2009) and interviews with composers. Were used as the object of study essay
about productions Blindness and The House of the Seven Women. The research showed
that two processes of creating different musical score, but showed the same pattern in his creative
process and the importance of the director and composer..
Keywords: Musical Track, Compositional Process, Marco Antônio Guimarães, Marcus Viana.

1. Introdução
Desde a primeira e histórica projeção dos irmãos Lumière, em 1895, as imagens
da sétima arte já tinham um acompanhamento musical (MAXIMO, 2003a: 9). Porém, o fundo
musical era geralmente uma improvisação solo feita por pianistas ou organistas, e a música
raramente coincidia com as narrativas da tela (p. 10). A partir de 1910 começaram a ser
editadas partituras para piano e orquestra, que transmitiriam os "climas" apropriados para
cenas específicas. No entanto, o problema de sincronização entre cena e trilha sonora ainda
não tinha sido resolvido (p. 11). Só na década seguinte se chegou a uma solução para este
impasse, com a encomenda das primeiras músicas originais feita exclusivamente para
determinado filme. (MAXIMO, 2003b: 15).
Na expansão da indústria cinematográfica, muitas projeções em cidades distantes
tinham que contar com o bom senso e a capacidade de improvisação dos músicos,
até que a ideia de criar música especificamente para o cinema foi posta em prática
em larga escala. A música em tal situação ainda era muito mais uma redundância da
imagem do que propriamente um elemento dramático no sentido narrativo, uma
espécie de ênfase retórica. O máximo de sofisticação era conseguido quando alguns
cineastas, especialmente europeus, encomendavam música para acompanhar seus
filmes a compositores consagrados, como O assassinato do Duque de Guise (1908),
de Henri Lavédan, com música de Saint-Saëns, considerada a primeira 'música
original' composta para um filme (SALLES, 2002: cap. 2, 2) i.
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Na citação de Salles deparamos com o que muitos estudiosos acreditam ser a
primeira produção cinematográfica com música original, a composição foi do francês SaintSaëns, em 1908.
Os passos descritos anteriormente são as vertentes do nascimento do que hoje é
explorado como um mercado paralelo ao cinema e a televisão, a trilha sonora, conforme
afirma Mendes.
É preciso antes esclarecer o que são os termos trilha sonora e trilha musical. O
termo trilha musical é a música composta ou utilizada na produção cinematográfica ou
televisiva. Já a trilha sonora é tecnicamente "todo o conjunto sonoro de um filme, incluindo
além da música, os efeitos sonoros e os diálogos" (BERCHMANS, 2006: 19). Acrescento na
definição de Berchmans que a trilha sonora inclui a paisagem sonora do ambiente onde se
passa a cena a ser retratada, asseveração aderida por Jacques Morelembaum [coautor da trilha
musical de Central do Brasil (1998)], e por Ricardo Ottoboni (compositor da Rede Globo).
2 - Trilha Musical na Concepção de dois Compositores Mineiros
O profissional responsável pela trilha musical é compositor, que pode ter
formação acadêmica em composição ou é um músico (instrumentista/cantor) com aptidão
para a criação musical. “A formação de um músico de trilhas sonoras tem mais a ver com um
processo reflexivo do que com regras de contraponto, ou de teoria musical em geral”
(PEREIRA, 2006: 35).
No Brasil apesar das dificuldades que existem para produção cinematográfica,
entre elas cita-se a captação de recurso, pode-se afirmar que o cinema brasileiro está se
tornando uma área artística forte com filmes de prestígio internacional como Cidade de Deus
(2002) e Central do Brasil.
Da nova safra de compositores pode-se citar Jacques Morelembaun autor da trilha
de O Quatrilho (1995) e Central do Brasil este último em parceria com Antônio Pinto.
“Numa bem-sucedida pareceria, os dois compositores conseguiram compor um trabalho que é
prova irrefutável da qualidade de criativa e artística da música original de cinema no Brasil”.
(BERCHMANS, 2006: 149).
A nação ainda é repleta de emissoras de televisão abertas e canais por assinatura,
podendo afirmar que com estes campos de trabalho o país é favorável para compositores de
trilha musical.
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O estado de Minas Gerais é berçário de muitos compositores, sendo que alguns
deles trilharam para o caminho da produção cinematográfica, outros para produções
televisivas e há ainda os que seguem as duas vertentes, como Hervê Cordovil, Tavinho
Moura, Marco Antônio Guimarães e Marcus Viana.
As questões investigadas durante a pesquisa foram o processo de criação e a
relação de trabalho entre diretor e compositor. Para tal foi escolhido como estudo de caso a
produção cinematográfica Ensaio sobre uma Cegueira (2008) ii, de Fernando Meirelles, com
composição de Marco Antônio Guimarães. E a produção televisiva A Casa das Sete Mulheres
(2003) iii, de Jayme Monjardim, com composição de Marcus Viana.
2.1 - Ensaio sobre uma Cegueira e Marco Antônio Guimarães
Ensaio sobre uma Cegueira é uma produção cinematográfica realizada no Brasil,
Uruguai e Canadá. A história se baseia no conflito da dependência do ser humano na
utilização do sentido da visão e como a sua perda pode levar o homem a conflitos éticos.
A trilha musical da produção foi composta pelo músico belo-horizontino Marco
Antônio Guimarães e executada pelo grupo Uakti iv. O grupo se utiliza de instrumentos não
convencionais fabricados na maioria por Guimarães, sendo de responsabilidade dele as
composições e arranjos que o grupo executa.
O diretor Fernando Meirelles escolheu Marco Antônio Guimarães e o Uakti para
compor a trilha musical do seu filme pelo efeito minimalista e universo sonoro desconhecido
como a cegueira branca v do romance de José Saramago, informações colhidas no diário do
diretor.
Na trilha, ele só não pega no violoncelo. Sorte a minha. Não que eu não goste de
violoncelo: adoro, mas é que a idéia de fazer a trilha com o Uakti foi justamente
trabalhar com timbres desconhecidos, com o intuito de colocar o espectador num
universo sonoro tão novo quanto o mundo da cegueira. Orquestra, quartetos de
cordas, pianos ou violões, por serem muito usados no cinema, nos fala de emoções
de um mundo mais conhecido, e neste filme a música deveria levar o espectador
para outro lugar. As sonoridades que marcam as músicas do Uakti provêm de
instrumentos artesanais, que contam com boa dose de criatividade: o Pan e a
Marimba de Vidro. O primeiro é aquela série de canos de PVC afinados, percutidos
com uma borracha ou com sandálias Havaianas, que foi popularizado no mundo
pelos Blue Men; já o outro pode ser tocado com uma baqueta ou então com um arco
de violino. (SIC) (MEIRELLES)

É possível observar no trecho acima retirado do diário de Meirelles as
movimentações e planejamentos para a produção cinematográfica em questão.
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Figura 01 - Reunião para gravações da trilha musical do filme Ensaio sobre uma Cegueira.

Guimarães em entrevista relatou que logo após o convite para criar a trilha,
Meirelles veio até Belo Horizonte e conversou longamente sobre sua ideia a respeito da
música para o filme. Para criação da trilha o compositor muniu-se do romance original, o
roteiro adaptado e trechos do filme que eram enviados regularmente pelo diretor em DVD.
Para a gravação da trilha contou com a participação do engenheiro de gravação
Elias Issa, o grupo Uakti e a participação do oboísta Alexandre Barros. Issa é uma testemunha
ocular das gravações da trilha, em entrevista explanou que o processo de gravação assim
como a parceria entre Meirelles e Guimarães foi bem tranquilo, sendo que todos os assistentes
e produtores envolvidos no processo foram bastante profissionais. “O dialogo entre todos foi
ótimo: o trabalho rende quando cada integrante sabe o que quer e o que faz” (ISSA).
A finalização da trilha musical com a mixagem aconteceu em um segundo
encontro na capital mineira, “Fernando Meirelles, na época da finalização do filme, veio até
Belo Horizonte e ficamos trabalhando na edição da música e na mixagem 5.1 durante vários
dias em horário integral” (GUIMARÃES), conforme relato da entrevista e testemunho de
Meirelles em seu diário. A pós-produção aconteceu em um estúdio do Canadá.
O processo de criação de uma trilha musical para cinema baseia-se, inicialmente, na
concepção do diretor para a música do filme. É comum que o compositor apresente
alternativas e novas ideias como sugestões e isso implica na aprovação ou não por
parte do diretor. Por isso, é bastante comum o diretor solicitar algumas alterações
com a intenção de buscar aquilo que imagina como a trilha musical para seu filme
(GUIMARÃES).
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Comprova-se na citação a importância da relação e contato entre diretor e
compositor durante o processo de toda a produção cinematográfica. Estes diálogos e
encontros provam a necessidade de uma boa produção, planejamento e entrosamento entre
diretor e compositor.
2.2 - A Casa das Sete Mulheres e Marcus Viana
A Casa das Sete Mulheres é uma produção televisiva com a maior parte gravada
no sul do Brasil e no Rio de Janeiro. A história se baseia na família do Coronel Bento
Gonçalves, com foco especial para a estância da família onde residiam as sete mulheres, tendo
como pano de fundo da minissérie a Revolução Farroupilha.
A trilha musical foi composta pelo músico Marcus Viana e executada pela
Transfônica Orkestra vi.
Viana realizou antes da minissérie diversos trabalhos com o diretor Jayme
Monjardim: Pantanal (1990), A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990), Chiquinha
Gonzaga (1999), Terra Nostra (1999) e O Clone (2001-2002). Algumas dessas obras são de
grande sucesso nacional, sendo inclusive exibidas em outros países, na integra ou regravadas
por emissoras estrangeiras.
Por serem parceiros há muitos anos o processo de gravação da trilha musical
antecedeu a gravação da minissérie. Assim como na parceria entre Guimarães e Meirelles,
ocorreram conversas a respeito da ideia da trilha que seria criada.
“O Jayme é muito rigoroso com relação à música, muitos diretores não tem o
senso musical que ele tem” (VIANA). Monjardim e Viana desenvolvem suas atividades
através de uma reunião preliminar onde o diretor passa informações sobre a trama, à proposta
para a trilha, os personagens principais, entre outros pontos importantes para o processo de
composição.
O diretor nutriu o compositor com várias informações de como seria a produção.
Quando iniciaram as gravações da minissérie a trilha musical já estava toda pronta, tendo ela
a disposição dos atores para ensaiarem e gravarem os sons dos seus respectivos temas. Podese observar no trecho retirado do diário de produção de Monjardim, como a trilha composta
era utilizada como um dos recursos para as gravações no Rio Grande do Sul.
Lá chegou, impressionante, garboso, exato, Thiago Lacerda, carregando dois olhos
de oceano nos quais podia-se ver o amor de Giuseppe Garibaldi por Manuela, que
sentia o mesmo, que alimentava esperanças fundamentadas pelo marinheiro.
Guiadas de perto por Jayme, a voz suave pedindo a impostação certa, Thiago e
Camila [Morgado] eram o retrato de um amor que qualquer um gostaria de sentir.
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Puro e arrebatado. Difícil era resistir à emoção, alimentada pelos acordes da trilha
sonora épica de Marcus Viana que espalhavam pelo jardim. (MONJARDIM)

Na reta final da produção da trilha, Viana viajou para o Rio de Janeiro, ficando
duas semanas a disposição do diretor, neste período trabalhou em conjunto com sonoplastas e
demais profissionais da Rede Globo para ajustes finais da trilha.
No processo de composição da trilha musical em parceria com Monjardim, Viana
desenvolveu a trilha antes mesmo do projeto aprovado pela emissora. Esta forma de
planejamento só foi possível graças à parceria de longa data com o diretor, a dupla já trabalha
em conjunto a mais de vinte anos.
Em entrevista Viana aponta o amor dos atores pelas suas composições, “quando
chego ao set eles vem loucos”. A grande vantagem desta parceria (diretor e compositor) é
para os atores, já que, eles se envolvem de corpo e alma na vida dos personagens ao som da
trilha musical, um elemento a mais para compor as características do personagem.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi concluído ao longo da pesquisa que não existe um único processo para a
criação da trilha musical, assim como não se deve seguir nenhum tipo de padrão ou de receita
para formar grandes compositores de trilha ou mesmo criar grandes composições musicais.
O profissional que deseja ser bem sucedido desenvolvendo trilha musical não
poderá ter somente o domínio da orquestra, assim como não poderá tocar três acordes no
teclado. O que deve ser desenvolvido neste profissional é justamente a capacidade de
sublinhar e potencializar emoções presentes em uma imagem. Esse desenvolvimento não
depende somente da técnica e da vivência musical de cada um, mas de toda a equipe
disponível para o processo de criação.
A criação da trilha musical varia conforme os laços que os compositores têm com
os diretores. Com o estudo de caso foi possível perceber dois casos diferentes, porém com a
mesma ramificação de relação.
No caso da produção Ensaio sobre uma Cegueira a relação da criação da trilha
musical aconteceu primeiramente com uma reunião entre o Fernando Meirelles e Marco
Antônio Guimarães. Meirelles passou a enviar por DVD tomadas das gravações para o
compositor juntamente com trechos de músicas do Uakti, para que o compositor pudesse ter
uma ideia do que o diretor desejava. Por fim os dois se encontraram em outros dois
momentos, para a apresentação da trilha composta e outro no ajuste final.
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Para a produção A casa das sete mulheres, devida a relação de amizade entre
Jayme Monjardim e Marcus Viana a trilha já estava pronta antes mesmo da Rede Globo dar a
liberação final para as gravações da minissérie. Monjardim nutriu o compositor com a
sinopse, informações relevantes à personalidade dos personagens, entre outros pontos
importantes, deixando assim o compositor livre para a criação da trilha. Viana sempre que
possível apresentava o material já preparado.
A criação da trilha musical tal como a sonora é um trabalho em equipe entre
músicos e não músicos, compositor, maestro, instrumentistas, diretores, produtores, atores e
assistentes de direção, onde se deve prevalecer a união da equipe por um bem maior.
Conclui-se que a realização de reuniões, sugestões dos técnicos de som, músicos e
diretores no processo de mixagem, além de um entrosamento entre o diretor e o compositor,
são elementos que se apresentaram eficientes, quanto ao sucesso do produto final.
Esta pesquisa teve o intuito de contribuir, em certa medida, para um debate sobre
a trilha musical do cinema e da televisão, assim como contribuir para a construção de um
material cientifico e o registro do processo de criação de Marco Antônio Guimarães e Marcus
Viana.
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Salles disponibilizou em seu site mnemocine.art.br sua dissertação de mestrado em comunicação em semiótica.
Porém ela encontra-se desfragmentada, motivo pelo qual sua referência neste trabalho não se depara conforme as
normas da ABNT.
ii
Ensaio sobre uma Cegueira é um romance do português José Saramago, adaptada para o cinema por Don
McKellar.
iii
A Casa das Sete Mulheres é inspirada no romance homônimo da escritora gaúcha Letícia Wierzchowski,
adaptada para televisão por Maria Adelaide Amaral e Walter Negrão.
iv
Uakti é um grupo brasileiro de música instrumental, formado em 1978. É composto pelos músicos Artur
Andrés, Décio Ramos, Paulo Sérgio Santos e Marco Antônio Guimarães.
v
Cegueira branca é o nome que se utiliza na história de José Saramago para descrever a epidemia que afetou a
população mundial.
vi
Orquestra do compositor Marcus Viana.
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O processo de musicalização em duas bandas do meio oeste catarinense
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Resumo: Este artigo consiste em um recorte da dissertação Bandas musicais do meio oeste
catarinense: características e processos de musicalização. São apresentados dados referentes ao
ensino de música em duas bandas participantes da pesquisa. O referencial teórico está baseado no
conceito de musicalização de Penna (2010) e no conceito de habitus de Pierre Boudieu (1994,
2001, 2005, 2007). A metodologia empregada foi o survey aliado à abordagem qualitativa e a
coleta de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas. Os dados demonstram que
através da metodologia utilizada, os maestros visam à melhor formação musical dos integrantes
das bandas.
Palavras-chave: Educação musical, processo de musicalização, Banda Sinfônica Videira, Banda
Jovem Sol-Lá-Si.
The musicalization process on two wind bands of mid-west Santa Catarina
Abstract: This article consists of a clipping of the dissertation Wind bands of mid-west Santa
Catarina: characteristic and musicalization processes. The research presents data concerning the
music teaching on two wind bands participating in the research. The theoretical reference is based
on the concept of musicalization developed by Penna (2010) and on Pierre Bourdieu’s concept of
habitus (1994, 2001, 2005, 2007). The methodology used in this study is a survey in a qualitative
approach. The data were collected through semi-structured interviews. The data analysis shows
that the conductors, through the methodology used, aim to improve the musical knowledge of the
Wind band members.
Keywords: Music Education, Musicalization process, Videira Symphonic Band, Sol-La-Si Young
Band.

1. Introdução
Este trabalho consiste em um recorte da dissertação de mestrado intitulada Bandas
musicais do meio oeste catarinense: características e processos de musicalização, finalizada
no ano de 2011. A questão central da pesquisa foi investigar como é o processo de
musicalização dos instrumentistas de sopro nas bandas musicais do meio oeste catarinense.
Para que esta questão fosse respondida, foram elencados os seguintes objetivos: fazer um
levantamento de quantas bandas estão em atividade no meio oeste catarinense e como estão
estruturadas; conhecer a formação dos maestros e professores que atuam nas bandas e;
identificar as metodologias de ensino de música que são utilizadas nesses grupos.
Durante a pesquisa foram encontradas 18 bandas atuando na região do meio oeste,
a qual é formada por 34 municípios. Neste artigo, serão apresentados dados referentes ao
processo de musicalização de duas bandas investigadas: Banda Jovem Sol-Lá-Si e Banda
Sinfônica Videira. Também serão apresentados, de forma breve, a abordagem metodológica
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utilizada para o desenvolvimento da pesquisa e os referenciais teóricos que auxiliaram no
processo de análise dos dados coletados.
2. Procedimentos metodológicos adotados
O método escolhido para auxiliar na coleta de dados para a pesquisa foi o survey
com desenho interseccional (cross-sectional). O survey apresenta três objetivos principais:
descrição, explicação e exploração (BABBIE, 1999). Dessa forma, na investigação realizada,
este método possibilitou examinar uma amostra representativa da população estudada,
permitiu a descrição dessa população e a identificação dos traços e atributos dos
entrevistados, além das características de cada banda e do ensino de música nelas realizado.
A abordagem qualitativa foi utilizada para a análise dos dados obtidos. Esta
abordagem apresenta como características o desenvolvimento da pesquisa no ambiente
natural, para onde o pesquisador se desloca a fim de coletar e, posteriormente, analisar os
dados necessários para a realização do seu trabalho (CRESWELL, 2007). A interpretação dos
dados é realizada levando-se em conta o momento sociopolítico, histórico específico e, no
caso das bandas, também levando-se em conta o ambiente cultural onde se encontram.
O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semiestruturada, a qual
parte de questionamentos básicos, que servem de roteiro, o qual não é aplicado rigidamente,
mas possibilita que o investigador faça adaptações quando necessário (LÜDKE; ANDRÉ,
1986). Como exposto anteriormente, 18 bandas fizeram parte da investigação. Nestes grupos
atuam 19 maestros, dos quais 12 foram entrevistados, por serem os regentes titulares. Neste
artigo serão apresentados dados obtidos através da entrevista com dois maestros que atuam
juntos nas bandas que serão descritas adiante.
Obedecendo a procedimentos éticos, o nome dos maestros entrevistados não será
divulgado, optando-se por utilizar nomes fictícios para identificar estes profissionais. A
divulgação do nome das bandas participantes do estudo foi autorizada por seus dirigentes.
Dessa forma, será utilizado neste trabalho o nome real desses grupos: Banda Jovem Sol-Lá-Si
e Banda Sinfônica Videira.
3. Musicalização e Habitus
A pesquisa teve como referencial teórico o conceito de musicalização
desenvolvido por Maura Penna (2010) e o conceito de Habitus de Pierre Bourdieu (1994,
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2001, 2005, 2007). Segundo a definição apresentada por Penna (2010:30): “musicalizar(-se):
[é] tornar(-se) sensível à música, de modo que, internamente, a pessoa reaja, mova-se com
ela”. “Ser sensível à música” é entendido pela autora não como uma sensibilidade dada, por
dom inato, mas sim como uma sensibilidade adquirida, a qual é construída ao longo de um
processo – que pode ser consciente ou não. Nesse processo, as potencialidades que cada
indivíduo traz consigo são preparadas e trabalhadas para que ele reaja aos estímulos musicais
(PENNA, 2010).
Bourdieu defende que comunidades, grupos sociais e os indivíduos que compõem
esses grupos são dotados de habitus, o qual é um “sistema de disposições socialmente
constituídas que [...] constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e
das ideologias características de um grupo de agentes” (BOURDIEU, 2005: 191). O habitus
gera práticas individuais e coletivas, que são pertencentes àquele grupo em particular,
diferenciando-o de qualquer outro, além de contribuir para definição de coisas a fazer ou a
não fazer, através de estruturas cognitivas e motivacionais que estão envolvidas nas ações
praticadas (BOURDIE, 2001).
4. Banda Sinfônica Videira e Banda Jovem Sol-Lá-Si – Caraterísticas gerais
A Banda Sinfônica Videira e a Banda Jovem Sol-Lá-Si são mantidas pelo poder
público do município de Videira – SC. Os dois grupos mantém suas atividades de forma
conjunta, uma vez que a Banda Jovem Sol-Lá-Si configura-se como uma banda escola, onde
seus integrantes realizam a prática instrumental em grupo e são preparados para,
posteriormente, integrarem a Banda Sinfônica Videira.
O Maestro Luís e o Maestro Augusto, os quais atuam nas duas bandas de forma
conjunta, se referem aos dois grupos como sendo um só. Somente na fase de admissão de
novos integrantes é que há diferenças entre as duas bandas. Segundo o Maestro Luís, a
admissão de novos integrantes para a participação na Banda Jovem Sol-Lá-Si ocorre ao longo
do ano: basta fazer uma inscrição e participar das aulas oferecidas pela banda. Cerca de 30
novas vagas são disponibilizadas no início do ano para quem quiser aprender a tocar um
instrumento de sopro ou percussão. No entanto, para ser instrumentista da Banda Sinfônica
Videira, os integrantes da Banda Jovem Sol-Lá-Si precisam se submeter a três testes. As
vagas são abertas somente quando um de seus integrantes deixa o grupo.
(...) a gente usa a Banda Jovem como laboratório para a Banda Sinfônica. Daí
quando uma pessoa da Banda Sinfônica tem que sair da banda por algum motivo,

1569

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012
então a gente abre testes para o pessoal da Banda Jovem poder entrar. (...) são três
testes: de prática de instrumento, de solfejo e teste escrito. (...) quem tirar a melhor
nota tem direito de entrar. (MAESTRO LUÍS. ENTREVISTA em 28/04/2010).

A seleção para fazer parte da Banda Sinfônica acontece, pois seus integrantes
recebem uma bolsa de estudos de meio salário mínimo por mês. Tal medida foi tomada pelo
poder público municipal, para evitar que os integrantes precisassem deixar a banda para
trabalhar, a fim de contribuir financeiramente com suas famílias. Através da concessão da
bolsa de estudos, os instrumentistas têm a possibilidade de continuar tocando na banda e, ao
mesmo tempo, ajudar financeiramente suas famílias.
As apresentações das duas bandas ocorrem em diversos eventos realizados no
município de Videira e em outros municípios da região. Os grupos se apresentam em festivais
e concursos de bandas e fanfarras, solenidades cívicas, além de realizar dois concertos durante
o ano. O repertório executado é bastante eclético, envolvendo música sinfônica brasileira,
estrangeira, hinos cívicos, dobrados, músicas flamencas, jazz, blues, músicas natalinas,
alemãs, italianas e músicas regionais. A diferença entre os dois grupos, no que diz respeito ao
repertório, é o nível de dificuldade das músicas. Por ser uma banda escola, a Banda Jovem
Sol-Lá-Si executa um repertório com nível técnico mais fácil, se comparado ao repertório
executado pela Banda Sinfônica Videira.
A razão por manter o repertório envolvendo os mais variados estilos de música é
uma forma encontrada pelos maestros de cativar tanto os músicos da banda como o público
que assiste suas apresentações:
a gente não segue sempre a mesma linha, só sinfônico ou só popular. (...) a gente
procura mesclar. Ter um pouco de [repertório] sinfônico, um pouco de popular, até
um pouco de folclore. (...) tem temas de filmes. (...) Porque o povo mesmo, a música
sinfônica, eles estão começando a acostumar. (...) se você seguir só uma linha, o
pessoal já não acha muito interessante. Então a gente procura dar prioridade por essa
mistura. (...) vamos fazer um repertório que agrade a gregos e troianos. (MAESTRO
LUÍS. ENTREVISTA em 28/04/2010).

A tática adotada pelos maestros na formação do repertório dos dois grupos vem ao
encontro com a ideia defendida por Penna (2010) de que através da musicalização seja
permitido a todos o acesso à música erudita. Como expõe a autora
o projeto de musicalização deve apontar, como meta ideal, para a apropriação da
música erudita como um bem simbólico, no sentido de deselitizar o seu acesso. (...)
Assim, a música erudita, historicamente reservada às elites, deixa de ser o
inalcançável padrão a venerar, rompendo-se a distância reverencial do sagrado.
(PENNA, 2010, p. 47).

1570

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Incluindo músicas eruditas, as quais o Maestro Luís chama de sinfônicas, este está agindo no
sentido de promover a compreensão e a manipulação desse tipo de música “permitindo que
seja apreendida, apropriada, redirecionada ou mesmo recriada” (PENNA, 2010: 47), tanto
pelos integrantes das bandas, quanto pelo público que prestigia as apresentações.
5. Processo de ensino musical realizado nas bandas investigadas
5.1 Ensino teórico
O ensino musical nas duas bandas videirenses é realizado através de aulas teóricas
e também aulas instrumentais, iniciando-se, na Banda Jovem Sol-Lá-Si, através do
aprendizado teórico. Os alunos principiantes participam de aulas teóricas coletivas duas vezes
por semana. Nestas aulas são ensinados conteúdos necessários para a prática do solfejo, como
notas musicais, figuras, duração das figuras, posição na pauta. Passada essa fase, que dura em
média dois meses, o estudo passa a ser individual. A prática instrumental é iniciada somente
após a conclusão de uma apostila de teoria e solfejo elaborada pelos maestros Luís e Augusto:
Só vai pegar o instrumento quando passar essa apostila. Eles ficam ali um mês, dois.
(...) Ficaram dois meses estudando teoria. Solfejo a vontade. Quanto melhor lê, mais
fácil depois. (...) Quando ele pega o instrumento, ele já sabe ler. A única dificuldade
é o instrumento, né? Sabem o que é a mínima, um tempo, dois tempos, meio tempo.
(...) quando vai pegar o instrumento ele aprende onde se aperta certinho... divisão
não é mais problema. O problema é só o instrumento. (MAESTRO AUGUSTO.
ENTREVISTA em 28/04/2010).

Segundo os maestros, a metodologia por eles adotada visa minimizar as
dificuldades encontradas pelos alunos durante o aprendizado musical inicial. Conhecer os
códigos musicais antes de ter contato forma com o instrumento diminuiria a dificuldade
sentida pelo aluno caso os dois aprendizados – teórico e prático – ocorressem ao mesmo
tempo.
Para os músicos da Banda Sinfônica Videira também são realizadas aulas teóricas
em grupo, como uma forma de relembrar os conteúdos estudados durante o aprendizado
musical realizado enquanto eram integrantes da Banda Jovem Sol-Lá-Si. Nestas aulas também
são estudados elementos musicais os quais os músicos tiveram dificuldade de executar
durante os ensaios gerais.
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Além das aulas teóricas, instrumentais e dos ensaios gerais, os integrantes da
Banda Jovem Sol-Lá-Si e da Banda Sinfônica Videira também têm aulas de apreciação
musical. Segundo os maestros Luís e Augusto, na sede onde os grupos ensaiam há uma
CDteca e os músicos têm a possibilidade de ouvir gravações de bandas com diversas
formações instrumentais e que executam repertórios variados. Como expõe Beyer (2009), “as
atividades de apreciação musical devem fazer parte dos processos de musicalização como
atividade complementar e como forma de aguçar a audição dos ouvintes” (p. 133). Assim, as
“aulas de audição” realizadas nestas bandas são uma forma de possibilitar o contato dos
músicos, com repertórios variados, ampliando seu conhecimento musical e desenvolvendo seu
senso crítico em relação à qualidade da execução instrumental. Além disso, a apreciação
musical também oferece parâmetros para que os integrantes dessas bandas avaliem a sua
execução instrumental e consequentemente a aprimorem.
5.2 Ensino instrumental
As aulas instrumentais na Banda Jovem Sol-Lá-Si são realizadas de forma
individual duas vezes por semana. No entanto, o método instrumental utilizado pelos maestros
possui músicas arranjadas para serem tocadas em conjunto. A prática em conjunto realizada já
durante o aprendizado instrumental, segundo os maestros, prepara os alunos para o ingresso
na banda. Ao executar as músicas presentes nos métodos de ensino, de forma coletiva, os
alunos vão tendo noção de como são realizados os ensaios gerais e vão percebendo a estrutura
harmônica das peças. Também através da prática em conjunto realizada antes da participação
nos ensaios gerais da banda, os alunos vão percebendo que é necessário ter equilíbrio sonoro
entre os instrumentos, que é necessário tocar no mesmo andamento que os outros músicos,
entre outros aprendizados musicais que ocorrem durante a prática em conjunto.
Durante o aprendizado instrumental os alunos seguem métodos de ensino
elaborados pelos maestros. Estes métodos estão divididos nos níveis iniciante, médio e
avançado. O ingresso na banda ocorre quando o aluno está concluindo o método de nível
médio. O tempo médio de aprendizado instrumental antes de participar dos ensaios da Banda
Jovem Sol-Lá-Si é de seis meses. A partir do momento em que os alunos estão fazendo parte
dos ensaios gerais a dinâmica das aulas é realizada conforme a necessidade sentida pelos
maestros. Dessa forma, por vezes são realizadas aulas individuais, outras são coletivas, com
todos os componentes da banda e ainda são realizadas aulas em naipes.
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6. Considerações finais
Os dados apresentados neste artigo demonstram que o processo de musicalização
realizado na Banda Jovem Sol-Lá-Si e na Banda Sinfônica Videira, assim como em tantas
outras bandas em atividade no Brasil, tem como objetivo a preparação do instrumentista para
a atuação nos dois grupos. Através da metodologia utilizada, os maestros visam facilitar o
aprendizado musical dos alunos e diminuir o tempo de estudo anterior à participação na
Banda Jovem Sol-Lá-Si. A flexibilidade na condução do processo de musicalização das duas
bandas e a realização de atividades de ensino musical de acordo com a necessidade sentida
pelos maestros demonstram que o processo de ensino está sendo constantemente avaliado
pelos mesmos.
A continuidade das aulas teóricas e instrumentais, mesmo depois que os alunos
estão participando oficialmente tanto da Banda Jovem Sol-Lá-Si, quanto da Banda Sinfônica
Videira, visa o constante aperfeiçoamento dos músicos e a consequente melhora do seu nível
técnico. Além disso, a realização de atividades que envolvem apreciação musical demonstra a
preocupação dos maestros em proporcionar uma formação musical completa para os
integrantes dos dois grupos. Vale ressaltar que as duas bandas apresentadas neste artigo são as
únicas, dentre as bandas investigadas na região do meio oeste catarinense que realizam
atividades envolvendo apreciação musical.
A concessão de bolsas de estudo para que os músicos permaneçam na Banda
Sinfônica Videira, demonstra a preocupação do poder público municipal com a manutenção
deste grupo musical que, além de fazer parte da história do município também é responsável
por formar e incentivar a profissionalização de vários músicos que hoje atuam como maestros
e instrumentistas tanto no Brasil, quanto em outros países. Além disso, esta bolsa de estudos
também incentiva os integrantes da Banda Jovem Sol-Lá-Si a estudarem e se aperfeiçoarem
musicalmente no intuito de fazer parte da Banda Sinfônica Videira.
Assim como outros maestros que participaram da pesquisa realizada com as
bandas do meio oeste de Santa Catarina, os Maestros Augusto e Luís buscam através da
metodologia de ensino utilizada, do repertório escolhido para ser executado e dos valores
musicais e pessoais que transmitem aos integrantes dos grupos com os quais trabalham,
manter sempre viva a tradição das bandas musicais.
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Resumo: O presente trabalho apresenta os dados adquiridos até então através de pesquisa de
iniciação científica desenvolvida na UFPE. O objetivo geral é avançar no conhecimento das
relações entre políticas públicas para o patrimônio imaterial e práticas musicais, sendo os objetivos
específicos reunir e analisar dados sobre o processo de registro dos Caboclinhos de Pernambuco
como patrimônio imaterial brasileiro, incluindo a recepção deste processo por parte de seus
integrantes. Dentre os resultados já obtidos, é possível dizer que a patrimonialização é, em geral,
vista positivamente pelos membros dos caboclinhos, embora, pontualmente, alguns grupos
neguem-se a participar por problemas financeiros ou políticos.
Palavras-chave: patrimônio imaterial, Caboclinhos, música tradicional de Pernambuco, danças
populares.
The registration of Caboclinhos from Pernambuco as intangible cultural heritage: an accompaniment of a
current process
Abstract: This paper presents the results obtained until now by undergraduate research developed
at UFPE. The general objective is to advance understanding about the relations between public
policies for the intangible cultural heritage and musical practices of Caboclinhos. The specific
objectives are to gather and analyze information about the registration process of Caboclinhos
from Pernambuco as Brazilian intangible cultural heritage, including the reception of this process
by its members. Among the results already obtained, it is possible to affirm that patrimonialization
is generally seen in a positive way by Caboclinhos’ members, although some groups refuse
participation because of financial or political reasons.
Keywords: intangible cultural heritage, Caboclinhos, traditional music from Pernambuco, popular
dances.

1. Introdução
O projeto proposto para a pesquisa de iniciação científica “Controvérsias sobre
práticas e transformações musicais: o registro dos Caboclinhos como patrimônio cultural
imaterial” visa reunir e analisar informações sobre o processo, atualmente em curso, de
registro dos caboclinhos de Pernambuco como Patrimônio Imaterial brasileiro, incluindo a
recepção (e eventual transformação) deste processo por parte dos músicos, dançarinos,
lideranças e demais integrantes dos grupos, diretamente envolvidos com o tema.
“Registro” é a expressão reconhecida na legislação brasileira para o
reconhecimento público do Patrimônio Imaterial, nos termos do decreto-lei 3.551 de agosto
de 2000. Os Caboclinhos são uma conhecida forma de expressão musical, dramática e
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coreográfica, típica do Estado de Pernambuco, que se qualifica para o registro como
“Patrimônio Imaterial” nos termos do referido decreto-lei.
Desde meados dos anos 1990, a UNESCO passou a desenvolver a noção de
"Patrimônio Cultural Imaterial" para fundamentar políticas públicas de apoio ao que, até
aquele momento, tinha sido designado sobretudo como "folclore" ou "cultura tradicional e
popular". Isto não representou apenas uma mudança terminológica, mas veio junto com um
crescimento significativo da atenção e dos investimentos da esfera pública, em seus diversos
níveis, em relação a variadas expressões culturais que se encontravam fora do âmbito de
validade da Convenção Internacional de 1973 sobre o Patrimônio Cultural da humanidade. No
plano internacional, isto se traduziu na criação da "Declaração das Obras-Primas do
Patrimônio Imaterial da Humanidade" (2001-2005) e na "Convenção Internacional sobre o
Patrimônio Imaterial" (2003, com ratificação em 2006).
No caso do Brasil, tais mudanças se fizeram sentir sobretudo desde o ano 2000,
quando o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou o decreto-lei 3.551, que "institui o
Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem Patrimônio Cultural
brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências." 2
Desde então, tanto a nível internacional como especificamente no Brasil, diversas
manifestações culturais populares e/ou tradicionais vêm passando por um processo de
patrimonialização oficial, com importantes consequências para a maneira como são vistas
pela sociedade englobante e, talvez mais importante, pelas próprias pessoas mais diretamente
envolvidas, ou seja, os praticantes das manifestações em questão.
Tal situação vem despertando, a justo título, grande interesse por parte de
antropólogos, etnomusicólogos, folcloristas e outros pesquisadores. Muitas coletâneas foram
lançadas desde o ano 2000, com artigos acadêmicos tratando da definição do, e das políticas
voltadas para o, Patrimônio Imaterial. Entre elas, podemos destacar Blake (2007) e Smith e
Akagawa (2009).
Embora ainda não exista uma produção abundante por parte de pesquisadores em
Etnomusicologia sobre o tema do Patrimônio Imaterial, em muitas das coletâneas lançadas
sobre o tema há contribuição de etnomusicólogos. Do mesmo modo que as canções populares
e danças tradicionais sempre estiveram entre os temas prediletos de atividades públicas em
defesa do folclore, tais temas têm sido, desde o início, candidatos evidentes à inclusão na
rubrica do "imaterial". Antropólogos e etnomusicólogos têm tratado, entre outros aspectos, da
maneira como a patrimonialização e salvaguarda, no caso da música, estão ligadas a uma
agenda de objetificação e espetacularização de práticas expressivas que poderiam ser

1576

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

consideradas, alternativamente, como processos criativos e experiências coletivas. O processo
de salvaguarda, ademais, suscita inúmeras questões associadas a seu caráter eminetemente
político e ao balanço de forças entre os diferentes agentes públicos e privados envolvidos
(SANDRONI, 2010).

2. Justificativa
Independentemente de avaliações sobre a adequação de basear políticas públicas
para a cultura na noção de "patrimônio imaterial", o fato é que tal noção tem demonstrado
grande capacidade de expansão a nível internacional, nacional e local. Políticas públicas
assim concebidas são por enquanto, e ao que tudo indica ainda por um bom tempo,
incontornáveis no Brasil, onde estão sacramentadas legalmente. Além da legislação federal já
mencionada, podemos citar a chamada "Lei do Patrimônio Vivo" 3 vigente em Pernambuco e
em outros estados do Nordeste, também inspirada naquela noção (OLIVEIRA, 2010). Por
estas razões, parecem-nos justificados os esforços de tratar por meio da pesquisa acadêmica
tais políticas e suas consequências em todos os âmbitos - inclusive o musical. Ademais, o
tema específico para o qual se volta a pesquisa, os Caboclinhos de Pernambuco, tornou-se ao
longo do século XX importante na definição de uma identidade cultural pernambucana (e em
menor medida, brasileira).

2. Metodologia
A metodologia empregada na pesquisa é qualitativa e baseia-se na observação (em
sentido amplo) das atividades de grupos de caboclinhos e de agentes de políticas públicas
lidando com o tema. Vêm sendo utilizadas técnicas de trabalho de campo em Antropologia e
Etnomusicologia, incluindo a manutenção de um diário de campo, a realização de entrevistas
não-estruturadas e semi-estruturadas, a observação participante, o manuseio de equipamentos
de registro sonoro e visual, a catalogação dos dados.

3. Etapas realizadas: breve panorama do processo de patrimonialização
A pesquisa de iniciação científica teve início em agosto de 2011 e até então
diversas etapas foram executadas. A primeira a ser iniciada foi a revisão de literatura e, em
seguida, a participação nas reuniões do grupo responsável pelos Caboclinhos no processo de
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patrimonialização. Atualmente, existem quatro grupos de pesquisadores trabalhando a serviço
do IPHAN 4 para oficializar o Caboclinho, o Maracatu de Baque Virado e de Baque Solto e o
Cavalo-Marinho como patrimônios imateriais brasileiros. Passou-se a frequentar as reuniões
semanais do grupo – inicialmente duas destas equipes participavam da mesma reunião - para
acompanhar o processo do ponto de vista dos pesquisadores, participando-se inicialmente de
discussões sobre textos ligados ao tema.
Em seguida, as equipes foram orientadas por membros do IPHAN sobre o
preenchimento de fichas referentes ao Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC),
que consiste em “uma metodologia de pesquisa desenvolvida pelo IPHAN que tem como
objetivo produzir conhecimento sobre os domínios da vida social aos quais são atribuídos
sentidos e valores e que, portanto, constituem marcos e referências de identidade para
determinado grupo social” 5. Esta reunião foi fundamental para todos os pesquisadores, tendo
em vista que as fichas pertencentes ao sistema do INRC são bastante complexas e requerem
informações minuciosas acerca do objeto de pesquisa.
Os pesquisadores recebem fichas diversas a serem complementadas. Elas se
dividem em Fichas de Identificação, Fichas de Campo e Anexos. A orientação vinda dos
membros do IPHAN é que a primeira etapa a ser cumprida seja referente aos anexos, que se
dividem em Bibliografia, Registros Audiovisuais, Bens Culturais Inventariados e Contatos.
As Fichas de Identificação dividem-se em Identificação do Sítio, da Localidade, das
Celebrações, das Edificações, das Formas de Expressão, dos Lugares e dos Ofícios e Modos
de Fazer. As Fichas de Campo, por sua vez, dividem-se em Ficha para Levantamentos de
Campo e Ficha para Registros Sonoros e Audiovisuais.
As equipes passaram, então, a se reunir separadamente para uma discussão mais
detalhada sobre cada tema. O grupo responsável pelos Caboclinhos prosseguiu com reuniões
semanais e o trabalho tornou-se mais direcionado às fichas do INRC.
Inicialmente, foi realizado um levantamento geral de 45 grupos de Caboclinhos a
serem pesquisados – concentrados especialmente na Região Metropolitana do Recife e na
Zona da Mata. Cada pesquisador ficou responsável por aproximadamente 6 agremiações para
o preenchimento das fichas de Bens Culturais Inventariados, que devem conter informações
referentes ao histórico do grupo, integrantes, ensaios, instrumentos, figurino, dentre outros
aspectos. Esta etapa foi concluída em 30 de janeiro de 2012, e até então as reuniões serviram
bastante para a troca de informações entre os próprios pesquisadores, além de orientações
gerais dadas pelo coordenador do grupo.
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Os detalhes referentes aos registros audiovisuais são outro aspecto já observado
pela equipe. Esta é uma parte bastante complexa da pesquisa, visto que o IPHAN permite que
sejam produzidos apenas dois vídeos: um de 60 minutos, com registro etnográficos, e outro de
15 minutos, contendo imagens de treinos e apresentações oficiais. Torna-se difícil escolher
que imagens farão parte dos vídeos, visto que há diversos detalhes que poderiam ser incluídos
para o enriquecimento do trabalho. Desta forma, faz-se necessária uma avaliação por parte do
grupo para “filtrar” o que é considerado mais importante e representativo para os
Caboclinhos.
Tivemos a oportunidade de acompanhar o registro audiovisual do “Encontro de
Caboclinhos: Homenagem ao Cacique Luna”, que aconteceu no Pátio de São Pedro, no
Recife, durante as prévias carnavalescas. Onze agremiações participaram do encontro para a
gravação de um CD. Cada agremiação esteve representada no evento pelo seu “baque” 6 e
todas tiveram direito a aproximadamente 6 minutos de música. Ao término do encontro,
também acompanhamos os pesquisadores durante o registro do depoimento de um dos
participantes do evento.
Grande parte dos registros audiovisuais foi documentada durante o carnaval por
ser este o período de maior importância para as agremiações. A equipe de pesquisadores
traçou um planejamento de filmagens que inclui desde treinos nas sedes dos grupos até o
Desfile do Grupo Especial, que acontece no Recife durante a terça-feira de carnaval. É valido
ressaltar, ainda, que as agremiações sediadas fora da capital também foram destacadas, como
é o caso do registro da “Caçada do Bode”, ritual religioso do Caboclinho União 7 Flexas 7, que
acontece na cidade de Goiana, interior de Pernambuco.
Atualmente, a pesquisa encontra-se em fase de conferência e checagem de dados
para a constante elaboração e preenchimento das variadas fichas do INRC. Também têm sido
listados os primeiros grupos que serão entrevistados, bem como definidos os pesquisadores
que irão a campo. Com frequência, são feitas reuniões na sede do IPHAN em Recife para
discutir questões referentes às fichas e ao andamento da pesquisa. Também têm sido feitas
reuniões com membros da FUNDARPE 8 para possíveis esclarecimentos e orientações. A
entrega do Inventário dos Caboclinhos ao IPHAN está prevista para o mês de agosto do
corrente ano.

4. Principais resultados obtidos até o momento
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Diante das experiências vivencias até então, é possível mencionar alguns
resultados que já se mostram aparentes na pesquisa.
Algumas conclusões podem ser citadas no tocante à percepção dos membros dos
Caboclinhos frente ao processo de patrimonialização. Tornar os Caboclinhos patrimônio
imaterial é, certamente, algo que contribui para valorizar tradições brasileiras, criando pontos
de sustentabilidade e manutenção da cultura popular. De forma genérica, as agremiações
mostram-se receptivas aos pesquisadores, permitindo a realização de entrevistas, coleta de
dados e de registros audiovisuais, apoiadas na ideia da divulgação e reforço de suas tradições.
Todavia, alguns dirigentes de grupos de Caboclinhos esperam que os órgãos
públicos destinem uma quantia em dinheiro a eles para que possam ceder informações, áudios
e imagens. Não se trata de uma postura gananciosa, mas sim da situação de grande pobreza
em que se encontram os Caboclinhos. Estes são sustentados, em sua maioria, pelo árduo
trabalho de populações economicamente desfavorecidas, tendo alguns grupos ajuda financeira
de prefeituras (SANTOS; RESENDE, 2009). Infelizmente, as condições de existência dos
Caboclinhos ainda são precárias e acabam por gerar uma grande dependência de cachês – seja
por filmagens, seja como prêmio durante o desfile de agremiações. Um exemplo disso é o
depoimento prestado por um integrante do Caboclinho 7 Flexas à equipe de pesquisadores
que foi a campo no Encontro de Caboclinhos. Ele afirmou que sua tribo havia sido
“esquecida” e, em outro momento, disse que a prefeitura ajudava, mas que os integrantes
“sofriam”, de todo modo.
Ainda em relação a questões econômicas, é possível perceber que a grande
maioria das agremiações está diretamente ligada à Jurema – religião popular a qual os
Caboclinhos estão vinculados. Porém, durante as reuniões da equipe de pesquisadores
responsável pelo processo de patrimonialização do Caboclinho, comentou-se que algumas
agremiações têm se detido mais no desfile do carnaval, deixando o caráter religioso em
segundo plano. Possivelmente, por conta da grande concorrência entre os grupos de
Caboclinhos pelo prêmio em dinheiro oferecido aos primeiros colocados no desfile, já
existem agremiações que não possuem qualquer intenção religiosa. Isto é um resultado que
acaba por mudar significativamente a tradição dos Caboclinhos, visto que esta manifestação
esteve até então relacionada como um todo à religião, desde a indumentária utilizada até as
loas 9 declamadas durante as apresentações.
Devem ser ressaltados, também, outros pormenores que acabam por modificar, de
uma forma ou de outra, a tradição dos Caboclinhos. No que diz respeito ao desfile de
agremiações, percebe-se a insatisfação de alguns grupos em relação ao tempo que lhes é
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concedido. Alega-se que um ritual de várias etapas deve ser resumido ao tempo que é
concedido a cada grupo. Isto provoca, consequentemente, restrições musicais durante os
desfiles, visto que há “um modelo e uma sequência” que devem ser seguidos pelos grupos a
fim de que haja padronização. É justo que exista igualdade de direitos nas apresentações, mas
como padronizar uma manifestação como o Caboclinho, existente em regiões distintas,
apresentando características peculiares em cada agremiação?
No tocante ao processo de patrimonialização, é válido refletir, ainda, sobre o que
diz Alencar (2005), quando questiona sobre “as possíveis implicações de tornar saberes,
práticas, costumes, que possuem características de mutabilidade e variação, que escapa a
mensuração justamente por sua natureza oral, em um texto escrito” (ALENCAR, 2005: 85).
Este pensamento mostra o quão complexo é o processo de patrimonialização e sua
consequente incapacidade de abranger todos os aspectos presentes em uma tradição oral.
Todavia, deve-se salientar que, mesmo frente a estas dificuldades, a patrimonialização
pretende manter vivas as nossas tradições, visando à continuidade destas na cultura brasileira.

5. Considerações Finais
Os bastidores do processo de patrimonialização são o pátio de uma série de
desdobramentos de grande relevância para aprofundar conhecimentos não só acerca da
patrimonialização em si, mas também sobre o tema de pesquisa estudado, neste caso os
Caboclinhos. Além de serem compreendidos os procedimentos de elaboração do Inventário a
ser analisado pelo IPHAN, muitos detalhes sobre a manifestação em questão foram
abordados, desde suas origens até o desfile de agremiações durante o carnaval, passando por
aspectos religiosos, musicais e coreográficos.
A observação participante vem se mostrando bastante eficiente no tocante à
vivência e análise direta dos fatores relacionados aos Caboclinhos, seja na atuação junto à
equipe responsável pelo Inventário dos Caboclinhos, seja no contato direto com os agentes
desta manifestação cultural.
Viu-se que diferentes impressões são geradas por parte dos integrantes dos grupos
de Caboclinhos. Embora a maioria enxergue a patrimonialização como algo enriquecedor para
a cultura popular, existem grupos que se negam a participar do Inventário devido à ausência
de um pagamento para que sejam cedidas imagens, entrevistas e recursos audiovisuais.
Contudo, a impressão acerca dos Caboclinhos como patrimônio imaterial brasileiro por parte
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de seus integrantes faz-se ponto de extrema importância para a pesquisa em execução, visto
que são os membros desta manifestação os personagens realmente afetados por esta medida.
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O samba para piano solo de Cesar Camargo Mariano: uma abordagem
rítmica e textural
Rafael Tomazoni Gomes
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Guilherme Antônio Sauerbronn de Barros
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Resumo: Como instrumento intérprete de sambas, o piano pode ser considerado uma redução
orquestral, pois realiza uma síntese ou estilização do grupo instrumental característico do gênero.
Nesta perspectiva, a descrição de aspectos do fazer musical das escolas de samba (OLIVEIRA
PINTO, 2001), aliadas à abordagem textural da escrita pianística, oferecem um corpo de
terminologias e processos musicais relevantes para a abordagem do samba para piano solo. Como
representativas desta produção, destacam-se Cristal e Samambaia, de Cesar Camargo Mariano.
Palavras-chave: Cesar Camargo Mariano, piano, samba, ritmo, textura.
The samba for solo piano by Cesar Camargo Mariano: a rhythmic and textural approach.
Abstract: As interpreter of sambas instrument, the piano can be considered a reduced orchestra,
because a performs a synthesis or stylization of the genre characteristic instrumental group. In this
perspective, the description of aspects of samba schools music making (OLIVEIRA PINTO,
2001), combined with textural approach of pianistic writing, provide a body of musical
terminology and relevant processes to the approach of samba for solo piano.
Keywords: Cesar Camargo Mariano, piano, samba, rhythm, texture.

1. Introdução
Apesar de o piano não ser considerado um instrumento característico do samba,
assim como são o pandeiro, tamborim, cavaquinho, violão entre outros, o início da prática do
piano no samba nos remete ao período de formação deste gênero, no final do século XIX e
início do século XX. Neste período, destacamos a atuação dos chamados pianeiros1, cujo
repertório contemplava gêneros que deram origem ao samba, como o maxixe, tango brasileiro
e outros2.
Como instrumento intérprete do samba, o piano atua como uma redução
orquestral, pois realiza a síntese ou estilização dos instrumentos característicos do gênero
(ALMEIDA, 1999; SANTOS, 2001; MACHADO, 2007). Nesta perspectiva, o tratamento
pianístico pode simular, por exemplo, a linha melódica da flauta acompanhada pelo violão.
Tal prerrogativa de escrita pianística foi notada por Machado (2007) da obra de Ernesto
Nazareth (1863-1934):
A solução formal que Nazareth encontrou para a estilização desses instrumentos
tornou-se um paradigma para a escrita pianística, porque traz a sonoridade dos
instrumentos estilizados (tanto na montagem dos acordes como em sua função
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rítmica e intenção fraseológica) sem perder a especificidade da sonoridade do piano.
(Machado, 2007., p.162).

Do final do século XIX ao início do século XX, Ernesto Nazareth pode ser
considerado umareferência na tradição dos pianeiros, tradição que, segundo Tinhorão (2005,
p.195-205), se estende ao longo do século XX através da atuação de pianistas como Radamés
Gnatalli (1906-1988), Ary Barroso (1903-1906), Johnny Alf (1921-1987). Nesta perspectiva,
Cesar Camargo Mariano (1943-) seria também herdeiro da tradição dos pianeiros.
O álbum Solo Brasileiro (MARIANO, 1994), gravado inteiramente na formação
de piano solo pelo pianista, compositor e arranjador Cesar Camargo Mariano, é representativo
desta forma de tratamento pianísticono samba. Desta obra, destacamos duas composições do
artista: Cristal e Samambaia.
Recentemente, no ano de 2011, Cesar Camargo Mariano lançou o livro “Solo:
Cesar Camargo Mariano – memórias” (MARIANO, 2011), uma autobiografia onde músico e
autor compartilha com o público algumas memórias de sua vida pessoal e profissional. Seus
primeiros anos de formação musicalforam marcados pela influência de seus pais, através da
audição do repertório erudito, incluindo a obra para piano de Ernesto Nazareth e Chiquinha
Gonzaga e o jazz difundido pelo cinema norte-americano das décadas de 1940 e 1950. Seu
primeiro contato com o piano foi aos 13 anos de idade e, a partir deste período, tornou-se
“jazzista radical” (MARIANO, 2011, p.74). Outros acontecimentos relevantes em sua
formação musicalforam a convivência com Johnny Alf (1929-2010), e a atuação no cenário
jazzístico da cidade de São Paulo, representado pelas casas noturnas.
Para o educador musical Luiz Ricardo Silva Queirós, “a diversidade de espaços e
de situações em que se caracteriza a música, enquanto fenômeno artístico, social e cultural,
constitui universos múltiplos onde experiências de ensino e aprendizagem acontecem”
(QUEIROZ, 2004, p.1). A formação musical de Cesar Camargo Mariano foi impulsionada por
universos múltiplos, promovidos principalmente pelo contexto musical familiar e profissional.
Por não ter frequentado o ensino formal de música, ele se considera um autodidata.
2. Ritmo e Textura
Para o musicólogo Carlos Sandroni, a síncopa é tida como um elemento musical
emblemático da música brasileira, sobretudo no samba. O autor chama atenção para o “caráter
culturalmente condicionado do conceito de síncopa” (SANDRONI, 2001, p.21), que é tido
pela musicologia tradicional como um desvio em relação à métrica “padrão”. Tal ruptura em
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relação à regularidade da acentuação ocorre pela valorização dos contratempos, o que no
samba é uma característica de central importância.
Como observa o autor, muitos pesquisadores atribuem a origem da síncopa ao
continente africano, fato observado por Mário de Andrade como um “lugar-comum que não
se funda sobre evidência documental sólida” (SANDRONI, 2001.p.23). Independentemente
de sua origem (músicas primitivas de portugueses, espanhóis, africanos ou ameríndios, como
observa Mário de Andrade 3), a ocorrência da sincopa possibilita o estabelecimento de
paralelos entre formas rítmicas do samba e da música africana, o que leva Sandroni constatar
que, neste ponto, “o Brasil está muito mais perto da África do que da Europa” (ibid. p.25).
Ao reconhecer no campo da musicologia africana 4 uma série de características
musicais em comum com o samba, Sandroni conclui que “parece pois legítimo supor que elas
fazem parte de uma herança musical trazida do continente negro, mesmo se o contexto e o
sentido de tal herança se transfiguraram enormemente” (loc. cit.).
Sendo o samba uma manifestação musical afro-brasileira, podemos nos valer de
alguns conceitos desenvolvidos por autores cujos trabalhos remetem à rítmica da música
africana. O etnomusicólogo Tiago de Oliveira Pinto, em seu artigo intitulado “as cores do
som: estruturas sonoras e concepção estética na música afro-brasileira” (OLIVEIRA PINTO,
2001), propõe uma sistematização de estruturas musicais afro-brasileiras com base em estudos
feitos no campo da musicologia africana e brasileira, tendo como exemplo o fazer musical dos
instrumentos de percussão das escolas de samba.
Apresentaremos a seguir alguns conceitos introduzidos por Tiago de Oliveira
Pinto, incluindo o modo como determinados aspectos musicais descritos pelo autor são
transfigurados no samba para piano solo de Cesar Camargo Mariano.
Segundo Oliveira Pinto, a pulsação elementarcorresponde à menor unidade de
tempo que preenche a sequência musical(OLIVEIRA PINTO, 2001, p.92). De acordo com o
autor, a linha rítmica do samba apóia-se numa sequência de 16 pulsos elementares (figura 1).
As articulações sonoras caem necessariamente sobre algum desses pulsos, porém durante o
processo musical, nem todos os 16 pulsos elementares são obrigatoriamente sonoros.
Outro elemento musical trazido a tona por Oliveira Pinto é a marcação, que
corresponde “batida fundamental e regular, que caracteriza o sobe e desce rítmico do samba”
(OLIVEIRA PINTO, 2001, p. 93). A marcação tem uma função de referência para o tempo e
é executada por dois surdos de tamanhos diferentes, o surdo (surdo 1) e o contra-surdo (surdo
2), sendo que o segundo tem sonoridade mais grave. Em relação à pulsação elementar, o autor
representa a marcação da seguinte forma:
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(16) . . . . . . . . . . . . . . . . pulsação elementar
(16) x . . . . . . x . . . . . . . . marcação surdo 1
(16) . . . . x . . . . . . . x . . . marcação surdo 2
Figura 1: Pulsação elementar e marcação de dois surdos no samba

Por apresentar um som grave, na escrita pianística o tambor-surdo pode ser
considerado uma referência de sonoridade para a linha do baixo, realizada pela mão esquerda
do pianista.
A linha-guia, ou time-line 5, é um elemento musical que representa uma espécie
de metrônomo, uma orientação sonora que possibilita a coordenação geral em meio a uma
variedade de eventos rítmicos concorrentes. Na escola de samba, o instrumento de percussão
responsável por realizar esta fórmula é sobretudo o tamborim.
Oliveira Pinto, Carlos Sandroni, Samuel Araújo e Mukuna (SANDRONI, ibid.
p.34) apresentam a seguinte fórmula rítmica como exemplo do ciclo do tamborim:

Figura 2: Ciclo do tamborim em ambos sistemas de escrita rítmica

Trata-se de uma fórmula cujas articulações sonoras (“x”) e complementares (“.”)
são organizadas de forma assimétrica, uma vez que as 16 pulsações organizam-se em 7 + 9
(como indicam os colchetes no exemplo acima), que por sua vez podem ser subdividas em
[2+2 (1+2)] + [2+2+2 (1+2)] . SimhaArom chama esse fenômeno de “imparidade rítmica”
(SANDRONI, ibid. p. 25), uma vez que 16 pulsações elementares não são organizadas em
pares de 8+8, ou 4+4+4+4 (equivalente as semínimas do compasso binário). Sob a lógica das
divisões pares da escrita ocidental convencional (semibreves em mínimas, mínimas em
semínimas e assim por diante), a imparidade rítmica caracteriza uma escrita contramétrica.
Em muitos repertórios da música africana essas formas são repetidas em ostinato
estrito ao longo do discurso musical, ou admitem uma série de variações, o que
SimhaAromidentifica como “ostinato variado” (SANDRONI, ibid. p. 25) e Oliveira Pinto
denomina “flutuação de motivos rítmicos”. No caso do samba, as variações da linha-guia
apresentam articulações sonoras dispostas nas 16 pulsações elementares seguindo o princípio
da imparidade rítmica. Exemplos de construções rítmicas nesses moldes, sobrepostas à linha
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do baixo (análoga às variações realizadas pelo tambor-surdo), podem ser verificados no
samba para piano de Cesar Camargo Mariano 6:

Figura 3:Samambaia, compassos 15 ao 18. Sobreposição do ciclo do tamborim ao tambor-surdo.

Figura 4:Cristal, compassos 50 ao 53. Sobreposição do ciclo do tamborim ao tambor-surdo.

Nos exemplos acima observa-se a ocorrência de dois ciclos do tamborim, ou seja,
duas vezes 16 pulsações elementares onde quase todas unidades mínimas são sonorizadas.As
notas acentuadas formam o padrão rítmico principal (“x”) e as notas não acentuadas formam o
padrão complementar (“.”). Ao longo da seção formal na qual os trechos estão inseridos, o
ciclo do tamborim apresenta variações que caracterizam um ostinato variado. Segundo
Oliveira Pinto, na música afro-brasileira essas formulas rítmicas são pensadas de forma
circular (OLIVEIRA PINTO, 2001, 97), podendo ser representadas da seguinte maneira:

Figura 5: Representação cíclica do padrão rítmico do tamborim
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Ao ser pensada ciclicamente, a linha guia ou ciclo do tamborim não tem um ponto
convencionado a prioricomo início ou fim, podendo ser realizada a partir de uma pulsação
elementar localizada em qualquer ponto no círculo. Sendo assim, é possível representar de
uma só vez no primeiro círculo da figura acima (círculo da esquerda), o padrão ciclo do
tamborim, apresentado anteriormente na figura 2, e opadrão verificado em Samambaia,
apresentado anteriormente na figura 3. Trata-se praticamente do mesmo ciclo de padrão
rítmico, exceto pelo fato de que iniciam em pontos diferentes do círculo. O padrão
identificado em Samambaia tem duas articulações sonoras a menos, variação que é
identificada na figura com o sinal de pulsação elementar “(.)”, na parte externa do círculo.
O segundo círculo da figura 5 (círculo da direita), expõe a semelhança entre o
padrão rítmico identificado em Samambaia e em Cristal (conforme exposto na figura 3 e 4).
Observa-se que é possível representar ambos os ciclos em um mesmo círculo.
O tratamento pianístico, no caso das figuras 3 e 4, sobrepõe as sonoridades
análogas ao tamborim e ao tambor-surdo, o que caracteriza duas camadas texturais. Neste
caso, cada camada textural simula elementos musicais que seriam realizados por diferentes
músicos.
A relação de complementaridadeou interlocking sonoro (KUBIK, 1984, apud
OLIVEIRA PINTO, loc.cit.) é outro aspecto do fazer musical das escolas de samba descrito
por Oliveira Pinto. Ocorre quando dois ou três músicos intercalam os pulsos de seus padrões
rítmicos de forma regular, levando assim a uma complementaridade das diferentes partes
tocadas. Nestes casos, os impactos de uma linha sonora se encaixam nos momentos vagos
deixados pela outra e vice versa, como mostra a representação de Kubik:
Músico 1 █ █████
Músico 2
█ █████
Músico 1 █
███
Músico 2 █ ███████
Músico 1 █
███
Músico 2 █
███
Músico 3
█
███

Figura 6: Diferentes padrões de interlocking sonoro (KUBIK, 1984, apud OLIVEIRA PINTO, loc.cit.)

No tratamento pianístico do samba, a noção de complementaridade ocorre entre as
diferentes camadas texturais. O exemplo abaixo foi extraído de Cristal, e apresenta a
sobreposição de quatro camadas texturais, numa escrita à quatro vozes:
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Figura 7:Cristal, relação de complementaridade nos compassos 42 e 43

No exemplo acima, a linha pontilhada percorre o “caminho” das 16 pulsações
elementares através das mãos direita (clave de sol) e esquerda (clave de fá) do pianista; como
são quatro planos sonoros, cada mão realiza duas camadas texturais. A linha-guia
predominante no trecho, representada abaixo da pauta, refere-se à sonoridade do trecho, onde
foram consideradas as notas mais relevantes segundo as acentuações realizadas por Cesar
Camargo Mariano.
O trecho também pode ser representado através da ilustração da relação de
complementaridade proposto por Kubik:
Soprano █
███
Contralto
Tenor█ ███
Baixo█
███

█

███

Figura 8:Cristal, representação de relação de complementaridade segundo o exemplo de Kubik

Segundo Oliveira Pinto, a linha-guia tem a “propriedade de submergir no
acontecimento musical, manifestando-se de forma latente nas diferentes partes instrumentais”
(PINTO, 2001, p.98). No idioma pianístico, a linha-guia pode ser distribuída nas diferentes
camadas texturais, passando de uma camada à outra, como podemos observar na figura 7.
Este exemplo difere das figuras 3 e 4, onde a linha-guia se concentra na camada textural
superior, realizada pela mão direita.
3. Considerações finais
A descrição do fenômeno musical realizada pelos estudiosos que tratam da música
africana e afro-brasileira, cujas referências encontramos nos textos de Sandroni (2001) e
Oliveira Pinto (2001), aliadas à distribuição dos elementos através das camadas texturais na
escrita pianística, oferecem portanto um corpo de terminologias e processos musicais
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relevantes para se pensar o tratamento pianísticodo samba ao piano solo, como as noções de
pulsação elementar, marcação, imparidade rítmica, linha guia (time-line), ostinato estrito e
variado, e relação de complementaridade (interlocking).
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1

Segundo Bloes, “os pianeiros foram representantes de uma nova geração de pianistas [surgida a partir do final
do século XIX] que se profissionalizaram e se desenvolveram para atender às necessidades de entretenimento”
(BLOES, 2006, p.7). A utilização do termo pianeiro não é consensual, pois muitas vezes traz o julgamento
depreciativo em relação ao termo pianista. Tal discussão se afasta do escopo do presente texto. Nos afastamos do
julgamento qualitativo representado pelos termos e, por convenção, entendemos por pianeiros os pianistas que
atuaram no gênero samba.
2
Por uma questão metodológica, neste texto o emprego da palavra samba adquire um significado abrangente.
Entendo samba como uma variedade de gêneros, que vão desde os gêneros precursores do samba como a polcalundu, o maxixe, o tango brasileiro, o choro; até as manifestações “modernas” do gênero, como a bossa-nova e o
samba-jazz.
3
ANDRADE, Mario de. As melodias do boi e outras peças, São Paulo, Martins, 1987, p. 397,409, 416 (apud
SANDRONI, 2001, p.23)
4
Neste campo, Sandroniapóia-se em SimhaArom, GehrardKubik, MieczyslawKolinski e A.M.Jones.
5
O termo time-line foi cunhado primeiramente por Joseph K. Nketia em 1970.
6
Transcrição nossa.
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Resumo: Este trabalho objetiva – por meio da revisão de literatura relativa ao percurso histórico e
a observação sobre três casos do uso do sample como ferramenta de composição – explicitar quais
os novos paradigmas de autoria e de consumo envolvidos nessa prática no contexto das mídias
digitais. O advento dessas tecnologias instaura um novo contexto histórico e ético no que se refere
a essa prática, no qual a entidade “autor” (COOK, 2000) torna-se relativa e fluída, como o rizoma
(DELEUZE; GATTARI, 1995). A obra não tem um fim nem um início definido, devido à
possibilidade infinita de ser modificada, rompendo com as noções consolidadas de autoria e
propriedade intelectual se comparadas com a música ocidental.
Palavras-chave: mídias digitais, sample, autor, ouvinte.
The sample as a tool of composition: new paradigms author / listener in the context of digital media
Abstract: This work aims – by literature review on the historical background and observation on
three cases of using the sample as a composition tool – explain the new paradigms of authorship
and consumption involved in this practice in the context of digital media. The advent of these
technologies introduces a new historical and ethical context with new paradigms of authorship and
consumption of music. In this context, the entity “author” (COOK, 2000) becomes relative and
fluid, as the rhizome (DELEUZE; GATTARI, 1995). Music now has no end or beginning, due to
the infinite possibility of being modified, changing notions of authorship and intellectual property
consolidated in Western music.
Keywords: digital media, sample, author, listener

1. Introdução
O uso do sample como ferramenta composição, que consiste na utilização de materiais
previamente gravados para a criação de uma “nova” obra musical, está ligada ao próprio surgimento das
invenções técnicas de reprodução sonora dos séculos XIX e XX (WELCH; BURT, 1994; MILLER,
2004). O desenvolvimento desses meios, dos primeiros gramofones às fitas magnéticas, viabilizaram
inicialmente essa prática, que já nessa época indicava a possibilidade de utilização dos meios técnicos de
reprodução como ferramenta de criação (BENJAMIN, 1989; GOULD, 2004).
Nessa prática, então, desenvolvem-se novas questões éticas relativas a criação musical, que
pode ser interpretada tanto como uma outra forma de criação – uma possibilidade de releitura da nossa
cultura de massa – quanto um ato de pirataria (OSWALD, 1985; CUTLER, 2004). Essas questões têm
relação com a subversão da entidade do autor.
O advento das tecnologias digitais e a consolidação da internet como meio de suporte para
boa parte dessas atividades instauram outro contexto no que se refere a essa prática, aspectos que
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atribuem relevância às reflexões deste trabalho. É nesse contexto que identifico os novos paradigmas de
autoria e consumo da música; a música, da condição de objeto e mercadoria (ADORNO, 1989),
transforma-se em informação1, que, pela sua própria natureza, é mais maleável, flexível e passível de
manipulação. Soma-se a esse contexto um novo tipo de consumidor de música, o “ouvinte ativo”
(OSWALD, 1985; HUGILL, 2008), aquele que, além de colecionar e ouvir as peças, pode também, por
meio das tecnologias disponíveis, modificar aquele material musical com o qual entra em contato. Este
trabalho, por meio da revisão de literatura sobre o tema, pretende responder ao seguinte questionamento:
como ficam os paradigmas de autor e ouvinte em relação a essa prática musical que tem como base da
sua criação o reaproveitamos de sons previamente gravados, de outros autores e de outros contextos?
2. Definição e contexto histórico
Qualquer gravação, ou pedaço dela, pode ser considerada um sample (traduzindo,
“amostra”, “pequena parte”) se utilizado em outra gravação, em outra peça musical, trilha sonora,
paisagem sonora ou, por exemplo, em um toque de um telefone celular. O sampler, o instrumento que
manipula os samples, é definido como um instrumento que não tem som próprio, mas sim derivado de
outras gravações (DAVIES, 2003). Dessa forma, para executar esse instrumento, é preciso samplear, é
preciso criar um sample. Ou seja, editar, recortar, selecionar pesquisar, extrair do universo de sons
gravados ao nosso redor, ou gravar novos sons, que serão introduzidos nesse sampler.
Essa prática é atualmente muito ligada aos contexto musical da Cultura DJ2, mas na
literatura há a menção ao início dessa prática ligada ao próprio surgimento do fonográfo (WELCH;
BURT, 1994; MILLER, 2004). Lionel Mappleson ganhou um fonógrafo do amigo Thomas Edison, que
o inventara em 1877, e passou a gravar algumas apresentações na Metropolitan Opera de Nova York,
onde trabalhava. A descrição disponível de quem ouviu esse material é bastante sugestiva quanto ao seu
caráter ainda insipiente, descontínuo, sem a intenção de criar novas peças musicais, mas que nos mostra
um início da prática de gravar, colecionar pedaços de sons, o que acaba atribuindo, a cada um deles, uma
característica única. “A sensação é de ouvir do backstage, através de uma porta que fica abrindo e
fechando, pedaços e fragmentos de performances. [...] os cantores às vezes somem do alcance da
audição e às vezes o ruído sobrepõe as vozes” (MILLER, 2004: 349). A possível ingenuidade de
Mappleson, ao realizar essas gravações, é substituída pela intencionalidade estética que, nas décadas de
1930-1940, foi presente na música concreta e na música experimental. Uma possibilidade que László
Moholy-Nagy destaca em seu texto sobre as possibilidades do fonógrafo (Production-Reproduction:
Potentialities of the Phonograph), concretizada, para citar poucos, por John Cage já em Imaginary
landspace n. 1 (década de 1930) e Pierre Schaeffer em Etude aux Chemins de Fer, sua primeira
composição de música concreta (na década de 1940).
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Nas décadas seguintes, há a consolidação da indústria de sintetizadores e instrumentos
eletrônicos, como o sampler. Essa indústria se consolida ao passo que manufatura, distribuição e
propaganda se articulam junto a uma também crescente demanda de músicos profissionais, amadores e
produtores por novos recursos e possibilidades de criação. Nesse momento, instrumentos como esses
deixam os estúdios das universidades e os laboratórios e se tornam compactos e comerciais. Um
mercado alimentado pelas rápidas inovações e pela propaganda do “faça você mesmo” (THÉBERGE,
1997: 31-37).
O mellotron pode ser considerado um sampler analógico, consistia em um teclado
eletromecânico desenvolvido por Leslie, Norman e Bradley Frank em Streetly, Birmingham, em 19621963, e fabricado pela Mellotron Manufacturing (mais tarde Streetly Eletrônica) de 1964 a 1986. Foi o
primeiro instrumento baseado em sons pré-gravados de sucesso, que teve vários modelos produzidos
(DAVIES, 2003). Na década de 1980, surge o sampler digital, em um formato mais portátil e comercial,
que armazena o som por meio da digitalização e geralmente contém as seguintes funções: transposição
(às vezes por meio de um teclado embutido ou externo), looping, inversão, inserção e remoção. Na
década de 1990, há o aumento da capacidade de armazenamento desses instrumentos e a possibilidade
da utilização de samplers virtuais em microcomputadores, que, ao final dessa década, estavam
conectados pela internet. Dessa forma, consolida-se uma indústria que sustenta e é sustentada por essa
prática musical já marcada pela existência de vários instrumentos disponíveis no mercado para esse fim.
A seguir, vê-se três casos, cada um em seu contexto, que envolveram essa ferramenta de criação.
3. Casos contextualizados
Refere-se aqui a três casos presentes na literatura disponível sobre esse tema. No primeiro
caso, Gleen Gould, no seu texto de 1966, reflete sobre as possibilidades da gravação em relação a
composição e a execução de peças musicais e tece interessantes considerações sobre consequências
estéticas em relação a música lapidada pelas tecnologias de reprodução e gravação, mas ainda sem
intenção de “samplear”. No outro, vê-se o caso do álbum Plumderphonic, da década de 1980, que
rompe as fronteiras da autoria e direitos autorais pela “pilhagem sonora”, uma releitura, reedição e
apropriação das músicas da cultura de massa (CUTLER, 2004; OSWALD, 1985). Por último, Mark
Katz (2004) descreve as atitudes políticas e de afirmação de uma cultura negra via ato de samplear,
fazendo um estudo de caso da música Fight the power do Public Enemy.
No ensaio The prospects of recording, há o caso da peça que Gould (2004) gravava (da
série O Cravo Bem Temperado), na qual a única forma de criar uma ótima gravação era misturar
diversos takes de uma mesma peça – questionando até que ponto nossa capacidade de executar certas
peças limita nossa imaginação. A execução perfeita é feita de partes selecionadas do take 6 e do take 8,
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consolidando a edição de uma gravação como um instrumento e a importância que há naquele que a
executa. Outra contribuição de Gould dar-se ao destacar que, naquela época, começava a se consolidar
um ouvinte mais participante na experiência musical, associado com práticas, gostos e tendências no
contexto da indústria musical da época. Gould, nesse sentido, ainda não pode ser considerado um
“sampleador”, mas aponta no sentido da apuração da técnica para realizar uma atividade criativa com
aquele que seria inicialmente apenas seu meio de reprodução.
Oswald (1985), autor de álbum Plumderphonic, na Wired Society Electro-Acoustic
Conference, Toronto, coloca o uso do sample como um ato que desequilibra a noção de propriedade
intelectual sobre criações artísticas. Propriedade esta que se vincula diretamente às músicas escritas, não
sendo suficiente para abarcar as diversas manifestações orais. A possibilidade de retrabalhar os sons que
nos circulam, além de caracterizar os “ouvintes ativos”, é hoje a ferramenta de empréstimo musical,
essencial para a invenção de qualquer tradição, podendo ser comparada às aspas na literatura, sinal que
não existe na linguagem musical escrita.
O uso dessa ferramenta no contexto da emergência do hip hop como manifestação musical
indicam suas potencialidades. Conforme Katz (2004: 151-157), em Fight the Power, o Public Enemy
atinge tanto fins políticos como musicais. O remédio do Public Enemy para segregação racial presente
em vários âmbitos naquele contexto é proporcionar ao público os seus próprios samples, literalmente, na
forma de trechos digitalizados da obra de seus heróis sub-representadas; eles mesclam, no primeiro
minuto de música, dos sermões das igrejas negras aos funks modernos.
4. Autor e ouvinte no contexto das mídias digitais
Neste ponto, utiliza-se o panorama apresentado das práticas musicais para delinear esse
novo paradigma em relação ao autor e ouvinte, entre quem compõe e quem consome o material musical.
Ao observar as consequências do uso do sample até aqui apresentadas – sendo considerado um
instrumento de criação, um meio para questionar o establishment de propriedade intelectual privada e
autoria, apresentando um novo meio de compor – observa-se que a fronteira muito bem delimitada entre
autor e ouvinte começa a desaparecer.
Ora, fenômenos como a consolidação da propriedade privada na Revolução Burguesa e a
da escrita musical como meio de criação e circulação da música contextualizam a figura de autoridade
do compositor. Nicholas Cook (2000) chama a atenção para o papel de Beethoven, que assinava e
acompanhava a edição de suas partituras, dando-as legitimidade. E, nesse contexto, foi reservado ao
ouvinte um papel relativamente passivo nessa indústria musical que é efetivamente por ele sustentada.
Essa separação, assim como outros valores musicais, são construções humanas, produtos da cultura, e,
consequentemente, variam de tempos em tempos e de lugar para lugar.
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A música foi pensada como sendo a produção de composições, que foram posteriormente
realizados e, finalmente, experimentadas (desfrutadas, apreciadas) pelo público ouvinte. Cultura
musical, em suma, era vista como um processo de criação, distribuição e consumo que se tornou
conhecido por volta do início do século XIX como “obras” musicais (COOK, 2000: 15).

Dessa forma, inclui-se agora, no contexto acima descrito, a emergente digitalização da
música, seu consumo, circulação e produção. A popularidade dos computadores domésticos e da
internet, bem como a possibilidade de ter samplers virtuais, inauguram uma situação na qual toda
biblioteca virtual de música pode ser sampleada ao alcance de um click. Com o processo de
digitalização da música e da suas ferramentas de reprodução e composição, ficou tão fácil samplear que
“não faz sentido não fazê-lo” (CUTLER, 2004: 149). Afinal, a montagem, a colagem, o empréstimo e a
bricolagem são ferramentas endêmicas nas artes da virada do século. Ferramentas muito comuns ao
sampleador. O ambiente virtual, pela sua maleabilidade, permite o manuseio com o “arquivo musical”
de diversas formas. Equipamentos caros e de difícil acesso não se tornam obstáculos, pois há
disponibilidade de softwares para edição de áudio, que, atualmente, são leves, gratuitos e disponíveis na
internet. A fluidez e manipulação são características principais de uma informação que circula pelo o
ciberespaço (LÉVY, 1999).
Nesse contexto, o paradigma da autoridade do autor (COOK, 2000) se torna relativo e
fluído, como a ideia do rizoma (DELEUZE; GATTARI, 1995), segundo a qual a obra não tem um fim
nem um início definido, devido à possibilidade infinita de ser modificada. Essa ideia ilustra bem o
contexto no qual uma peça musical “está sempre no meio, entre as coisas [...]. Essa conjunção possui
força suficiente para sacudir o verbo ‘ser’ e arrancar suas raízes. Para onde você vai? De onde você vem?
Onde você quer chegar? Essas perguntas são totalmente inúteis”, o que rompe com as noções
consolidadas de autoria e propriedade intelectual se comparadas com a música ocidental. “Não existe
senão a música para ser a arte como cosmos, e traçar as linhas virtuais da variação infinita” (DELEUZE;
GATTARI, 1995: 37).
Quem afinal é o autor da take perfeito do O Cravo Bem Temperado que Gould executou e
editou, seria o próprio Bach ou Glenn Gould? É coerente pensar que a apropriação, por meio do sample,
como fez John Oswald, de músicas da cultura de massa, muitas vezes que chega a nós sem nosso
consentimento, é uma violação da propriedade intelectual das pop-stars sampleados? Então, não será
essa ferramenta, como fez o Public Enemy, um meio de recontextualizar e se apropriar de gravações
consideradas menores pela cultura dominante?
Em resposta a essas perguntas, apresenta-se aqui a noção de que há um novo paradigma em
relação a autoria e o consumo de música no contexto das mídias virtuais, um contexto de incessante
“antropofagias”, remixagens e apropriações que enriquecem as práticas musicais em constante
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transformação. O ato de samplear mina “três dos pilares centrais dos paradigmas art music:
originalidade, tudo são cópias; individualidade, só se fala com a voz de outros; e direitos autorais, a
violação de que é uma condição da sua própria existência” (LEMOS; VIANNA, 2005). Dessa forma, a
mudança de paradigma entre autor e ouvinte é uma consequência das novas recentes de composição que
utilizam essa ferramenta.
Outra ideia importante nesse sentido é a de ouvinte ativo. A prática da escuta musical agora
tem como pressuposto a possibilidade de controle, por parte do ouvinte, de diversos parâmetros
musicais, como, por exemplo, andamento, equalização, reversão, filtragem etc. Oswald (1985) descreve,
“meu sistema de som tem um mixer [...] uma pick-up de velocidade infinitamente variável, filtros,
reverse, e um par de orelhas”. “Um ouvinte ativo pode acelerar um pedaço de música a fim de perceber
mais claramente a sua macroestrutura, ou retardá-lo para ouvir articulação e detalhes com mais
precisão”. Essa possibilidade de manipulação de tudo aquilo que se ouve se amplia se pensamos no
contexto das mídias digitais. Afinal, “a obra virtual é ‘aberta’ por construção. Cada atualização nos
revela um novo aspecto” (LÉVY, 1999: 136).
Ou seja, se colocarmos como um diagrama para observar a relação entre autor e ouvinte
cristalizadas pela música da cultura ocidental até o século XIX e a atual relação entre essas duas
entidades, agora flexibilizadas pela prática musical que usa a sampleagem, o diagrama de Paul Baran
(1964) sobre os modelos a distribuição de informação em rede ilustra o ponto de vista defendido neste
trabalho.
Na figura 1, a rigor da análise feita aqui, identifica-se o centro como o autor e os outros
pontos como os ouvintes. Tem-se, então, a “passividade” daqueles que só consomem a música, que sai
do seu ponto de criação para os demais pontos (consumo) em um caminho linear. Na figura 2, autor e
ouvinte se confundem, há trocas sem hierarquização entre ambos os personagens, entre quem produz e
quem consome.

Figura 1: Modelo centralizado de circulação de informação.
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Figura 2: Modelo distribuído de circulação de informação.

5. Conclusão
Da música sinfônica europeia à nossa recente indústria fonográfica, foi reservado ao
ouvinte um papel relativamente passivo (COOK, 2000). Com os meios digitais e a prática da
sampleagem, suportadas pelo ciberespaço, há uma mudança em relação com o material musical que se
consome, pois aquilo que se aprecia é passível de infinitas modificações pelo próprio ouvinte (KATZ,
2004), que se torna um “ouvinte ativo” nessa cadeia de produção (HUGILL, 2008; OSWALD, 1985).
Essa prática, em seu contexto histórico e ético, mediada pelas tecnologias digitais, vem transformando as
maneiras se criar e apreciar a música. Nesse ponto, convergem esse novo tipo de autor com esse novo
tipo de ouvinte, numa dinâmica diferente de trocas entre essas duas entidades. A prática da composição
musical usando samples é ainda polêmica, mas sua prática está difundida ao ponto de ser a base de
manifestações musicais como as da Cultura DJ. E nos computadores e laptops, nos tocadores de mp3,
seja com suas bibliotecas de vinis, CDs ou álbuns virtuais, ouvintes ativos ficam atentos às possibilidades
de recriar aquilo que consomem.
Nesta pesquisa, há uma contextualização inicial sobre o tema da produção, circulação e
consumo da música nas plataformas virtuais, suas novas práticas e hábitos. Esses novos autores e
ouvintes estão imersos em um contexto que ainda apresenta-se não aprofundado pelos estudos da música
no Brasil. Novos tipos de gravadoras, novos papéis na indústria e no mercado musical estão emergindo,
basicamente usando o meio digital tanto para criar quanto para consumir e distribuir música. A música
está nas também nas comunidades virtuais; ouvintes e autores, numa linha já tênue separando-os,
interagem diariamente. Esses contextos ainda merecem pesquisas, pois nos revelam sobre as práticas
musicais atuais.
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1

No processo de digitalização de áudio, geralmente faz-se amostras 44.100 vezes por segundo de um som e
atribui-se, a cada amostra, um número binário. O sinal armazenado nunca perde a sua qualidade original e pode
ser copiado muitas vezes sem nenhuma mudança audível (MUMMA; RYE; KERNFELD, 2012).
2
DJ culture: termo utilizado para referir-se a todo o universo musical possibilitado pelas tecnologias de
gravação e que tem como centro a figura do DJ (COX; WARNER, 2004: 329-330; FULFORD-JONES, 2003).
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Resumo: em um survey internacional realizado em 2009 verificou-se, entre muitos aspectos da
motivação para estudar música, que estudantes que realizam atividades musicais fora da escola são
mais motivados a estudar música do que aqueles que estudam música como parte das atividades
curriculares. A partir do survey de grande porte foi realizada uma segunda fase da pesquisa, de
cunho qualitativo, com o objetivo de investigar o valor atribuído às atividades musicais por
crianças e adolescentes em ambientes escolares e não escolares. O presente trabalho apresenta um
recorte da segunda fase, enfatizando o senso de competência disposto no referencial teórico da
Expectativa-Valor (ECCLES et al, 1983) em alunos que realizam atividades musicais apenas fora
da escola.
Palavras-chave: aula de música, teoria de expectativa-valor, motivação, senso de competência.
The Sense of Competence of School Age Instrument Students
Abstract: in an international survey conducted in 2009 found, among many aspects of motivation
to study music, students who perform musical activities outside school are more motivated to
study music than those who study music as part of curricular activities. From the large survey was
conducted a second phase of the research, with qualitative approach, in order to investigate the
value of musical activities for children and adolescents in school and outside school. This paper
presents part of the second phase, emphasizing the sense of competence provisions of the
theoretical framework of expectancy-value (ECCLES et al, 1983) in which students perform
musical activities just out of school.
Keywords: music class, expectancy-value theory, motivation, sense of competence.

1. Introdução
A presente pesquisa teve como origem um survey internacional com objetivo de
investigar a motivação de alunos para estudar música e outras disciplinas, tanto em ambientes
escolares quanto não escolares (MCPHERSON; O’NEILL, 2010). Tal pesquisa consistiu de
um survey de grande porte envolvendo 21.975 alunos de oito países (Brasil, China, Coréia do
Sul, Estados Unidos, Finlândia, Hong Kong, Israel e México). Desta forma foi possível
investigar o perfil dos alunos e suas opiniões quanto ao interesse, importância, dificuldade,
utilidade e senso de competência.
Em linhas gerais observou-se nos resultados do survey uma tendência dos alunos
em considerarem as aulas de música relativamente mais fáceis do que outras disciplinas.
Outro dado importante foi a constatação de um declínio nas crenças de competência dos
alunos e da progressiva desvalorização da atividade musical ao longo da educação básica. A

1600

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

amostra obtida no Brasil foi a única em que os dados revelaram movimento contrário, ou seja,
quanto mais os alunos avançam em escolaridade, maior o interesse em estudar música.
A pesquisa realizada com estudantes brasileiros foi coordenada pela Profa. Dra.
Liane Hentschke (ver HENTSCHKE, 2010 e HENTSCHKE, et al 2010) e envolveu uma
amostra de 1848 estudantes. A amostra constituiu-se de alunos matriculados entre a 6ª série
do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio, de 11 cidades do Estado do Rio Grande
do Sul, em três situações de aprendizagem musical: grupo 1) ter aula de música como
disciplina curricular na escola e também realizar atividades musicais fora da escola; grupo 2)
ter aula de música como disciplina curricular apenas na escola; e grupo 3) realizar alguma
atividade musical apenas fora da escola.
A análise dos dados coletados aponta que o grau de interesse, importância e
utilidade da música aumenta à medida que os estudantes avançam nas séries da educação
básica, em sentido oposto ao observado nos outros países. A amostra apresenta alto interesse e
alto senso de competência em aprender música. Além das diferenças com outros países o
levantamento possibilitou verificar que os indivíduos praticantes de atividades musicais fora
da escola possuem percepções relativamente mais positivas em comparação com os
indivíduos que possuem aula de música apenas na escola. Em geral, aqueles que participam
de atividades musicais fora da escola atribuem mais utilidade, conferem mais importância e
demonstram mais interesse e prazer. A partir deste resultado foi realizada uma segunda fase
da pesquisa, que focou sua atenção nas tendências encontradas na pesquisa anterior,
principalmente no que tange a diferentes situações de aprendizagem e a valorização subjetiva
das atividades musicais pelos alunos. Esta fase consistiu em um estudo qualitativo no qual
foram entrevistados quinze indivíduos em idade escolar, divididos igualmente nas três
situações de aprendizagem descritas acima.
O presente texto apresenta um recorte da segunda fase da pesquisa. A partir do
referencial teórico de expectativa-valor (ECCLES et al, 1983) será enfatizado neste trabalho o
senso de competência em alunos que realizam atividades musicais apenas fora da escola.
2. Referencial teórico
O referencial teórico utilizado tanto na pesquisa anterior como na presente etapa
foi o modelo de expectativa e valor. Este modelo de motivação foi delineada por Eccles e
colaboradores em 1983 e desde então vem sendo aprimorada através de pesquisas empíricas.
O modelo relaciona dois tipos de construtos: as expectativas individuais de sucesso e a
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valorização subjetiva da atividade. A relação entre estes construtos interferem no engajamento
do indivíduo em atividades que considera importante para o seu próprio futuro (ECCLES,
2005). Para este trabalho será enfatizado o senso de competência enquanto elemento crucial
na expectativa de sucesso.
Para Deci e Ryan (1985) o sentimento de competência é uma necessidade
psicológica inata que está relacionada com a capacidade da pessoa de interagir
satisfatoriamente com o seu ambiente, ou seja, é a energia que estimula o organismo a realizar
uma atividade no qual o sentimento de competência é a recompensa. Segundo Eccles (2005),
a competência enquanto senso de eficácia pessoal depende da confiança que o indivíduo
confere às próprias habilidades e da sua estimativa da dificuldade da tarefa. A expectativa
para o sucesso juntamente com a valorização da atividade aferida pelo indivíduo prediz a
qualidade de sua performance e as escolhas em continuar estudando ou desistir da atividade
(WIGFIELD, TONKS, ECCLES, 2004). Neste sentido, o sentimento de competência é
fundamental para se criar uma expectativa favorável de realização da atividade.
3. Metodologia
O estudo constituiu-se como um estudo de entrevistas como forma de aprofundar
os dados obtidos através de um survey de grande porte. Este tipo de estudo busca dados mais
aprofundados e detalhados de um pequeno grupo (COHEN; MANION; MORRISON, 2007).
Segundo Flick (2004) um estudo de campo complementar é um recurso metodológico
utilizado em pesquisas para acrescentar maior profundidade aos resultados da primeira etapa,
objetivo desta segunda fase.
O estudo foi conduzido com quinze jovens em idade escolar, divididos entre as
três situações de aprendizagem. A decisão de separar em três grupos possibilitou investigar
questões específicas sobre a motivação dos estudantes referentes ao contexto da aula de
música enquanto componente curricular obrigatório e ao contexto de aula extracurricular ou
fora da escola. Desta forma foi desenvolvido um questionário semiestruturado baseado nos
componentes teóricos do modelo expectativa-valor e nos construtos do questionário utilizados
no survey. As entrevistas foram realizadas individualmente e gravadas em áudio e
posteriormente transcritas, atribuindo pseudônimos aos indivíduos entrevistados. No presente
artigo serão analisadas as entrevistas de cinco alunos, referentes ao grupo 3 (aula de música
apenas fora da escola).
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4. O senso de competência dos alunos
O senso de competência foi verificado através de perguntas abertas sobre o seu
desempenho nas aulas. A partir das respostas foi possível observar que os alunos tendem a se
considerar competentes, alguns com um senso de competência alto, outros com um senso de
competência relativamente moderado. Para fazer este autojulgamento, os alunos recorreram
ao feedback da tarefa em si ou de avaliações subjetivas.
Feedback é definido por Guimarães e Boruchovitch (2004, p.16) como “eventos
sócio-contextuais que fortalecem a percepção de competência no decorrer de uma ação”.
Enquanto percepção subjetiva, o feedback provém de quatro fontes, como demonstrado na
figura 1:

Figura 1. Quatro fontes do feedback. Baseado em Reeve (2006).

O feedback fornecido pela tarefa em si é comum em atividades em que os
resultados são facilmente observados pelo executante, como podemos observar na fala de
Orlando. Para ele, ser bom significa “ser criativo, não errar, não perder o tempo, não
atrapalhar a banda”. Ao dar ênfase à precisão e ao nível de dificuldade das músicas, ele se
considera competente, pois segundo ele, “me considero bom (...) não erro nada, não toco coisa
assim, muito fácil”. Para outros entrevistados o feedback fornecido pela tarefa traz algumas
dificuldades relacionadas a aspectos diversos. Marcos apesar de ter “vontade” de estudar sente
dificuldade quanto à técnica. Pedro, por sua vez, também fala em uma dificuldade técnica,
relacionada à sua extensão vocal. Já Natália relata que uma das dificuldades encontradas em
sua prática instrumental é a necessidade de memorização, comparando a própria atuação em
uma orquestra jovem e na banda escolar: “assim, como lá na orquestra, a gente pode ler, já na
banda, tem que decorar, (...), e eu não sou muito boa em decorar”. E, por fim, Luiz cita a
ansiedade da performance como uma dificuldade: “É bom estudar, porque chega o
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nervosismo na hora e já contribui pra dar uns resvalão (sic) nos dedos, né? Começa a suar e
eles batem todos juntinhos, aí tu tens que ensaiar bem pra não trocar o dedo na hora”.
As outras fontes de feedback dependem de comparações e avaliações que
implicam em conceitos subjetivos. A comparação do desempenho atual com desempenhos
anteriores pode promover o sentimento de competência se for observado algum avanço,
porém se não houver sinais de progresso a pessoa pode se sentir menos competente. Este
parâmetro de auto avaliação é tomado por Luiz, quando fala no nível de dificuldade das
músicas que estudou no corrente ano: “eu não me digo bom, porque (...) semestre passado foi
mais ou menos, mas esse semestre ai já foi mais puxado. (...) Porque daí já teve duas músicas
novas, semestre passado teve músicas fáceis, esse semestre já teve músicas mais difíceis”.
Em relação ao desempenho comparado as outras pessoas, “fazer melhor” é sinal
de competência, enquanto que “fazer pior” é sinal de pouca competência. Ao se comparar
com colegas da escola de música, Luiz se considera mediano, pois conhece outros alunos que
são mais habilidosos: “Eu não estaria muito bem não, é que eu nunca escutei os outros, mas
eu não me considero um dos melhores”. Todavia, sua percepção de competência muda
quando se fala em escola de educação básica. Luiz espera ser melhor que seus colegas se um
dia tiver aulas de música na escola: “Porque assim, agora as escolas vão ter que ter aula
obrigatória de música, né? Ai já vou estar num nível superior, porque eu já toquei agora
acordeão a daí eu vou estar mais evoluído”.
Apesar da comparação do seu desempenho com o de outras pessoas, Luiz parece
não se preocupar em estar à frente dos seus colegas. Para ele o importante é demonstrar
comprometimento: “Porque eu poderia dar mais em tudo pra estar melhor e os piores são
aqueles que não querem estudar mesmo, que não fazem nem esforço pra estudar”.
A avaliação de terceiros tende a ser percebida como sinal de competência se for
em forma de feedback positivo (como um elogio), ou percebidas como sinais de
incompetência se em forma de feedback negativo (como uma crítica). Desta forma, o elogio
recebido dos colegas faz com que Pedro sinta-se competente: “Todo mundo achou eu bom,
um monte de gente já veio falar pra mim ‘bah, tu canta tri bem’”. Para Natália a opinião do
professor é importante para avaliar seu desempenho: “Violão, eu não estudo muito, aí às
vezes, meu professor... ele não reclama, assim, mas chegou no final do ano, tive que estudar
um monte para a apresentação”. Também se referindo ao professor, Marcos demonstra uma
preocupação em receber um elogio ou consentimento:

“O mais difícil é quando eu fico uma

semana estudando pouco, e chega o professor e diz ‘eu quero ver o que tu estudou (sic) esta
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semana’, aí é terrível! (...) É uma questão mais emocional, que é mostrar pro professor o que
eu trabalhei”.
Gembris e Davidson (2002) consideram os aspectos interpessoais do professor de
instrumento como um aspecto relevante no ato de motivar jovens estudantes a tocar. Seguindo
esta consideração, podemos observar que o feedback do professor pode ser importante para o
sentimento de competência de Marcos. Apesar de frequentar aulas de violino por alguns anos
e tocar em uma orquestra juvenil, ele avalia o próprio desempenho como insatisfatório: “Por
mais que eu ache que eu estou conseguindo fazer algumas das tarefas, eu chego no final do
meu estudo e eu percebo que ainda falta muito, e parece que eu nunca vou poder atingir os
meus objetivos” Neste caso um feedback negativo poderá alimentar suas crenças de
incompetência, enquanto que o feedback positivo poderá incentiva-lo a rever sua opinião e
sentir-se mais capaz.
Os alunos que se sentem moderadamente competentes, ou seja, que se consideram
“mais ou menos” bons acreditam que seriam melhores se estudassem mais, como podemos
observar na fala de Luiz: “Podia dar mais da minha pele pra tocar o acordeão (...) porque eu
não ensaio diariamente, as vezes não dá tempo. Eu poderia ser bem melhor do que eu sou”. O
tempo dedicado à outras atividades consideradas mais importantes, como as aulas do ensino
regular, consomem o tempo que Marcos gostaria de dedicar ao estudo: “Eu estou chegando
perto do terceiro ano e eu tenho que estudar mais, e tem sobrado menos tempo para fazer as
outras coisas, inclusive estudar violino (...) eu até progredi bem, assim, em alguns aspectos,
mas eu queria ter progredido mais”.
Esta afirmação vai ao encontro dos resultados da pesquisa realizada por Schneider
(2011), que investigou as causas atribuídas por instrumentistas ao próprio sucesso ou fracasso
em performances públicas. A autora encontrou uma relação positiva entre o tempo de preparo
e o sucesso subjetivo da performance, sendo que os estudantes de música tem consciência de
que a dedicação é importante para alcançar o sucesso subjetivo desejado.
5. Considerações
Com a análise das entrevistas foi possível observar que o senso de competência é
influenciado por diversos fatores. A tarefa em si pode ser favorável ao senso de competência
desde que haja equilíbrio entre a dificuldade da tarefa e habilidades dos indivíduos. As
maiores dificuldades relatadas pelos entrevistados foram em termos de aspectos extrínsecos
(técnica instrumental, falta de tempo, memorização) e intrínsecos (ansiedade, medo do
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fracasso). Em situações de performance, o fracasso é associado em sua maioria aos fatores
intrínsecos, sendo a ansiedade um estado emocional que abala o possível sucesso de uma
apresentação em público (SCHNEIDER, 2011).
As comparações que os alunos fizeram do próprio desempenho atual com o
desempenho de seus colegas muda em relação ao contexto de comparação. Ao se compararem
com outros colegas cantores ou instrumentistas, os entrevistados tendem a se considerar
medianos. Por outro lado, quando pensam no contexto escolar, os entrevistados tendem a
sentirem-se mais competentes que seus colegas de classe, uma vez que fazer aulas de música
fora da escola os deixa em posição vantajosa.
A figura do professor demonstrou ser de grande importância para o senso de
competência. Marcos tem um professor aparentemente rígido, que faz muitas cobranças e cria
expectativas sobre o seu desempenho. Talvez as atitudes do professor interfiram
negativamente no sentimento de competência de Marcos, que se expressa em frases como “eu
chego no final do meu estudo e eu percebo que ainda falta muito”. Orlando e Pedro que só
realizam atividades musicais em grupo se consideram competentes, enquanto os que fazem
aulas individuais de instrumento se consideram “menos bons”.
Novos estudos com uma amostra maior podem ser realizados para verificar se esta
é uma tendência geral. Além disso, também podem ser realizadas outras pesquisas para
verificar como os professores interagem com seus alunos e até que ponto a figura do professor
é responsável pelo sentimento de competência e motivação do aluno de instrumento.
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O solfejo heptacórdico na obra teórica de Luís Álvares Pinto
Alexandre Cerqueira de Oliveira Röhl
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Resumo: A seguinte comunicação tem como objetivo demonstrar a importância dos
métodos de solfejo escritos por Luís Álvares Pinto, intitulados “A Arte de Solfejar” de 1761
e “Muzico e Moderno Systema para Solfejar” de 1776. A partir de estudos recentes sobre a
teoria musical luso-brasileira será visto o quão avançado eram os métodos de Luis Álvares
Pinto. Ambos utilizam o solfejo heptacórdico, conhecido como solfejo francês, rompendo
com uma tradição secular de ensino de música baseada no hexacorde de Guido de Arezzo.
Palavras-chave: História, Teoria Musical, Solfejo, Brasil, Século Dezoito.
The Heptachordal Solmization in the theoretical work of Luís Álvares Pinto
Abstract: The following presentation intends to demonstrate the importance of Luis
Álvares Pinto’s solmization methods, entitled: “A Arte de Solfejar” and “Muzico e Moderno
Systema para Solfejar” written in 1761 and 1776 respectively. Since recent studies on
Luso-Brazilian music theory it will be shown how advanced were those methods. Both uses
the heptachordal solmization system, known as French solmization, breaking with a
centuries old tradition of music education based on Guido de Arezzo’s hexachordal
solmization.
Keywords: History, Music Theory, Solmization, Brazil, Eighteenth Century.

1. Os Métodos de Solfejo de 1761 e 1776 e sua relação com a teoria
musical luso-brasileira no século XVIII
Dois são os métodos de solfejo escritos por Luís Álvares Pinto (1719 –
1789) que são conhecidos hoje. O primeiro, intitulado “Arte de Solfejar”, de 1761, foi
publicado pelo musicólogo Jaime Diniz em 1977. Esta publicação, contendo também
um estudo preliminar realizado por Diniz, traz à luz um tratado brasileiro do século
XVIII, até então desconhecido e que se encontra em um manuscrito na Biblioteca
Nacional de Lisboa.
O segundo método, “Muzico e Moderno Systema para Solfejar”, permanece
na biblioteca particular de D. Pedro Gastão de Orleans e Bragança, em Petrópolis. Até o
presente momento apenas os exemplos musicais dos solfejos e os “Divertimentos
Harmônicos”, série de cinco pequenos motetes incluídos ao final do tratado, são
conhecidos devido a uma transcrição realizada pelo maestro Ernani Aguiar em 1991
(BERNARDES, 2002: p. xvi). O corpo do tratado, de onde foram transcritos os
exemplos, permanece sem uma edição moderna.
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Fig. 01

Figura 1: Frontispício do Muzico e Moderno Systema para Solfejar de 1776.

A principal diferença entre os textos anteriores não se encontra nos métodos
de solfejo propriamente, mas no fato que no método de 1776 o autor descreve mais
detalhadamente cada um de seus preceitos, além de citar as suas fontes, não somente de
forma discursiva no corpo do texto, mas também como notas de rodapé e transcrições
parciais, em idioma original, de algumas delas (BINDER e CASTAGNA, 1998: p. 1415).
Segundo já pôde ser lido em pesquisa realizada pelos musicólogos Fernando
Binder e Paulo Castagna, Luís Álvares Pinto cita uma série de tratados em seu método
de 1761, somente mencionando os autores. Binder e Castagna reconheceram os
seguintes possíveis tratados utilizados pelo autor:
1. “D’ARREZO, Guido. [Micrologus de disciplina artis musicae. Arezzo, sec.
XI];
2. MONTANOS, Francisco de. [Arte de Cantollano y de Canto de Organo.
Valladolid, 1592];
3. LOBO, Duarte. [Opuscula musica nunc primum edita. Antuerpia, 1602];
4. PACHECO, Duarte. [Não existe. Deve ter querido referir-se a Duarte Lobo];
5. CERONE, Pedro. [El Melopeo y Maestro. Napoli, 1613];
6. THALESIO, Pedro. [Arte de cantochão. Coimbra, 1618];
7. FERNANDES, Antônio. [Arte de canto de órgão e canto cham. Lisboa, 1626];
8. FROUVO, João Álvares. [obra provável: Discursos sobre a perfeiçam do
diathesaron. Lisboa, 1662];
9. LORENTE, Andrés. [El porque de la musica. Alcala de Henares, 1672];
10. SILVA, Manuel da. [Arte mínima. Lisboa. 1685].”
(BINDER e CASTAGNA, 1998: p. 14)
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Enquanto que na obra de 1776, como mencionado anteriormente, o autor
cita diretamente algumas obras, abaixo relacionadas:
1. “D’AREZZO, Guido. Micrologus de disciplina artis musicae (séc. XI);
2. ORNITHOPARCHUS, Andreas. Musicae activae microllogus. Leipzig, 1517;
3. TAPIA, Martin de. Vergel de Musica Spiritual Speculativa y Activa. Burgo de
Osma, 1570;
4. MONTANOS, Francisco de. Arte de Cantollano y de Canto de Organo.
Valladolid, 1592 [dos 6 livros deste tratado, Luís Álvares Pinto cita apenas o
n. 4: Conpostura];
5. MEIBOMIUS, Marcus. Tomo I Antiqua Musicae in prólogo Lectori benevolo.
Amsterdam, 1652;
6. GASPARINI, Francesco. L’armonico pratico al cembalo. Venecia. 1683;
7. BROSSARD, Sebastien de. Dictionnaire de musique. Paris 1703;
8. OZANAM, Jacques. Récréations mathématiques et physiques. Paris, 1724;
9. D’ALEMBERT, Jean le Rond. Élemens de musique theórique et pratique
suivant les principes de M. Rameau. Paris, 1752.”
(BINDER e CASTAGNA, 1998: p. 15)

O título do tratado de Ornithoparchus citado acima não é mencionado
diretamente por Álvares Pinto, podendo também ser o tratado “Arte Cantandi
Micrologus”, presente na “Primeira parte do Index da Livraria de Música do muyto
alto, e poderoso Rey Dom João o IV”, publicado em 1650. Os tratados de Tapia e
Montanos também estão listados no “Index” de 1650.
Em ambos os seus métodos, o compositor pernambucano adota uma técnica
de solfejo heptacórdico, também conhecido como solfejo francês. A tradição portuguesa
de solfejo utilizava no século dezoito o solfejo aretino baseado no hexacorde de Dó à
Lá.
Segundo o recente trabalho da pesquisadora portuguesa Mariana Portas de
Freitas, o primeiro teórico a introduzir o heptacorde em um tratado em língua
portuguesa foi o, também brasileiro, padre Caetano de Melo de Jesus em “A Escola de
Orgão” escrito entre 1759 e 1760, sendo mencionado novamente em Portugal pelo frei
Bernardo da Conceição em seu tratado “O Ecclesiastico Instruído Scientificamente na
Arte do Canto-Chão”, de 1778, quase vinte anos após o tratado de Caetano de Melo de
Jesus (FREITAS, 2010: p. 55-59).

“os Franceses, introduzindo sobre as nossas seis outra Voz, chamada Si,
cantão com sette, e facilitaõ muito a Musica; por que por beneficio desta 7.ª
Voz evitaõ o embaraço, e trabalho das Mutanças, que nós fazemos por falta
de huã Voz mais em cada Deducçaõ: Logo naõ seis, senaõ sette, como os
Signos, parece que com mayor arzaõ deviaõ ser as Vozes, eque he melhor o
uso dos Franceses” (MELO DE JESUS em Freitas, 2010: p. 60).
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Apesar de mencionar o heptacorde francês de maneira elogiosa, o padre
Caetano de Melo de Jesus ainda mantêm a utilização do solfejo aretino, assim como o
autor português, frei Bernardo da Conceição.

“(...) para noticia, esta vos basta, se quiserdes seguir doutrina; que eu se naõ a
sigo, naõ he por naõ louvar dela a facilidade; mas por parecer-me a de Guido
mais perfeyta, e em seus proprios termos mais bem fundada.” (MELO DE
JESUS em Freitas, 2010: p. 62).

É importante notar a proximidade temporal entre os dois teóricos brasileiros,
o primeiro método de Álvares Pinto foi escrito somente um ano após a “Escola de
Orgão” do padre Caetano de Melo de Jesus, ambos permanecendo quase duas décadas à
frente dos teóricos portugueses. Sendo que ao contrário dos demais teóricos, Luís
Álvares Pinto, não somente cita, como adota o solfejo heptacórdico, inclusive criticando
a falta de praticidade do solfejo aretino, especialmente em relação à complexidade da
utilização das Mutanças.

“Neste Systema expendo hù methodo para cantar com segurança, e sem o
rodeio formidolozo das Mutanças Arentinas, que são aquellas, que não
excedendo ás Vozes de hûa Oitava mudam o nome á certas Vozes para haver
de chegar a ella, quando por este meu Systema, nem ainda passando muitas
Oitavas, em nem hûa delas será precisa a Mutança.” (PINTO, 1776: p. 3).

Luis Álvares Pinto também descreve como experimentou seu método entre
seus alunos, elogiando os resultados obtidos:

“Antes que puzesse em praxe esta minha invenção, exercitei com vagaroza
experiência algûs Discipulos, que de Muzica nem hûa notícia tivessem. (...)
comprehenderam perfeitamente todas as dificuldades da Cantoria de sorte.
(PINTO, 1776: p. 2).

2. O solfejo heptacórdico na obra de Luís Álvares Pinto

Como descrito pela pesquisadora Mariana Portas Freitas, o sistema
heptacordal de solfejo foi introduzido, supostamente, pelo padre francês Miliet, que com
a intenção de simplificar o solfejo aretino e suas mutanças, que pareciam demasiadas
complicadas ao iniciante em música, incluiu a nota Si no solfejo (FREITAS, 2010: p.
57). Álvares Pinto credita a invenção da voz Si ao “monsieur Maire” em seu método de
1776 (PINTO, 1776: fol. 7r).
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Luis Álvares Pinto divide os métodos primeiro em preceitos resumidos,
onde somente uma explicação direta é apresentada para somente em uma segunda parte
do texto, escrever as observações detalhadas sobre cada um dos preceitos anteriormente
citados.

“O principiante quer preceitos breves que os decore sem mortificação; quer
muita explicação para que lhe fiquem menos trabalhosos e mais entendidos
os preceitos. (...) Para dar esta, uso das observações. Nelas verá o Mestre a
explicação do preceito.” (PINTO in Diniz, 1977: p. 27).

O método de 1761 é dividido em dezessete preceitos, enquanto o número de
preceitos do texto de 1776 é reduzido para doze. O conteúdo dos preceitos é o mesmo
entre os dois métodos, a diferença é que no segundo dois ou mais preceitos são fundidos
em somente um, como demonstra a tabela abaixo:

Tab. 01
“Arte de Solfejar”, 1761

“Muzico e Moderno Systema para Solfejar”,
1776

Preceito 1º Das Linhas e Espaços

Preceito 1º Das Linhas e Espaços

Preceito 2º Das Vozes e Signos

Preceito 2º Das Vozes

Preceito 3º Das Claves e suas formas

Preceito 3º Das Claves

Preceito 4º Do Compasso

Preceito 4º Do Compasso em geral

Preceito 5º Das Figuras

Preceito 5º Das Figuras e seu valor

Preceito 6º Do Valor das Figuras
Preceito 7º Das Pausas

Preceito 6º Das Pausas

Preceito 8º Dos Intervalos Naturaes

Preceito 12º Dos Intervalos

Preceito 9º Da Cantoria Natural

Preceito 8º Da Cantoria

Preceito 10º Da Posição dos Sustenidos e Bemois
Preceito 11º Da Cantoria Acidental
Preceito 12º Do Bequadro
[não

há

preceito

equivalente,

presente

somente

nas

Preceito 9º Da Mutança

Observações 11ª da Cantoria Acidental, e 12ª Do Bequadro]
Preceito 13º Do Compasso Partido Binário

Preceito 10º Do Compasso Binário partido e

Preceito 14º Dos Compassos Derivativos Numerários

dos numerários

Preceito 15º Dos Compassos de Sesquialteras
Preceito 16º Do Pontinho de Aumento

Preceito 7º Do Ponto de aumento

Preceito 17º Da Síncopa e Sinalefa

Preceito 11º Da Síncopa, Sinalefa e Ligado
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Como no solfejo francês Álvares Pinto utiliza as sete notas de Dó à Sí,
evitando assim as mutanças aretinas já mencionadas. O autor também inclui duas notas
mais, Ní e Bí, onde a nota Ni é incluída quando ocorrer um sustenido acidental e a nota
Bi quando ocorrer um bemol acidental, como descrito abaixo:

“Os Francezes uzam de sette Vozes (numero completo para subirmos á Oitava sem Mutança em hû Genero puramente Diatónico, ou Natural
cantoria): porém descubro-lhes o defeito de fazerem Accidentaes as mesmas
Vozes, que foram constituidas Naturaes. (...) Utilizo-me das seis [vozes] de
Guido, Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, e da voz Si de Mr. Maire. A voz, que troucer
Sustenido fóra da sua estabelecida ordem, chamo Ni; e a que troucer Bemol
taõ bem fóra da ordem, chamo Bi. Não uzo da voz Za, ou Sa Franceza;
porque sem motivo uzam no lugar a onde o Bemol tem a sua verdadeira fôrça
de Fa, q he na Mutança de hû para outro Genero, v.g. na voz Si, como o
mostrarei, quando tratar das Mutanças.
Deste modo o principiante canta entendendo, que quando pronuncia
Ni, ou Bi, não he algûa das Vozes Naturaes Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si,
estando bem seguro, effirme no tom, que das Vozes Naturaes imprimiu na
memoria, e ouvido. Dêste moddo ha por fôrça de levantar a voz (...), quãdo
dicér Ni; e baixalla, quando dicér Bi.” (PINTO, 1776: p. 6-7)

Como visto na citação acima, o autor somente utiliza das vozes Ni e Bi em
caso de sustenidos e bemóis de passagem. Em casos de modulações, podendo ser
passageiras ou não, Álvares Pinto realiza uma mutança.

“Será sempre Si o Sustinido, que vier no lugar da Voz Fa: e será sempre Fa o
Bemol, que vier no lugar da Voz Si. Esta he a fôrça do Sustinido, e Bemol na
occaziao da Mutança: e esta he a fôrça do Meu Systema. (...) Pelo que vindo
Sustinido, ou Bemol no lugar, em que rejam a Cantoría (seja no princípio, ou
progresso della) Mudarão as Vozes todos os seus nomes, tendo o princípio da
Mudança nos taes Accidentes. Veja-se a Est. 3. num. 3.” (PINTO, 1776: p.
62-63)

Ex. 01

Terceiro exemplo da estampa n. 03 do “Muzico e Moderno Systema para Solfejar” de 1776.
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Apesar das pequenas modificações incluídas por Álvares Pinto no solfejo
francês, o mesmo autor não deixa de elogiar os teóricos do mesmo país, em seu proêmio
Álvares Pinto deixa clara a sua admiração pelos teóricos franceses do século dezoito
apesar de criticar o gosto musical dos mesmos.
Os Francezes, os doutos Francezes são os Gregos da nova idade. Saõ
de gôsto menos agradavel: mas nem hûa Nação deu á Luz partos mais felizes:
homens sabios, e claros no, que ensinam. Tudo dão a todos: nada para si
guardam. Parecerá a muitos vaidade nelles mostrar, que lhe devemos
gratificar. (PINTO, 1776: p. 5)

A crítica ao gosto francês é compreendida quando lembramos da
importância da música dramática italiana na cultura luso-brasileira do século dezoito,
música que também é citada por Álvares Pinto em seu proêmio, ao mesmo tempo
elogiando o gosto italiano na ópera e criticando a contaminação que a mesma realizou
na música religiosa luso-brasileira.
Ora ninguem negará, que saõ hoje os Italianos de gôsto o mais
exquizito, e delicado invento, que todas as outras Nações, na compoziçaõ
Drammatica: porém com esta compoziçaõ tanto tem contaminado o Canto
Eccleziastico, que hoje mais parecem Areas os Mottêtos, e theatros os
templos. E quam longe da opiniaõ séria dêsse Doutor Maximo, que bem nos
adverte, e aconsêlhas. (PINTO, 1776: p. 4-5)

Considerações Finais

Como visto nos parágrafos anteriores, os métodos de solfejo de Luís
Álvares Pinto, junto com o tratado “Escola de Orgão” de Caetano de Melo de Jesus,
demonstram como a teoria musical no nordeste brasileiro se encontrava avançada em
meados do século dezoito, em relação a Portugal. Segundo o atual estado de pesquisas
sobre música em Portugal e Brasil, os dois autores são os primeiros a mencionarem o
solfejo francês na teoria musical luso-brasileira.
No caso de Luís Álvares Pinto é importante enfatizar que, até o presente
momento, o compositor é o primeiro a, não somente mencionar, mas, utilizar o solfejo
francês em sua obra teórica e entre seus alunos. O seu primeiro método, “A Arte de
Solfejar” foi escrito em 1761, apenas um ano após o conhecido tratado do padre
Caetano de Melo de Jesus, o que atesta a importância do compositor, em relação à sua
música e também sua atuação como teórico e professor.
Os métodos de solfejo de Álvares Pinto, especialmente o “Muzico e
Moderno Systema para Solfejar” de 1776, devido a sua riqueza de detalhes nas
observações de cada preceito e a exposição das fontes utilizadas pelo autor, ainda
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devem ser objeto de estudos futuros. O compositor pernambucano mostra, ao citar dois
autores franceses do século dezoito, Brossard e D’Alembert, como ele se encontrava
atualizado com a teoria musical na Europa, não se restringindo ao conhecimento
existente em Portugal e Brasil.
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O Solo ao Pregador “O Gloriosa Virginum” do Padre José Maria Xavier
Adilson Candido dos Santos

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO) – adilcan@uol.com.br
Resumo: Nesta comunicação são abordados os aspectos gerais e descritivos do Solo ao Pregador
O Gloriosa Virginum do compositor são-joanense José Maria Xavier (1819-1887). O texto referese à apresentação dos resultados parciais da minha edição crítica da referida obra, tendo como
fontes um manuscrito autógrafo e outro de tradição do acervo da Orquestra Lira Sanjoanense, de
São João del-Rei (MG).
Palavras-chave: Música Colonial Brasileira, Edição Musical, Solo ao Pregador, José Maria
Xavier.
Abstract: In this communication the general and descriptive aspects of the Solo to the Preacher O
Gloriosa Virginum of the Brazilian composer José Maria Xavier (1819-1887) are focused. The text
refers to the presentation of partial results of my critical edition of this work, having as sources an
autograph manuscript and another one of tradition belonging to the collection of Lira Sanjoanense
Orchestra of São João del-Rei (MG).
Keywords: Brazilian Colonial Music, Musical Edition, Solo to the Preacher, José Maria Xavier.

1. Aspectos Gerais
Solo ao Pregador ou Ária ao Pregador é o nome dado à composição musical
baseada em textos religiosos que, na tradicional liturgia católica, é executada ocasionalmente
nas missas solenes após o evangelho e antes da homilia, ou então, precedendo o sermão feito
antes do canto alternado do Te Deum, que finaliza as comemorações da festa ou solenidade
que se celebra. Esse tipo de composição foi muito comum no Brasil durante o século XIX.
Mas, encontra-se registro dessas, também, na segunda metade do século XVIII. A finalidade
dessa música era cobrir o tempo do deslocamento, em forma de procissão, do pregador até o
púlpito onde seria proferido o sermão, conferindo mais pompa ao trajeto. Acontecia, à vezes,
de alguns pregadores tomarem como mote o texto da música cantada na ocasião, que,
obrigatoriamente, referia-se à festa que se celebrava.
O Solo ao Pregador O Gloriosa Virginum, de autoria do Padre José Maria Xavier
(1819-1887), compositor de São João del-Rei (MG), foi destinado à missa solene da Festa de
Nossa Senhora das Mercês, comemorada no dia 24 de setembro. A data da composição,
conforme indicada na partitura autógrafa, é 18 de setembro de 1874. Contava José Maria
Xavier com 55 anos de idade. No Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei, o
Livro de Termos e Deliberações da Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento
(1873/1947), registra que, naquele ano, além das obrigações normais do sacerdócio, o padremestre atuava, também, como escrivão da mencionada Irmandade, cargo que manteve até
outubro de 1875.
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Conforme o Liber Usualis (1954, p. 1314), o hino O Gloriosa Virginum integra as
Laudes para as Festas de Nossa Senhora. O texto original, com quatro estrofes, é atribuído a
Venantius Fortunatus 1 († 609), que, sendo bispo, foi também poeta e compositor (Schlesinger,
1995: 2615).

N.º

SOLENIDADE / FESTA

CLASSIFICAÇÃO

FUNÇÃO

DATA

1

Officium parvum Beatæ Mariæ Incrementum ad libitum post Laudes
Virginis
Officium Commune

2

Commune
Festorum
Mariæ Virginis

Beatæ Duplex II classis

Laudes

Ad
Festa
Propria

3

In Purificatione Beatæ Mariæ Duplex II classis
Virginis

Laudes

2 Februarii

4

In Annuntiatione Beatæ Mariæ Duplex I classis
Virginis

Laudes

25 Martii

5

In Visitatione
Virginis

Mariæ Duplex II classis

Laudes

2 Julii

6

In
Commemoratione
Mariæ Virginis de
Carmelo

Beatæ Duplex majus
Monte

Laudes

16 Julii

7

In Assumptione Beatæ Mariæ Duplex I classis cum Octava Laudes
Virginis
communi

8

In Nativitate
Virginis

Mariæ Duplex II classis cum Octava Laudes
simplici

8 Septembris

9

In
Conceptione
immaculata Duplex I classis cum Octava Laudes
Beatæ Mariæ Virginis
communi

8 Decembris

Beatæ

Beatæ

Ad sabbata

15 Augusti

Quadro 1: Solenidades e Festas de Nossa Senhora, onde o hino O Gloriosa Virginum é cantado ou
conforme o Breviarium Romanum (1945).

rezado,

A devoção a Nossa Senhora das Mercês chegou ao Brasil em meados do século
XVIII, e, segundo Lima Júnior (1956, p.79), provavelmente disseminada pelos frades da
Congregação da Santíssima Trindade e Redenção dos Cativos, oriundos de Portugal.
Entretanto, foi na Capitania de Minas Gerais que mais floresceram as irmandades
mercedárias, agregando, principalmente, pardos e mulatos, e assumindo, além da devoção, um
caráter de assistência e proteção sob a égide de Nossa Senhora das Mercês, Redentora dos
Cativos. Essas associações, além do sufrágio e sepultamento dos associados, promoviam
também a alforria de negros necessitados. Boschi (1986, p.187) menciona a existência de
vinte irmandades mineiras com orago a Nossa Senhora das Mercês durante o período colonial,
1

Informação disponível no site:<http://romaaeterna.jp/liber1/lu1314.html> Acesso em: setembro de 2011.
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e que o termo de Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos
Crioulos de São João del-Rei data de 1751 (ibidem, 223). Porém, encontra-se no Arquivo do
IPHAN da mesma cidade, um Testamento e Inventário de Maria Viegas, negra forra e
enriquecida, datado de 1731, cujo inventariante foi Antônio Martins Meira. Na terceira folha
desse inventário reza o seguinte:
Declaro que sou irmã da Irmandade de N. Senhora do Rosário e de Nossa Senhora
das Mercês, e quero que os irmãos dela acompanhem meu corpo à sepultura por
cujo trabalho deixo a cada um deles dez oitavas de ouro e se lhe pagará mais alguma
coisa que lhe devês, dê a mais,como também me acompanharão a meu corpo a
Irmandade de N. Senhora da Boa Morte e a Irmandade das Almas se lhe dará a
esmola costumada (grifo nosso).

Esse documento ratifica que a associação já estava atuante na Vila de São João del-Rei em
1731; Boschi (1986, p.26) explica que era frequente haver uma defasagem de tempo entre a
criação de uma irmandade e a aprovação do seu Compromisso pelo Bispo. Segundo ele “a
data da elaboração do Compromisso é aquela na qual a irmandade pleiteia status jurídico,
pretende ter sua existência confirmada de jure, pois na realidade já existia” (ibidem, 26). Uma
Bula emitida pelo Padre Geral da Ordem Mercedária, Frei Alopfridus Scotti, que se encontra
na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, em São João del-Rei, menciona que a irmandade foi
elevada a Confraria em 15 de janeiro de 1885 — o que lhe dava o privilégio do uso do hábito
talar mercedário em seus atos religiosos — e a Arquiconfraria, no dia 28 de janeiro de 1953.
A festividade em honra a Nossa Senhora das Mercês é classificada como Festa
Devocional, ou seja, não obrigatória. Liturgicamente, para as festas devocionais são prescritas
apenas as Vésperas. Quando houver necessidade de um Ofício mais solene, por exemplo, em
localidades que cultivam essa devoção, usa-se o Commune Festorum Beatæ Mariæ Virginis
(indicado com o número 2 no quadro acima).
2. As fontes
A principal fonte dessa obra é um manuscrito autógrafo em forma de partitura,
com voz e instrumentos dispostos na seguinte ordem: voz, violino 1º, violino 2º, viola, baixo,
flauta, clarineta, piston e trompas, apresentando dois sistemas por página. O papel, no formato
horizontal, com dimensões 36,0 x 27,0 cm, possui 20 pentagramas estreitos e escritos com
tinta cor sépia (marrom escuro), onde se notam os borrões deixados pelo compositor. Possui
no alto, do lado esquerdo, uma chancela que revela a procedência: Filippone & C./ Rio de
Janeiro/ 101 Rua do Ouvidor.
Uma característica dos manuscritos em partitura do Padre José Maria Xavier é o
emprego de papel com pentagramas estreitos e a utilização na escrita de penas de aço com
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ponta fina, fazendo a notação musical com ponto bem miúdo. O manuscrito do O Gloriosa
Virginum pertence ao acervo da Orquestra Lira Sanjoanense, de São João del-Rei; além do
desgaste natural do papel, causando o amarelecimento das folhas, apresenta também alguns
danos devido à umidade e infestação por térmitas. Foi recuperado por Pedro Paulo Viegas 2 e
apresenta sinais de paginação a lápis, introduzidos durante a restauração; está registrado no
catálogo O Ciclo do Ouro, organizado por Elmer Correa Barbosa (1978, p. 432), e
microfilmado no arquivo da PUCRJ sob o número 15 (0573-0596).
Os danos físicos do manuscrito autógrafo, que tornaram ilegíveis algumas seções
da obra, foram solucionados a partir do cotejamento com uma cópia, atribuída a Antônio
Gonçalves de Lima (fl. segunda metade do século XIX).
Segundo a tradição oral, Antônio Gonçalves de Lima tocava vários instrumentos e
foi um excepcional tenor. José Maria Xavier teria dedicado a ele várias obras, inclusive o
Solo ao Pregador Assumpta est e o Hino Applaudatur para a Festa da Assunção de Nossa
Senhora. Conta-se que, ao ser escolhido para combater na Guerra do Paraguai (1864-1870),
caiu em grande depressão. Seus amigos da Orquestra Lira Sanjoanense, consternados com seu
estado, conseguiram recursos necessários para pagar um substituto para ir à guerra no seu
lugar. Sabe-se, além disso, que trabalhou em Carmo da Cachoeira (MG), sendo mentor
musical dessa localidade, onde também lecionou (informação verbal) 3.
O conjunto com os manuscritos de Antônio Gonçalves de Lima, bem mais
conservado, inclui uma partitura e seis partes: flauta, piston em Si bemol, clarineta em Dó,
clarineta em Si bemol, dois saxhorns 4 em Dó e baixo. A partitura em formato horizontal, com
dimensões de 22,0 x 30,0 cm, com 12 pentagramas estreitos, apresenta um formato incomum.
O copista utiliza as quatro primeiras pautas de cada página para anotar a voz de soprano e nas
oito pautas abaixo, desmembrado da linha vocal, dispõe os instrumentos na mesma ordem do
manuscrito autógrafo; mas, a escrita da voz e a dos instrumentos caminha independente,
configurando duas partituras no mesmo papel: uma vocal e outra instrumental. Essa fonte de
2

Natural de São João del-Rei, foi restaurador e encadernador da Orquestra Lira Sanjoanense durante a década de
1960, com o patrocínio do Conselho Federal de Cultura; por suas mãos foram preservados vários manuscritos
autógrafos do Padre José Maria Xavier. Restaurou, também, grande parte do Arquivo Eclesiástico da
Arquidiocese de Mariana. Aprendeu o ofício com o seu pai, Henrique de Assis Viegas. Faleceu em 2001.
3
Informações fornecida por Aluízio Viegas, pesquisador e arquivista da Orquestra Lira Sanjoanense — de São
João del - Rei — através de entrevista, em setembro de 2011.
4
Segundo Borba (1963, p.508) o termo saxhorn é constituído pela junção do apelido francês Sax e do
substantivo alemão Horn (trompa) para designar a mais completa família de instrumentos de bocal, criada por
Adolphe Sax (1814-1894). Segundo Aluízio Viegas, já citado, o saxhorn em dó, conhecido como bombardino,
foi muito usado nas orquestras mineiras durante o século XIX, em substituição às trompas, naquelas localidades
que possuíam também bandas de música.

1619

tradição integra, igualmente, o acervo da Orquestra Lira Sanjoanense. Encontram-se ainda
nesse conjunto duas partes de violino: I e II, e uma parte vocal de copista não identificado.
3. A Obra
Em setembro de 1864, José Maria Xavier já havia composto um O Gloriosa
Virginum para solo de baixo, flauta obbligato e pequena orquestra, destinado ao exercício
paralitúrgico da Novena de Nossa Senhora das Mercês, tomando a liberdade de utilizar apenas
a primeira e a quarta estrofe. Na composição de 1874, o padre-mestre empregou o mesmo
hino, porém, como Solo ao Pregador para a missa solene da festa mercedária, utilizando o
texto no formato original, com as quatro estrofes.
Esse Solo ao Pregador foi escrito na tonalidade de Dó Maior e possui dois
movimentos: Andante e Allegro, em compassos simples de quatro e três tempos,
respectivamente. O soprano solista é acompanhado por uma orquestra com flauta, clarineta,
trompete, duas trompas, dois violinos, viola e baixo. O tratamento musical dispensado
demonstra que José Maria Xavier foi um compositor extremamente prático. Primeiramente, o
espaço físico da tribuna da cantoria da Igreja das Mercês de São João del-Rei, para onde a
peça foi composta, é bastante exíguo, o que explica a pequena orquestra indicada na partitura.
Por outro lado, o compositor, tendo sido tiple 5 na infância, continuou a militar no meio
musical como instrumentista e compositor. Adquiriu, com isso, o conhecimento do potencial
de cada músico, fosse cantor ou instrumentista, com os quais lidava. A tessitura vocal do
soprano não é extensa, indo do Dó3 ao Fá4; provavelmente escrita para um menino cantor. A
linha vocal, sem virtuosismos, apresenta uma sequência de trinados e escalas descendentes no
“Mais vivo” que encerra a obra.
4. O Texto
O texto do hino O Gloriosa Virginum — mais precisamente as três primeiras
estrofes — é atribuído a Venantius Fortunatus († 609), já citado anteriormente. Segundo
Coelho (1950, 391), a quarta estrofe Jesu tibi sit gloria é acrescentada na doxologia 6 nas
Festas e Oitavas de Nossa Senhora. Para os latinistas Abgar Campos Tirado e Antônio Gaio
Sobrinho, este pode ser considerado um dos hinos mais antigos da Igreja Católica, construído
no Sistema Greco-Latino (informação verbal). Nesse sistema o ritmo dos versos, constituído
5

Menino cantor com voz de soprano.
Doxologia designa a última estrofe dos Hinos, a qual ordinariamente é um preito glória à S. S. Trindade ou a
uma das Pessoas divinas ou uma invocação do auxílio divino ou da intercessão dum Santo. (Coelho: 1950,391).
6

1620

de pés, fundamenta-se no critério quantitativo, ao contrário do Sistema Românico, em voga a
partir da Idade Média, no qual o ritmo dos versos fundamenta-se na intensidade da sílaba
poética (Tavares, 1966), surgindo também o uso de rimas.
A escansão do poema abaixo realizada indica, conforme a métrica greco-latina,
que se trata do ritmo quaternário jâmbico, isto é, com uma sílaba breve (˘), e outra longa (ˉ) 7.

I

II

˘ ˉ /˘ ˉ/˘ ˉ/˘ ˉ
O Glo/ri o/sa Vir/gi num

˘ ˉ / ˘ ˉ/˘ ˉ/˘ ˉ
Tu Re/gis al/ti ja/nu a

˘ ˉ /˘ ˉ/˘ ˉ /˘ ˉ
Su bli/mis in/ter si/de ra

˘ ˉ /˘ ˉ /˘ ˉ /˘ ˉ
Et au/ la lu/cis ful/gi da

˘ ˉ /˘ ˉ/ ˘ ˉ / ˘ ˉ
Qui te/cre a/vit par/vu lum

III

˘ ˉ /˘ ˉ / ˘ ˉ / ˘ ˉ
Vi tam/da tam/per Vir/gi nem

˘ ˉ /˘ ˉ /˘ ˉ/˘ ˉ
Lac ten/te nu/tris u/be re

˘
ˉ / ˘ ˉ /˘ ˉ /˘ ˉ
Gen tes/ re dem/ptæ plau/dite

˘
ˉ / ˘ ˉ /˘ ˉ/ ˘ ˉ
Quod He/va tris/tis abs/tu lit

˘ ˉ /˘ ˉ/ ˘ ˉ /˘ ˉ
Je su/ ti bi/ sit glo/ri a

˘ ˉ / ˘ ˉ / ˘ ˉ/ ˘ ˉ
Tu red/dis al/mo ger/mi ne

˘ ˉ /˘ ˉ/˘ ˉ /˘ ˉ
Qui na/tus es/de Vir/gi ne

˘ ˉ / ˘ ˉ/˘ ˉ/ ˘ ˉ
In trent/ut as/tra fle/bi les
˘ ˉ /˘ ˉ /˘ ˉ /˘ ˉ
Cœ li/re clu/dis car/di nes

IV

˘
ˉ /˘ ˉ/˘ ˉ/˘ ˉ
Cum Pa/tre et al/mo Spi/ri tu
˘ ˉ / ˘ ˉ/˘ ˉ/ ˘ ˉ
In Sem/pi ter/na sæ/cu la

Na sequência, apresentamos o texto latino, com suas quatro estrofes, e sua
tradução para o português por Abgar Campos Tirado e Antônio Gaio Sobrinho, já citados.

7

O sinal ( ˉ ), chamado macro, indica a sílaba longa; o sinal ( ˘ ), chamado braquia, indica a sílaba breve.
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I

II

III

IV

O Gloriosa Virginum

Ó (mais) gloriosa das Virgens,

Sublimis inter sidera

Sublime entre as estrelas;

Qui te creavit parvulum

O menino que te criou

Lactente nutris ubere

Tu nutres com seios fartos.

Quod Heva tristis abstulit

O que a infeliz Eva tirou

Tu reddis almo germine

Tu devolves pelo Filho criador;

Intrent ut astra flebiles

Para que os sofredores entrem na morada divina

Cœli recludis cardine

Tu abres os portões do céu.

Tu Regis alti janua

Tu, porta do grande Rei

Et aula lucis fulgida

E brilhante sala de luz;

Vitam datam per Virginem

A vida doada pela Virgem,

Gentes redemptæ plaudite

Ó gente redimida, aplaudi.

Jesu tibi sit gloria

A ti, Jesus, que nasceste da Virgem,

Qui natus es de Virgine

Seja dada a gloria

Cum Patre et almo Spiritu

Com o Pai e o Espírito Santo

In Sempiterna sæcula.

Por todos os séculos.
Amen

Amém.

5. Considerações finais
Os dados sobre o Solo ao Pregador O Gloriosa Virginum do Padre José Maria
Xavier apresentados neste artigo constituem um excerto da Introdução da minha edição
crítica desta obra. Esse compositor mineiro compôs cerca de quinze solos ao pregador, dos
quais proponho editar cinco, a partir de manuscritos autógrafos. Essas edições constituem
minha pesquisa de mestrado, em andamento, sobre a história e a prática mineira do Solo
ao Pregador. Considero importante que estudos mais aprofundados sobre o assunto sejam
realizados e que outras obras sejam editadas, para que possamos conhecer e compreender
os aspectos dessa manifestação paralitúrgica tão em voga em Minas Gerais,
principalmente durante o século XIX, quando ocorreu uma proliferação desse tipo de
composição, o que pode ser constatado através de consulta aos acervos musicais e
catálogos temáticos editados no Brasil.
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Resumo: O presente artigo apresenta relato de estudo exploratório realizado como etapa de
pesquisa doutoral. Assim sendo, investigou-se em que medida o uso da faixa elástica e da bola
suiça poderá influir: (i) na ativação de músculos respiratórios e posturais durante o canto; e (ii) na
produção da voz cantada. Os experimentos ocorreram através de eletroglotografia e
eletromiografia, e teve a participação de uma estudante de canto. Os resultados do estudo sugerem
que houve mudanças na atividade dos músculos analisados e na produção vocal.
Palavras-chave: canto, músculos respiratórios, postura e movimento, eletroglotografia,
eletromiografia.
The vocal training with the use of the elastic band and swiss ball in the improvement
of teaching-learning classical singing
Abstract: This paper presents report of an exploratory study carried out as a stage of doctoral
research. Therefore, it was investigated the extent to which the use of the elastic band and the
swiss ball could influence: (i) in the activation of breathing and postural muscles during singing,
and (ii) in the vocal production in singing. The trials took place by electroglottography and
electromyography, and it was attended by a singing student. The results suggest that there were
changes in the activity of the muscles analyzed and vocal production.
Keywords: singing,
electromyography.

breathing

muscles,

posture

and

movement,

electroglottography,

1. Introdução
O processo de aprendizagem do canto lírico implica em adaptações corporais
complexas envolvendo a mobilização de grupos musculares específicos durante a realização
de tarefas vocais. Os métodos tradicionais de ensino de canto enfatizam a importância da
postura corporal e do apoio respiratório como pré-requisitos anatomo-fisiológicos
indispensáveis ao desenvolvimento vocal de estudantes de canto. A funcionalidade da postura
é relevante para mudanças na função muscular respiratória durante a atividade física
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(HODGES e GANDEVIA, 2000). Uma respiração ampla e bem sustentada requer a
participação dos músculos posturais para manter a sua estabilidade. Assim, postura e
respiração são interdependentes e a eficácia de ambas dependerá de seu uso consciente
(HARRISON, 2006).
Quando alunos iniciantes, ou mesmo avançados, são incentivados a fazerem
exercícios vocais, é comum observar-se falta de sincronismo entre a respiração e a produção
do som vocal. Possivelmente tal comportamento ocorre devido à inabilidade de acionar, de
forma coordenada, os músculos responsáveis pela respiração e fonação. Por outro lado, as
tensões localizadas em regiões específicas do corpo e os hábitos posturais inadequados
também são fatores que podem dificultar a coordenação eficiente dessas musculaturas.
Os jovens cantores aprendem os gestos comuns à produção do canto lírico, mas alguns desses
movimentos acabam sendo executados com esforço muscular além do necessário
(OHRENSTEIN, 1999).
Reconhecer os padrões habituais de uso do corpo e aprender a substituí-los por
outros mais eficazes é um aspecto importante no treino do sistema respiratório do cantor e do
ator. As demandas da performance que lhes são impostas pode causar o mau uso físico,
emocional e vocal, e ser prejudicial ao mecanismo da respiração (HUDSON, 2002).
A correção de tal aspecto vem sendo um dos principais desafios dos professores de canto.
Por sua vez, a pesquisa sobre a influência do exercício físico associado ao treino vocal, com
ênfase no melhor controle da ativação dos músculos respiratórios e posturais, poderá auxiliar
os

estudantes

de

canto

na

melhoria

das

suas

habilidades

proprioceptivas.

A propriocepção influencia o controle motor voluntário (LEPHART, 2000).
A habilidade vocal do cantor depende de seu aprendizado acerca do equilíbrio
entre os mecanismos que regulam o fluxo aéreo e os que causam resistência à saída do ar, de
modo a realizar uma conexão precisa entre ambos (MILLER, 2000). No momento em que os
músculos abdominais se contraem após a inspiração, a Pressão subglótica (Psub)1 aumenta.
O grau de elevação da Psub dependerá, portanto, do nível de contração muscular e da
resistência glótica2 em relação ao fluxo de ar pulmonar (SUNDBERG, 1987).
Os professores de canto e cantores profissionais reforçam a observação de que o
“bom apoio” fornece a ajuda necessária para a projeção vocal (THORPE, ET AL., 2001).
Portanto, os fatores associados à respiração afetam a fonação (IWARSSON, 1998).
Na verdade, o apoio resulta do controle adequado da Psub, ou seja, da contração bem
coordenada dos músculos da respiração e da fonação, cuja atividade varia de modo constante
(VENNARD, 1967 e SONNINEN, 2005).
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Estudos experimentais sobre os grupos musculares ativados durante a
performance vocal de cantores têm demonstrado diferentes graus de contração muscular entre
os indivíduos. Alterações significativas na projeção vocal de cantores profissionais de ópera
foram observadas a partir da mobilização da caixa torácica e dos músculos abdominais
(THORPE, ET AL., 2001). Experimentos com eletromiografia (EMG) revelaram níveis
significativos de atividade dos músculos dos ombros, do pescoço e do tronco, influindo na
produção vocal de estudantes de canto e cantores profissionais (PETTERSEN E
WESTGAARD, 2004). A partir de ampla revisão de literatura sobre a atividade
eletromiográfica dos músculos abdominais durante a performance de exercícios abdominais,
enfatizou-se a importância dessa musculatura específica no movimento do tronco e na
estabilidade da coluna vertebral, assim como o seu papel na prevenção e tratamento da dor
(MONFORT-PAÑEGO, 2009). Investigações sobre a influência da postura corporal na
respiração corroboram a sua relevância para o treino vocal (IWARSSON, 2001).
2. Justificativa
Os métodos utilizados nas diferentes abordagens da pedagogia do canto são pouco
objetivos quanto à representação das manobras músculo-esqueléticas necessárias à ativação de
grupos musculares implicados na produção da voz cantada.	
   Exercícios utilizando a bola suiça
(BS) e a faixa elástica (FE) têm sido amplamente utilizados na melhoria da propriocepção
através do trabalho de músculos específicos.
A BS vem sendo usada como instrumento terapêutico e de condicionamento físico
entre fisioterapeutas e personal trainers (CARRIÉRE, 1998). A sua aplicação no treino da
musculatura abdominal e da região lombo-pélvica promove o aumento do recrutamento
muscular e da coordenação que é requerida para a manutenção da estabilidade postural
(DUCAN, 2009). Os professores de regência têm usado a BS em suas práticas pedagógicas
como meio de favorecer o domínio da consciência através do feedback sinestésico permanente
(JORDAN, 2004). Por sua vez, a FE também tem a sua aplicabilidade nos centros de
fisioterapia e nas academias de ginástica, possibilitando o treino corporal para ganho de
resistência, através de uma variedade de movimentos que trabalham diferentes grupos
musculares (PINTO, 2008). De uma maneira geral, o contato com a BS e a FE parece favorecer
a obtenção da emissão vocal eficiente, sem esforço e conectada física e emocionalmente
(WILSON, 2010).
3. Objetivos
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O presente estudo teve como principais objetivos investigar os efeitos do uso da BS
e da FE: (i) na ativação de músculos respiratórios e posturais durante o canto, e (ii) na
produção da voz cantada.
4. Materiais e Métodos
Um estudo de caso, utilizando eletroglotografia (EGG) e eletromiografia (EMG),
foi realizado através de dois experimentos com	
  uma estudante de canto de graduação (soprano,
28 anos), nível intermediário de estudos, com boa condição de saúde. Em ambos os
experimentos, para a realização do movimento com a BS, a cantora encontrava-se sentada
sobre a bola, com 90º de flexão de joelho e quadril, os pés alinhados com os ombros, tronco
ereto, olhando para frente, com os membros superiores relaxados, e as mãos (superfície
palmar) pousadas sobre as coxas. Durante a realização da tarefa, foram feitas oscilações
verticais sobre uma BS de 65 cm de diâmetro, de forma sincronizada com a pulsação rítmica
escolhida pela própria cantora.
Para a realização do movimento com a FE, a cantora encontrava-se em posição
ortostática com os pés alinhados com os ombros e os joelhos ligeiramente fletidos.
Nesta posição, a cantora segurava duas FEs, uma em cada mão, com um comprimento de
1,6 m, e um nível de resistência leve, atadas ao equipamento BM 100 fitness. Durante o canto
houve contração concêntrica e excêntrica dos ombros. No movimento de extensão dos ombros
as FEs alcançaram um comprimento máximo de aproximadamente 1,75 m. O gesto foi
realizado de maneira cíclica, ao mesmo tempo em que se realizavam as tarefas vocais.
No primeiro experimento, a cantora foi gravada durante a execução de uma tarefa
vocal que consistiu de 10 repetições de um arpejo ascendente e descendente com uma oitava e
meia de extensão, iniciando-se na nota Dó4 (261.6 Hz), usando-se a sílaba [pӕ] em legato, sem
o uso da FE e da BS; e em seguida, a mesma quantidade de repetições ocorreu com o uso da
FE e da BS. As gravações foram feitas utilizando-se uma combinação entre microprocessador
Laringógrafo Digital, com eletrodos de superfície, e Glottal Enterprises MS-110, com
Máscara de Fluxo de Ar (ver Figura 1), ambos com interface de computador, permitindo a
gravação simultânea (em 4 canais digitalizados) de: áudio, EGG, Psub e fluxo de ar.
Utilizou-se para a análise dos dados, o programa Soundswell Signal Workstation.
Desta forma, foram analisados: Psub, DPPsub3, LTAS4, Alfa5 e Leq6.
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Figura 1: Cantora usando Máscara de Fluxo de Ar durante
a execução da tarefa vocal.

No segundo experimento, foi registrada a ativação muscular por meio da EMG dos
músculos Esternocleidomastóideo (EST), Trapézio Superior (TR), Intercostais (INT),
Oblíquos (OB) e Reto abdominal (RA), conforme Figuras 2 e 3, em duas condições
experimentais distintas: sem e com o uso da FE e da BS. As tarefas vocais consistiram de três
repetições de um arpejo ascendente e descendente com uma oitava e meia de extensão,
iniciando-se na nota Dó4 (261.6 Hz). Houve três repetições usando-se a sílaba [pӕ] em legato
sem o uso da FE e da BS; e em seguida, a mesma quantidade de repetições foi realizada com o
uso da FE e da BS. Na EMG, os potenciais foram registrados com recurso a um amplificador
de dois estágios com um ganho total de 1100 e (common mode rejection ratio) superior a 110
dB. O sistema BIOPAC MP100 (BIOPAC Systems, Inc., CA, USA) foi utilizado como
conversor analógico-digital, operando com uma taxa de amostragem de 1000 Hz e uma
resolução de 16 bits. Os sinais de EMG foram processados digitalmente após a medição com
recurso ao programa AcqKnowledge 3.9.1.6 (BIOPAC Systems, Inc., CA, USA).

Figuras 2 e 3: Eletrodos Silver/ Silver-Chloride bipolares com diâmetro de 10 mm (Dormo & Blayco,
SX-30, Telic S.A., Espanha) posicionados respectivamente nos músculos: 1 - EST; 2 - TR; 3 - INT;
4 - OB; e 5 - RA no hemisfério direito com uma distância centro a centro de 20 mm.

	
  

5. Resultados
O quadro a seguir apresenta os resultados das análises de dados de EMG e EGG.
EMG
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Para as condições sem FE e BS, e com FE e BS não houve diferenças representativas na ativação do
TR e do EST. Entretanto, houve uma diminuição expressiva da atividade do OB e do INT com FE, e
um leve aumento na ativação do RA, com FE. Nas condições sem BS e com BS, não houve diferenças
expressivas na ativação do TR, RA e EST. No entanto, houve uma diminuição notável na ativação do
OB e um leve aumento na atividade do INT, com BS. De um modo geral, a cantora apresentou uma
atividade eletromiográfica reduzida para o TR e o EST tanto nas condições sem FE e BS, como com
FE e BS.
EGG	
  
Para as condições com FE e com BS houve diferenças expressivas na média da Psub,
Psub
implicando na sua expressiva diminuição.
Para as condições com FE e BS houve diferenças expressivas no Desvio Padrão da
DPPsub	
  
Psub, ocasionando o seu aumento notável.
O pico de 3KHz encontrado para as condições com BS e sem FE/BS, desapareceu
LTAS	
  
com FE.
O Alfa foi ligeiramente mais baixo com FE do que com BS, e levemente mais elevado
Alfa	
  
com BS.
Leq
O Leq foi mais baixo com FE e com BS do que sem o uso destas ferramentas.
Quadro 1: Resultados de EMG e EGG.

4. Discussão e Conclusão

6. Discussão e Conclusão
Os resultados da EMG sugerem que não houve ativação expressiva dos músculos
TR e EST nas condições sem FE e com FE, bem como sem BS e com BS.
Pettersen e Westgaard (2004) encontraram resultados similares em um estudo com cantores
profissionais de ópera e estudantes de canto, onde a atividade do TR e do EST não causou
alteração compensatória do nível de atividade dos músculos do tronco (INT, OB e RA).
A diminuição representativa na ativação do OB e do INT com a FE, e a
diminuição da ativação do OB com a BS, coincidiu com a expressiva diminuição da Psub
verificada na EGG. O uso excessivo de Psub no canto é desaconselhável e o seu aumento
pode ser minimizado, quando se evita qualquer sobrecarga no fluxo de ar durante a inspiração
e a fonação (MILLER, 2000). Já os movimentos oscilatórios realizados sobre a BS poderão
ter ocasionado um aumento da pressão intra-abdominal e infra-torácica contribuindo para a
exalação do ar. Tais movimentos podem estar implicados no peso do corpo sobre a bola e nas
pressões ascendentes e descendentes em relação à gravidade.
Quanto ao aumento notável do DPPsub com FE e com BS, sugere-se que houve
uma certa irregularidade no padrão de emissão da cantora durante as repetições da tarefa
vocal. O DPPsub demonstra o grau de consistência e de precisão na repetição dos padrões de
exercícios vocais (SUNDBERG, 1995). Possivelmente a falta de proficiência da cantora no
uso dos materiais e equipamentos utilizados no experimento possa ter influenciado os
resultados do DPPsub deste estudo.
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Na avaliação do LTAS, o desaparecimento do pico de 3KHz sugere que os efeitos
do uso da FE possam ser mais evidentes do que da BS em termos de energia das frequências
agudas. O LTAS exibe a média do nível do som ao longo da frequência axial, reflete as
características da fonte glótica e do trato vocal, e as características dos formantes7 no canto e
na fala (NORDENBERG e SUNDBERG, 2004).
Os resultados de Alfa sugerem que a intensidade dos harmônicos graves no
espectro é maior do que a dos harmônicos mais agudos e que existe maior energia nas
frequências harmônicas superiores da voz da cantora. A medida Alfa do LTAS é definida
como o raio entre a energia do som acima e abaixo de 1000Hz e pode variar com a
intensidade vocal (SUNDBERG e NORDENBERG, 2006). O Leq representa medida padrão
do nível do som de sinais variáveis no tempo, definido como o logaritmo da média da energia
do som (ibidem, 2004). Assim, os seus resultados apresentaram níveis mais baixos com FE e
BS, provavelmente em razão da falta de proficiência da cantora no uso dos materiais e
equipamentos utilizados durante o canto.
Os fatores físicos implicados na produção da voz no canto lírico apresentam
complexa interatividade e suscita a realização de novos estudos experimentais na busca de
estratégias eficazes de treino vocal. O presente trabalho traz esclarecimentos preliminares
sobre o comportamento fisiológico e acústico da voz cantada de uma estudante de canto,
e representa etapa de pesquisa sobre a aplicabilidade do uso de movimentos corporais como
recurso pedagógico na otimização do processo de ensino-aprendizagem do canto lírico.
Notas
1

	
  Psub (Pressão subglótica) - pressão do ar dos pulmões abaixo da glote
	
  Resistência glótica - adução (fechamento) das pregas vocais
3
	
  DPPsub (Desvio Padrão da Pressão Sublgótica)
4
	
  LTAS -‐	
  Long Term Average Spectrum (Espectro Médio de Longo Termo)	
  
5
	
  Alfa-ratio (α) - medida da qualidade vocal
6
	
  Leq (Equivalent Sound Level - Nível de Equivalência do Som) - medida da intensidade vocal
7
	
  Formantes	
  -‐	
  Frequências de ressonância do trato vocal
2
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Resumo: Henrique Oswald (1852-1931) foi um músico de destacada atuação no cenário musical
brasileiro. Apesar disso,muito de sua obra não está ainda editada, existindo apenas sob a forma de
manuscrito. Viemos, portanto, a realizar uma edição crítica de seu trio op. 9 para violino,
violoncelo e piano a partir de três manuscritos, dois completos e um do 4° movimento, com o
objetivo de facilitar a divulgação e execução da obra.
Palavras-chave: Henrique Oswald, romantismo brasileiro, música de câmara, trios com piano,
edição crítica.
Henrique Oswald’s Trio op. 9: a criticaledition
Abstract: Henrique Oswald (1852-1931) was a musician of notable acting in brazilian music
scene. Nevertheless, much of his work isn’t yet edited, existing only in manuscripts. We
accomplished, therefore, a critical edition of his trio op. 9 for violin, cello and piano from three
manuscripts, two complete and one of the 4° movement, with the objective offacilitate the
divulgation and execution of the work.
Keywords: Henrique Oswald, brazilian romanticism, chamber music, piano trios, critical edition.

1.Introdução
O trio op. 9 de Henrique Oswald para violino, violoncelo e piano, objeto da
realização da presente edição crítica, foi composto em Florença em 1889. A opção por este
trio se deu pelo fato de ser uma obra relevante na produção do compositor, que o executava
frequentemente em concertos,e por ela não ter sido ainda editada. O trio foi apresentado em
São Paulo nos dias 2, 9 e 21 de setembro de 1896 e a 2 de outubro do mesmo ano no Rio de
Janeiro, quando do primeiro regresso do compositor ao Brasil. Foi apresentado também em
Paris, nos dias 29 de janeiro e 11 de fevereiro de 1901, sempre com reações entusiasmadas do
público e da crítica (MARTINS, 1995).
Boa parte da produção de Oswald permanece inédita. De sua obra para piano foi
editada grande parte no Brasil e na Europa, mas da produção camerística poucas obras foram
editadas.Além de algumas poucas edições mais antigas de suas obras de câmara, temos as
edições mais recentes de obras para violoncelo e piano e do Quarteto op. 26 feitas por José
Eduardo Martins e uma edição crítica do Romance op. 7 n° 2 para violino e piano feita por
D’AGOSTINI-MONTEIRO (2007).Quanto a edições críticas, vale destacar os trabalhos de
GOLDBERG (2002) sobre a obra de Alberto Nepomuceno e de TONI (2005), com uma
abordagem mais geral sobre o assunto. Cumpre ainda citar os trabalhos de KERR (1989),
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BORÉM DE OLIVEIRA (1993), MARTINS (1995), FELICE (1997), MONTEIRO
(2000),IGAYARA (2001), BERSOU (2006) e BERNARDINO (2009) sobre diversos
aspectos da vida e obra do compositor.
Este trabalho tem como objetivo divulgar a produção de Oswald e do romantismo
brasileiroatravés da edição crítica de seu trio op. 9. Visa também contribuir para a pesquisa de
trios brasileiros.
2. Descrição das fontes
Foram três as fontes consultadas para a realização do presente trabalho: o
manuscrito de Henrique Oswald, uma cópia deste feita por sua filha Sissy e um manuscrito
não assinado do 4° movimento. As características principais de cada um estão detalhadas
abaixo:
1) Manuscrito autógrafo do compositor (MHO), conservado na Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro (MS O-I-14):
Partitura cuidadosamente escrita a tinta, em papel almaço com pautas riscadas a
lápis, muito limpa e de leitura muito clara, porém um tanto descuidada na colocação de
acidentes. Dinâmica, articulações, arcadas e acentos fartamente indicados, mas com muitas
divergências em passagens análogas ou repetidas. Indica pedalização da parte do piano de
forma relativamente constante. Assinado e datado: Firenzi, 1° de setembro de 1889. 81
páginas. Indicações de andamento dos movimentos: I: Allegro Moderato (MM: mínima
pontuada = 60), II: Adagio, III: Prestíssimo, IV: MoltoAllegro. Várias correções a lápis por
Sissy Oswald, que acrescentou também letras de ensaio.
2) Cópia manuscrita de Sissy Oswald (CSO). Cópia eletrostática de manuscrito,
conservada na Biblioteca Nacional. (M785.73 O-I-6):
As falhas do original foram em parte corrigidas, mas muitas divergências
permanecem. Pedalização indicada apenas nos três primeiros compassos do 1° movimento.
Assinado com as iniciais SOA (Sissy Oswald Alfieri), sem data. 67 páginas. Mesmas
indicações de andamento do original, com letras de ensaio e compassos numeradas de cinco
em cinco, porém com erros no 3° e no 4° movimento.
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3) Manuscrito autógrafo do 4° movimento (USP), conservado na biblioteca da
Escola de Comunicações e Artes da USP. (HO 0158):
Escrito a tinta, em papel almaço. Tudo indica que se trata de um primeiro
rascunho, pois não foi escrito com o mesmo cuidado de MHO, apresenta várias rasuras e
faltam várias indicações de dinâmica, fraseado, arcadas e acentos presentes nas outras duas
fontes. Datado: Firenzi, 1° de agosto de 1889 (um mês antes de MHO), sem assinatura. 16
páginas. Anotação a lápis na primeira página: “Finaledel Trio op. 9”.
Não foram encontradas partes separadas de violino e violoncelo.
3. Editoração
Para se realizar a editoração, os manuscritos foram comparados e uma hierarquia
entre eles foi estabelecida: o manuscrito do compositor tomado como fonte principal, e a
cópia sendo consultada para sanar dúvidas e corrigir detalhes. USP, por se tratar claramente
de umestágio anterior, foi consultado apenas eventualmente. As diferenças entre os
manuscritos foram apontadas e detalhadas em anexo, a fim de não sobrecarregar a partitura
com informação excessiva. A opção por uma ou outra versão foi feita de acordo com a
hierarquização estabelecida, com a comparação entre passagens análogas e a coerência
melódica e harmônica.
A editoração foi feita no programa Finale, incluindo partes separadas para o
violino e o violoncelo. Pequenas e eventuais falhas comuns em manuscritos, como a falta de
acidentes, dúvidas quanto à altura de notas e divergência de sinais de dinâmica e expressão
em passagens análogas foram corrigidas, e acidentes de cortesia colocados de acordo com a
prática moderna.
Optou-se por incluir na edição as letras de ensaio acrescentadas por Sissy, por sua
utilidade prática.
Em alguns casos, as divergências entre passagens análogas são difíceis de ser
solucionadas, como no seguinte caso:
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1° mov, compasso 52, violino.Idem, compasso análogo 189.

Notar a diferença rítmica entre os dois trechos. Em ambas as fontes se encontra
essa diferença, impossibilitando assim a definição de uma versão “correta”.
Optou-se, portanto, em manter a edição conforme os originais, levando-se ainda
em conta o fato de ambos os padrões rítmicos serem recorrentes em todo o movimento.
Uma passagem curiosa ocorre no 2° movimento entre os compassos 52 e 68: o
compositor modifica a indicação de compasso da parte do piano para 3/4 e mantém as cordas
no 9/8 inicial. Se o tempo da colcheia for mantido do 9/8 para o 3/4, será criada uma
aceleração que gera um grande contraste, compatível com a agitação da passagem. Outra
alteração importante resultante da mudança de métrica diz respeito à acentuação das sextinas:
em 9/8, as semicolcheias agrupadas de 6 em 6 são acentuadas de 2 em 2; já em 3/4, as
semicolcheias, escritas como tercinas, são acentuadas de 3 em 3. Mas a notação acaba ficando
ambígua ao longo da passagem, já que o movimento melódico a partir do compasso 62
(exemplo abaixo) sugere a acentuação binária.

2° movimento, compasso 62, MHO.

A anotação “lasciare 2 per battuto” (deixar 2 por tempo) no manuscrito
provavelmente se refere à mudança de marcação das tercinas (3 em 3 para 2 em 2) por causa
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do movimento melódico do violino e do piano. As anotações confusas na parte do violoncelo
não foram transferidas para a cópia de Sissy.
Na primeira seção do 3° movimento, Prestissimo(compassos 1 – 168),os
manuscritos são bastante escassos em marcações de dinâmica, sobretudo na parte das cordas.
Já sua reprise do compasso 255 até o final é mais fartamente marcada. As indicações da parte
final foram, portanto, transferidas para a seção inicial, e algumas da seção inicial igualmente
transferidas para o final.
A seguinte passagem do 4° movimento também pode gerar dúvida, ou uma
tentação a “corrigir”:

4° movimento, compassos 80 – 100, violino e violoncelo.

Observar a diferença rítmica entre o violino e o violoncelo no motivo apresentado
nos compassos 80 (vc) e 84 (vl), e demais repetições. Claramente, a versão pontuada
predomina quando este motivo aparece ao longo do movimento, como ocorre na passagem
entre os compassos 261 e 314. Mas aqui e na repetição transposta da passagem (compassos
394 a 413), Oswald escreve na parte no violino semínimas ao invés do ritmo pontuado. O
mesmo padrão se repete nos três manuscritos, portanto optou-se por manter desta forma na
edição.
Em MHO há uma divergência no tema do 4° movimento, que é apresentado ao
longo do mesmo em duas versões ligeiramente diferentes:
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a) 4° mov, compassos 3 e 4.

b) 4° mov, compassos 39 e 40.

Na versão a), o compositor escreve Fá na segunda colcheia do segundo compasso
na parte do piano, enquanto na versão b) escreve Mib no mesmo lugar. A diferença na parte
das cordas se deve à sequência da passagem que muda de um exemplo para o outro. O piano,
porém, não segue a mesma lógica. As duas versões se alternam sem padrão a cada repetição
do tema nos três manuscritos. Optou-se, portanto em seguir MHO, em vista da
impossibilidade de se estabelecer um padrão.
Sissy modificou a parte do piano na passagem dos compassos 100 e 101. O que se
lia originalmente em MHO e USP era o seguinte:

4° mov, compassos 100 – 101, MHO e USP.

À exceção do primeiro Ré, a linha inferior da mão esquerda foi rasurada em
MHO, possivelmente para facilitar a execução e dar mais leveza e fluência à passagem. O
mesmo acontece nos compassos 104 – 105 (repetição exata), 414 – 415 e 418 – 419 (repetição
transposta). Na mão direita, o Fá do segundo acorde do compasso 101 também foi rasurado, e
há uma rasura indistinta no último acorde do mesmo compasso. Na repetição transposta, não
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há alteração da mão direita em CSO. A versão de CSO, pela qual optou-se na presente edição,
ficou da seguinte forma:

Idem, CSO.

4. Conclusão
As três fontes consultadas para a realização do presente trabalho apresentam
virtualmente o mesmo texto musical, sem nenhuma diferença estrutural. As já citadas
divergências de notas e de indicações de dinâmica, fraseado, arcadas e acentos foram as
diferenças mais significativas encontradas. A partir das fontes, foi possível, portanto, a
realização de uma edição crítica que acreditamos ser fiel ao pensamento do compositor.
Este trabalho poderá contribuir para levar este repertório ao conhecimento de
maior número pessoas e estimular outros trabalhos neste sentido.
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Resumo: Yûgen, composta em 1970 por H. J. Koellreutter para voz e instrumentos tradicionais
japoneses, exemplifica de modo eloquente o influxo e a assimilação de princípios estéticos da
música e arte tradicionais do Japão pela música de Koellreutter. As reflexões aqui apresentadas
sobre este influxo se concentram na utilização de instrumentos tradicionais japoneses, buscando
compreender a importância deles na concepção do som da obra, e explicar a neutralidade com que
são tratados como parte essencial da poética elementarista do compositor. Estas reflexões serão
realizadas a partir da audição da única gravação existente de Yûgen (sem a partitura, que, até hoje,
permanece indisponível), e buscam apoio no pensamento do compositor expresso em seus escritos,
assim como numa comparação com Nissei, outra composição de Koellreutter.
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The use of traditional Japanese instruments in H. J. Koellreutter’s Yûgen
Abstract: Composed by H. J. Koellreutter in 1970, Yûgen, for voice and traditional Japanese
instruments, eloquently exemplifies the influx and assimilation of aesthetic principles from
traditional Japanese music and art in Koellreutter’s music. The thoughts about this influx presented
here in this article are focused on the use of traditional Japanese instruments, aiming to understand
the their importance in the sound conception of the work, and to explaining the neutrality with
which they are handled as an essential part of the composer’s poetics of the elemental. These
thoughts will be made from listening to the only available recording of Yûgen without the score
(which to this day remains unavailable to the author), and will be further supported by the
composer’s thought as expressed in his writings, as well as by means of a comparison with Nissei,
another composition by Koellreutter.
Keywords: yûgen, acculturation, aesthetics, contemporary music, perception.

Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005), compositor alemão que exerceu intensa
influência sobre diversas gerações de músicos do Brasil, viveu na Índia de 1964 a 1969 e no
Japão de 1970 a 1974, onde foi diretor do Instituto Cultural da República Federal da
Alemanha e do Instituto Goethe (KATER, 1997). Durante este período de 10 anos ele teve
oportunidade de se aprofundar na música e estética tradicionais destes dois países,
sedimentando um processo de aculturação 1 ao qual ele se submeteu conscientemente, e por
ele justificado como a única maneira de evitar “escolher o caminho da autodestruição”: buscar
“a compreensão de valores diferentes, estranhos, mesmo que opostos aos nossos ideais”
(KOELLREUTTER, 1983, pp. 18 e 27). Koellreutter mantinha uma atitude francamente
positiva com relação ao inexorável processo de globalização cultural através da visualização e
engajamento na construção de uma cultura planetária 2 baseada na tolerância, compreensão e
absorção de valores culturais do ocidente pelo oriente, e vice-versa.

1641

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

É a este contexto que pertence a composição Yûgen, datada do ano de 1970, e
escrita para voz e instrumentos tradicionais japoneses. A obra foi executada pelo grupo
instrumental Nihon Ongaku Shūdan (Pro Musica Nipponia, ou simplesmente Ensemble
Nipponia) sob a direção do compositor japonês Miki Minoru 3 (1930-2011). A única gravação
existente, justamente com Miki e Ensemble Nipponia, está disponível no LP “Koellreutter”
produzido para a série Música Nova da América Latina da casa discográfica brasileira
TACAPE em 1983.
A partitura de Yûgen, existente apenas em manuscrito (KATER, 1997), não se
tornou disponível até à data de elaboração deste artigo, mesmo depois de se a ter buscado, por
mais de um ano, recorrendo a diversas pessoas e instituições internacionais para obtê-la. Por
este motivo, o trabalho feito aqui teve que transformar criativamente a limitação imposta pela
inaccessibilidade do material num fator positivo, isto é, na capacidade de instigar reflexões do
ponto de vista da percepção do ouvinte da gravação. As reflexões aqui apresentadas também
buscam apoio nos escritos e depoimentos do compositor.
As notas de programa contidas no LP acima mencionado, escritas por
Koellreutter, explicam o significado do título:
“A palavra yûgen significa profundidade e é um dos conceitos básicos
da estética tradicional do Japão: o som, devido ao espaço deixado pelo silêncio,
desdobra sua força de propagação, sugerindo um presente infinito, mas limitado...
Silêncio não é apenas a ausência de som, mas também monotonia, reverberação,
austeridade, delineamento – em lugar de definição —, a ausência de ostentação, ou
seja, o gerador de um espaço que permite a auto-realização, serenidade,
tranqüilidade, reflexão intensa, concentração, equilíbrio e estabilidade mental e
emocional. Yûgen é expressão sem expressão, uma oração íntima.”
(KOELLREUTTER, 1983)

O equilíbrio entre som e silêncio em Yûgen sugere, de fato, um tempo presente
infinito, concentrado e intensamente introspectivo. Numa primeira audição, Yûgen é marcante
também pelo seu estilo pontilhista 4, estático, austero, lento e econômico. A composição usa,
além da voz, somente instrumentos tradicionais japoneses, dentre os quais se pode distinguir
pelo ouvido o koto, shamisen, shakuhachi e ryutêki, além da percussão. Infelizmente o
instumentarium não consta nas notas do LP, e só poderá ser conhecido com a partitura. O
mesmo ocorre com os quatro haikai de Bashô que Koellreutter escolheu, e que não são
identificáveis pela audição do canto, nem estão listados nas notas do LP.
Curiosamente, o contato incompleto que se dá com a audição de Yûgen
exclusivamente através desta única gravação, sem o apoio visual e auditivo da performance ao
vivo, levanta a suspeita de que a escolha dos instrumentos japoneses não constitui um aspecto
fundamental na concepção do som de Yûgen, como se pretende demonstrar a seguir.
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Por “concepção do som” de uma obra compreende-se todo o processo criativo da
obra musical, visto na interdependência entre forma, conteúdo, e som. De fato, forma e
conteúdo são, em música, e em último caso, som, elementos integrados que nossa mente
analítica tem prazer em separar. Uma instrumentação fundamental seria aquela que não pode
prescindir dos instrumentos musicais escolhidos, e cuja significação está atrelada a eles, como
um concerto para piano e orquestra. Mas se a forma é pensada independentemente do som,
como nos Contrapuncti d’A Arte da Fuga de J.S. Bach, que foram escritos sem se ter em
mente qualquer instrumento específico, cria-se uma dicotomia entre a música audível (o som
físico) e “a música em si” (“the music itself ”), a primeira tida como manifestação, a segunda,
como essência. Assim separa-se uma coisa da outra como se elas fossem completamente
independentes, e ainda mais, como se a própria forma já não fosse ela mesma uma
manifestação. A questão platônica entre essência e manifestação se torna bastante presente no
debate do século XIX entre música absoluta e programática (DAHLHAUS, 1978).
Ao fossilizar a performance e fornecer ao ouvinte apenas um simulacro da
dimensão espacial da performance, dimensão esta que inclui o som físico e o timbre, a
música gravada enfatiza a separação entre som e estrutura. Já para o ouvinte que vivenciou a
performance ao vivo de uma obra musical, a performance gravada evolui da categoria de
simulacro à de lembrança: uma cópia menos imperfeita...
Portanto, ao ouvir os sons desencarnados da reprodução de uma gravação, a
experiência do ouvinte se torna mais abstrata, menos concreta do que a do ouvinte da
performance ao vivo. Devido a isto, a gravação de Yûgen ressalta e indica o fato de que a
escolha dos instrumentos japoneses é mais circunstancial do que fundamental para “a música
em si”. Mas por que, exatamente?
Por mais familiar que o ouvinte esteja com o som dos instrumentos tradicionais
japoneses, são necessárias muitas audições da gravação de Yûgen para descobrir exatamente
quantos e quais são os instrumentos nela utilizados. Mas não se trata apenas de incapacidade
do ouvinte: há algo no comportamento dos sons que demonstra a importância reduzida da
escolha específica dos instrumentos em questão. Os instrumentos não se impõem ao ouvinte
em toda a sua potencialidade, mas intervêm economicamente, sugestivamente: eles apenas
sugerem o seu próprio som, o seu próprio timbre, e não se desenvolvem idiomaticamente. Isto
se deve à maneira neutra pela qual eles são utilizados pelo compositor, diferente da do
repertório tradicional japonês: Koellreutter respeita a natureza destes instrumentos, mas não
chega a usá-los de maneira idiomática conforme a cultura de origem deles. De fato, o autor
não lhes dá a chance de realizar a enorme gama de variações tímbricas e gestos sonoros
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característicos de que cada um deles dispõe tradicionalmente. Tais timbres e gestos
idiomáticos são pouco comuns na música ocidental até os anos 1960, e permanecem
inexplorados por Koellreutter, que a eles recorre apenas minimamente, requerendo o seu
timbre mais básico, mais nêutro. Cauteloso, o compositor parece evitar qualquer possibilidade
de estar imitando a música japonesa, embora não fosse esta a sua questão central, como se
verá mais adiante.
Além disso, confirma-se na estética delineativa do haiku

a tendência de

Koellreutter ao devir musical não discursivo. O compositor apenas delineia e sugere os
instrumentos japoneses ao inseri-los num estilo musical que, em vez de pedir melodias ou
sons vivos do ponto de vista gestual (animados por várias formas articulativas como vibratos,
glissandos, ornamentação e tremolos), requer sons esparsos e de caráter gestual imóvel em
sua grande maioria, quase sempre em pianissimo ou piano, constituindo intervenções curtas
que constantemente alternam os instrumentos, produzindo o uso descontinuado de cada um.
Isto contrasta com o tratamento tradicional dos instrumentos na música japonesa, que, mesmo
dentro de uma estética delineativa e não discursiva, explora ricamente a vida interna de cada
som, ornamentando-o, variando sua intensidade, sua altura, e seu timbre.
Portanto, a inicial dificuldade em reconhecer auditivamente os instrumentos
japoneses decorre deste tratamento neutralizador, o qual, juntamente com a reprodução
técnica como único meio de veiculação desta obra atualmente disponível, revela que a escolha
deles não desempenha um papel essencial para a concepção do som da obra. Por um lado, o
timbre destes instrumentos é único e insubstituível, e a performance ao vivo, como única
manifestação completa de uma composição escrita para ser tocada, inclui necessariamente o
impacto visual e sonoro destes instrumentos, remetendo o ouvinte diretamente ao Japão
tradicional. Com certeza, não se pode pensar o conteúdo ou a significação totais de uma obra
musical sem levar em consideração o seu aspecto performático, pois a presença da obra
musical instrumental ou cantada se dá na execução ao vivo. Por outro lado, o timbre único e
insubstituível destes instrumentos, embora também presente na gravação, extravia-se nela,
devido à neutralidade com que são tratados. Os sons dos instrumentos neutralizados de Yûgen,
tomados na forma desencarnada com que eles se veiculam pela reprodução de uma gravação
em disco, não produzem nem requerem esta associação com o Japão, que somente se torna
óbvia ou necessária visualmente e sonoramente na performance. O mesmo se dá no nível
abstrato, da “música em si”: não a produzem, não a requerem e parecem mesmo dispensá-la.
Dispensam-na porque estes instrumentos se encontram neutralizados por um pensamento nãojaponês que evita suas inflexões tradicionais e os dilui na sua austera textura
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pontilhista/elemental. A audição da gravação de Yûgen tem, portanto, o efeito de acentuar esta
neutralidade característica do uso dos instrumentos japoneses feito por Koellreutter,
principalmente se o ouvinte nunca presenciou a performance ao vivo, o que muito
provavelmente parece ser o caso de todos os ouvintes brasileiros 5.
Uma vez reconhecido isto, é apreciável o modo pelo qual o uso dos instrumentos
japoneses conclui e completa o ato criativo global de Koellreutter, pela inclusão visual dos
instrumentos da tradição do Japão e sonora de seus timbres, e fazendo não só uma simples
referência a uma cultura dentro da qual ele se encontrava vivendo no ano da composição, mas
também indicando que o compositor já compartilhava anteriormente dos ideais estéticos que
ele ali encontrou 6. Este ato poiético consiste num conjunto de elementos que se integram
caracteristicamente na obra de Koellreutter. São elementos que incluem o mundo japonês mas
não se limitam a ele: o elementarismo, o silêncio (seijaku), a organização serial e
planimétrica, o pensamento gestáltico, o haiku, a ideia de profundidade (yûgen), bem como
outras ideias oriundas da estética japonesa tais como datsusoko (arracionalidade), fukinsei
(assimetria), kanso (simplicidade), koku (disciplina rigorosa), e shizen (naturalidade), às quais
Koellreutter valorizava como “indicadores de uma arte universal nova, arte ambiental que
poderia se propagar pelo mundo”. (KOELLREUTTER, 1983, p.50).
A opera omnia 7 de Koellreutter inclui setenta e sete títulos (KATER, 1997), dos
quais apenas três fazem uso da execução ao vivo de instrumentos não-ocidentais: Advaita,
concerto para sitar e orquestra (1968); Tanka I, para koto e voz (1970); e Yûgen. Três outras
obras incluem o som de instrumentos indianos gravado em fita magnética 8. Esta escassez de
instrumentos japoneses ou indianos na sua obra demonstra que a sua adoção ou inclusão de
não se tornou um interesse específico de sua pesquisa composicional. O interesse maior no
período de 1968 a 1983 parece ter sido o que se pode chamar de uma “poética do elemental”,
que se traduz em austeridade, estasis, simplicidade e clareza formais. Uma breve comparação
do estilo, estética e instrumentação de Yûgen com os de Issei revela que a questão central
para o autor era a poética elementarista, e não o uso de instrumentos japoneses.
Issei foi composta em 1977 para voz, dois clarinetes, trompa, trombone,
bandolim, contrabaixo e percussão (pratos, tam-tam, woodblock ou claves, agogô e xilofone)
e publicada em São Paulo no ano seguinte (KOELLREUTTER, 1978). No intervalo entre as
duas composições Koellreutter compôs Mu Dai (mu dai significa sem título), para voz
qualquer e fita magnética com sons de tablā, e os Tankas I, II, III, IV e V, além de iniciar a
cantata O Café. Trata-se de um período de intensa referência à poiesis japonesa nos títulos das
composições (mas não no uso de instrumentos tradicionais japoneses), e no conteúdo musical
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estreitamente vinculado à poesia tanka como modelo estético e regulador morfológico de
supersignos musicais organizados conforme os princípios da percepção gestáltica. Apenas
Tanka V e Issei foram compostas após o retorno de Koellreutter ao Brasil (Tiradentes e São
Paulo/Rio, respectivamente), enquanto as outras todas foram escritas em Tokyo. No Catálogo
de Obras de H.J. Koellreutter lê-se, a propósito de Issei:
“O compositor a considera como um canto de introdução do teatro tradicional
japonês – o Nô -, arrítmico e amétrico. Segundo suas palavras: ‘Ensaio sobre as
possibilidades expressivas de uma música plana sem dimensões, por assim dizer, de
caráter elementarista, sem contraponto nem harmonia, ou seja, sem profundidade
perspectívica, aparentemente livre da ação ordenadora da pulsação, portanto
acronométrica’.” (KATER, 1997, p. 40)

Estas mesmas palavras se aplicam também a Yûgen, com seu devir igualmente
austero, acronométrico, arrítmico e amétrico, elemental e aperspectívico (que significa sem
centro tonal) . Em Issei os instrumentos ocidentais são tratados da mesma maneira neutra que
os de Yûgen, conformando-se a intervenções “monossilábicas”, pouco ou completamente não
idiomáticas, sons gestualmente imóveis, longos ou contrapostos a outros muito curtos, que
“pairam” no espaço sonoro e se organizam de modo a formar gestalten. O único trecho de
Issei que se diferencia substancialmente de Yûgen é a última parte da seção A, indicada pelo
número (4) na partitura, e que consiste em seis compassos de densa textura sonora notada
ritmicamente.
Issei se revela, então, como o contrapeso de Yûgen no contexto biográfico do
autor. Yûgen, momento de chegada ao Japão, de mergulho em profundidade na tradição
japonesa, recorre ao auxílio dos instrumentos tradicionais japoneses enfatizando e tornando
visível a afinidade de Koellreutter com ela. Issei, momento de retorno ao Brasil, recorre aos
instrumentos ocidentais, enfatizando que a afinidade não tem nada a ver com a
superficialidade dos timbres instrumentais, mas que se encontra enraizada mais
profundamente, desde o início do processo criativo composicional (poiesis). Issei é a primeira
obra brasileira de maiores proporções, e coincide com o momento de imigração para o Brasil,
de imigração de sua música, agora profundamente engajada no pensamento japonês
tradicional, pois o termo issei (一世), escolhido como título, indica a primeira geração de
pessoas nascidas no Japão a emigrar para outro país.
Pode-se especular que, ao contrário do que aconteceu na realidade, Yûgen poderia
ter sido composto para instrumentos ocidentais, e que Issei, para instrumentos japoneses. Para
ambas as composições, a instrumentação não é fundamental para a concepção do som ou para
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a “música em si” destas duas obras, mas se mostra fundamental para o projeto poiético total,
que inclui necessariamente a performance ao vivo e o momento biográfico do autor.
Esta comparação entre Yûgen e Issei

parece também confirmar a atitude

pragmática na escolha dos instrumentos feita por Koellreutter nestas duas obras, uma escolha
mais determinada pela disponibilidade circunstancial deste ou daquele instrumento ou grupo
instrumental do que pelo desejo ou necessidade formal de determinados instrumentos
específicos. A escolha dos instrumentos se associa mais a uma circunstância biográfica e a
uma possibilidade de criação (performance) da obra do que de uma concepção sonora
vinculada a timbres. Por isso, uma performance com instrumentos tradicionais japoneses seria
possível no Japão mas não no Brasil dos anos 1970 ou 1980, período em que tais instrumentos
eram praticamente desconhecidos no ambiente da música contemporânea brasileira. Isto seria
motivo suficiente para o compositor decidir-se por usar instrumentos facilmente encontráveis
no Rio de Janeiro ou São Paulo para sua composição imigrante, Issei. Embora escritas para
instrumentos específicos, Yûgen e Issei parecem ser capazes de vestir-se de qualquer
instrumento, sem que isto afete sua identidade estrutural e filosófica, de modo parecido com o
d’A Arte da Fuga.
Quanto a Yûgen, especificamente, esta pragmaticidade pode ter sido relevante
para a opção dos instrumentos. Talvez seja impossível descobrir, no momento biográfico de
Koellreutter em 1970, quais circunstâncias o levaram à sua decisão. Certo é que a sua
presença no Japão dos anos 1970 a 1974 coincide com um período em que ali já se encontrava
em franco desenvolvimento a revitalização da herança tradicional japonesa no contexto da sua
música contemporânea. Os anos 1960 e 1970 são considerados como o auge da redescoberta
da hôgaku – música nacional – e de seus intrumentos tradicionais. O termo hôgaku, que no
início do século XIX se referia apenas à música japonesa da época moderna 9, excluindo os
gêneros clássicos anteriores, neste período do século XX passa a incluir “as novas tendências
para instrumentos tradicionais devido ao confronto com a yôgaku” – música ocidental
(GALLIANO, 1998). Chega-se, nos anos 1970, a um período em que o repertório composto
por Takemitsu Tôru (1930-1996), Yuasa Jôji (1929), Miki Minoru, Ishii Maki (1936-2006),
Matsudaira Yoritsune (1907-2001), entre outros, conta com numerosas obras escritas para
instrumentos tradicionais ou combinações de instrumentos tradicionais japoneses e ocidentais.
Fica aqui, a nível especulativo, a ideia de que, através do maestro Miki Minoru (que fundou o
Ensemble Pro Musica Nipponia em 1964), concretizou-se, para Koellreutter, a feliz
oportunidade de realização de uma obra para instrumentos tradicionais japoneses.
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Koellreutter define aculturação como “a absorção de bens culturais, espirituais e materiais de culturas
alienígenas” (KOELLREUTTER, 1983, p. 45).
2
A expressão “sociedade planetária” é usada por ele no livro Estética (KOELLREUTTER, 1983).
3
Segue-se aqui o uso tradicional japonês do sobrenome precedendo o prenome.
4
O termo pontilhismo pode ser aplicado a Koellreutter com reservas, pois, ao remeter diretamente a Webern e ao
pós-webernianismo do período em torno a 1950, identificaria Koellreutter como uma manifestação tardia deste
estilo. Preferível é o termo elementarismo, proposto pelo próprio Koellreutter, que se refere a um “idioma
musical emergente” e se apresenta de modo essencial, fundamental e simples. (KOELLREUTTER, 1990, p. 51)
5
Não se tem notícia, até o presente momento, de uma segunda performance de Yûgen além daquela no LP da
TACAPE, nem mesmo com relação ao Projeto Yûgen – Tributo a Tomie Ohtake, Haroldo de Campos e
Koellretter, promovido pela Fundação Japão de São Paulo em 2000 (RELEASE FUNDAÇÃO JAPÃO, 2000).
6
Koellreutter relata que o primeiro contato com a música da corte japonesa (gagaku) em 1953 foi um momento
de influência decisiva em sua atividade criativa, “não no sentido de uma mudança provocada por essa
experiência, mas sim como no de uma confirmação de ideais estéticos que foram os meus, desde a juventude”
(KOELLREUTTER, 1983, p.17).
7
Obra completa.
8
Os sons das tampuras nas fitas magnéticas de Sunyata, para flauta e orquestra de câmara (1968) e de
Constelações, para voz e seis instrumentos (1982/3), e os de tablā na fita que acompanha a voz solo de Mu Dai
(1972).
9
Refere-se principalmente à música burguesa para koto, shamisen e canto e às formas não religiosas de música
para shakuhachi.
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Resumo: Este artigo busca compreender, a partir de um levantamento histórico, o papel do
theremin como elemento representativo do universo alienígena nos filmes de ficção científica do
início da década de 1950.
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The use of the Theremin in science fiction film soundtracks in the early 50s
Abstract: This article seeks to understand, after a historical survey, the role of the Theremin as a
representative element of the alien’s universe in science fiction films of the early 1950s.
Keywords: Theremin, soundtrack, electronic music, science fiction.

1. Introdução
O theremin, também conhecido por aetherophone ou tereminovox, foi o primeiro
instrumento eterofônico 1 da história, patenteado em 1919 pelo inventor russo Lev Sergeivitch
Termen, mais conhecido pelo nome “ocidentalizado” Léon Theremin. Ele é composto por
duas antenas que correspondem, respectivamente, à altura e intensidade, e opera pelo
princípio de batimento de frequências 2.
Após um período inicial de divulgação e concertos pela União Soviética e Europa,
no final dos anos 20, o instrumento foi levado para os EUA por seu inventor e, graças a uma
massiva campanha publicitária, ele ganha os palcos americanos e se torna um famoso
instrumento de concerto. Léon Theremin excursiona, então, por todo o país com sua protegida
e thereminista virtuosi Clara Rockmore para exibir as potencialidades fantástica de seu
instrumento.
Graças à sua peculiar sonoridade e recursos musicais, rapidamente o instrumento
passou a ser apropriado por compositores de música de cinema. Inicialmente ele figura em
filmes soviéticos de baixo orçamento, até que encontra o caminho natural onde seu som seria
imortalizado: o cinema hollywoodiano. O primeiro uso do theremin em uma obra
cinematográfica se deu em 1931, na trilha sonora composta por Dmitri Schostakovich para o
filme soviético Odna (em inglês: Alone). Um ano depois, ele reaparece na trilha sonora de
Graveil Popov para o documentário russo Komsomol – The Patron of Electrification. Nos
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EUA, o instrumento teve sua estreia na trilha sonora de Max Steiner para King Kong (1933),
posteriormente, em 1935, foi utilizado por Franz Waxman em A noiva de Frankenstein (The
Bride of Frankenstein, 1935), onde fez sua primeira aparição em um filme norte-americano de
ficção científica (HAYWARD, 2004, p. 8). Seu uso se limitou a efeitos sonoros de segundo
plano em King Kong e, em A noiva de Frankenstein, o instrumento foi utilizado para “dobrar”
a linha melódica dos violinos no tema da noiva. Infelizmente, por razões diversas, entre elas
a baixa qualidade dos equipamentos de gravação da época e a impossibilidade de se mixar os
instrumentos separadamente na pós-produção, a sonoridade do theremin em ambos os filmes
ficou praticamente inaudível. Observa-se, entretanto, que o uso do instrumento, desde o
início, esteve relacionado aos sentidos de estranhamento e medo, geralmente ocasionados por
alguma criatura anormal ou forças sobrenaturais. Esses sentidos, que aos poucos são
associados ao novo instrumento, serão fator preponderante para o futuro uso que se fará do
theremin como elemento de representatividade do estranho, do grotesco e, como
consequência, da anormalidade e do mal.
Na década de 40, com o uso do theremin nas sequências de sonho em Lady in
the dark (1944), Hollywood se familiarizou com o instrumento (WIERZBICKI, 2005, p. 21).
O passo decisivo, entretanto, que viria a impulsionar e consagrar o theremin no cinema
hollywoodiano foi sua presença nas trilhas musicais compostas por Miklós Rósza para os
filmes Quando fala o coração (Spellbound), de Hitchcock, e O farrapo humano (The Lost
Weekend), dirigido por Billy Wilder, ambos de 1945. Nestes filmes, ao contrário dos de até
então, o instrumento assumirá o papel de solista e atuará predominante sobre a orquestra.
Máximo (2003) destaca a grande diferença entre ambas as partituras: a música de O farrapo
humano é caracteristicamente impressionista – “retrata musicalmente a impressão que um
símbolo aterrador – o rato sendo destruído pelo morcego – provoca no delirante Birman. A de
Quando fala o coração, expressionista, revela o que [se esconde] no inconsciente do
desmemoriado Dr. Anthony Edwardes” (MÁXIMO, 2003, p. 77). Apesar de possuírem
temáticas distintas, no entanto, há um elemento fundamental que une ambos os filmes: o fato
dos personagens principais serem mentalmente perturbados, um pela paranoia e outro pelo
alcoolismo. Assim, no cinema, o theremin passou a se associar gradativamente a temas que
envolviam distúrbios mentais ou qualquer tipo de anormalidade. Por outro lado, fora do
contexto cinematográfico, a aura mística que rondava o instrumento e seu poder de evocar o
som sem o contato físico também contribuiu para que ele se relacionasse a elementos
sobrenaturais.

1650

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

2. O theremin nos filmes de ficção científica dos anos 50
A década de 1950 representa a “Época Áurea” da ficção científica no cinema
hollywoodiano. Lisa M. Schimidt destaca que apenas nos anos 50 a ficção científica se
constitui como gênero cinematográfico norte-americano (BARTKOWIAK, 2010, p. 24).
Graças à Guerra-Fria, uma onda de produções que envolvem temáticas de exploração
espacial, contatos alienígenas e ameaças de criaturas grotescas invadem a indústria
cinematográfica norte-americana. Hayward (2004, p. 9) destaca que, nesse período, os filmes
de ficção científica se tornaram uma forma de premissa e exploração de várias ansiedades que
predominavam na época. O medo ocasionado pela possibilidade de um ataque comunista
converteu-se, então, no cinema hollywoodiano, nos inimigos comuns que ameaçavam a
humanidade ou, mais especificamente, ameaçavam destruir os ideais norte-americanos. Para
Celeste Olalquiaga:
A exploração das fronteiras do corpo humano foi apresentada pelos filmes de ficção
científica dos anos 50 e 60 como fantasias apocalípticas de invasões vindas de
outros planetas, deformações genéticas e animais gigantescos capazes de engolir
toda a humanidade em poucas horas. Normalmente atribuídas à paranoia da Guerra
Fria (o medo americano de uma invasão comunista) e ao sentimento de
perecibilidade do pós-guerra, esse medo foi, sobretudo articulado como uma
ansiedade pela possibilidade de tornar-se desumano. (OLALQUIAGA, 1998, p.

56).

Ao mesmo tempo, nos anos 40 e 50, a indústria cinematográfica passava por
tempos de crise e transformações. A crise financeira dos estúdios incentivou a busca por
novas soluções estéticas e por trilhas sonoras com orçamentos mais modestos. Isso favoreceu
a entrada de novos compositores e, juntamente, da música de vanguarda no cinema, o que
abriu caminho para a experimentação e para a busca de novas sonoridades e instrumentos.
Assim, no pós-guerra, as convenções de associação entre música atonal e eletrônica com
alienígenas foi devido a um processo de assimilação cultural de elementos provenientes da
vanguarda musical com as ansiedades predominantes na época (BARTKOVIAK, 2010, p.
36). Com isso, o som do theremin ao lado de outros instrumentos eletrônicos, como o
novachord, foi totalmente associado a temas como viagens espaciais, invasões alienígenas,
monstros e ataques de criaturas grotescas.
Em 1950, dois filmes inauguram a era de exploração espacial de Hollywood:
Destino à lua (Destination Moon), que envolveu uma memorável produção, e Rocketship X-
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M, com orçamento mais modesto, foi criado apressadamente a fim de tirar proveito da forte
campanha publicitário de seu concorrente direto. Destino à lua (Destination Moon) possui
uma trilha orquestral relativamente tradicional. Rocketship X-M possui trilha musical de Ferde
Grofé e orquestração de Albert Glasser. Seu principal reconhecimento foi o fato de haver sido
o primeiro filme de sci-fi a utilizar o theremin no pós-guerra. No filme, o som do instrumento
é usado para caracterizar o espaço marciano em contraste com a trilha puramente orquestral
que acompanha as sequências na Terra. Essa aplicação será refinada em O Dia que a Terra
Parou (1951), onde os instrumentos eletrônicos estarão associados ao sentido de alienígena
dos personagens. No mesmo ano, Dmitri Tiomkin também utiliza uma orquestração não usual
e o theremin no filme O monstro do Ártico (The Thing from Another World, 1951), dirigido
por Christian Nyby (HAYWARD, 2004, p.9 - 10). Em 1953, Irvin Gertz, Henry Mancini e
Herman Stein reforçariam a associação do theremin com o universo alienígena em A ameaça
que veio do espaço (It Came from Outer Space), dirigido por Jack Arnold. Os quatro filmes
citados (Rocketship X-M (1950), O dia que a Terra parou (1951), O monstro do Ártico (1951)
e A ameaça que veio do espaço (1953)), produzidos na primeira metade da década de 50,
imortalizariam o som do instrumento junto ao universo alienígena. O theremin continuará
tematizando distúrbios psicológicos, fantasia e o supernatural, mas é pela temática alienígena
que ele será definitivamente absorvido pelo cinema hollywoodiano. Nos anos seguintes, o
sucesso de seu som característico se repetiu em séries e programas de televisão, como The
Jetsons, My Favorite Martian, The Twilight Zone, The Outer Limits (BARTKOWIAK, 2010,
p. 30).
3. Análises de caso
3.1 Rockertship X-M (1950)
O uso inovador do theremin em Rocketship X-M servirá de referência aos demais
filmes com temática espacial/alienígena. A partir dos filmes de ficção científica da primeira
metade de década de 1950, a sonoridade do theremin imprimiu-se, definitivamente, na
memória coletiva dos espectadores e os compositores de sci-fi passariam, nos anos seguintes,
a reproduzir esse tipo de sonoridade e gesto nos futuros instrumentos eletrônicos
(BARTKOVIAK, p. 30).
Para Tibbetts, “infelizmente o subsequente uso excessivo do theremin em filmes
de sci-fi e terror B se tornou um cliché. Em Rocketship X-M, no entanto, a interação do
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efeito sobrenatural” (BARTKOWIAK, 2010, p. 199). Podemos dizer, portanto, que “de um
ponto de vista puramente musical, a incorporação do theremin por Grofé na trilha sonora de
Rocketship X-M representou um marco na história da ficção científica cinematográfica. Antes
disso, a trilha musical de sci-fi não possuía nenhuma característica própria em relação aos
demais gêneros fílmicos.” (WIERZBICKI, 2005, p.22).
No filme, o theremin pode ser ouvido claramente já no primeiro contato dos
tripulantes com o planeta vermelho, ao avistarem-no do interior do foguete espacial (31’28’’).
A música, neste momento, é misteriosa e possui predominância de instrumentos eletrônicos, a
saber, do theremin e do órgão novachord. Estabelece-se, então, a imediata associação entre o
planeta vermelho e a sonoridade destes instrumentos, com destaque para o som do theremin
que, no entanto, assume uma função predominantemente indicial e de colorismo, evitando
tratamentos temáticos. Ao pousar em marte, o theremin ganha ênfase e predomina sobre a
malha orquestral na maior parte da música extra-diegética que acompanha as sequências em
solo marciano.

3.2 O Dia que a Terra Parou (1951)
Em O dia que a Terra Parou, de forma semelhante, o theremin estará associado
ao sentido alienígena dos personagens. Assim, nas cenas que sugerem alguma presença
alienígena, como quando Klatuu (Michael Rennie) se encontra no interior da nave (55’46’’), a
música mantém-se predominantemente eletrônica. Por outro lado, nos momentos onde
nenhuma característica alienígena dos personagens está presente, a música se mantém
predominantemente orquestral. Esta sonoridade mais tradicional, ligada ao elemento de
humanidade, pode ser notada nas cenas em que Bobby e Klaatu estão no cemitério e, em
seguida, caminham por Washington.
Diferentemente do uso não temático do theremin em Rocketship X-M, Herrmann
na música de O dia que a Terra Parou, utiliza desenvolvimentos motívicos e temas melódicos
bem definidos. Como Leydon observa, na trilha que acompanha Klatuu no interior da nave
(55’46’’), os teremins “executam algo próximo a um tema melódico maduro e bem
desenvolvido.” (HAYWARD, 2004, p. 35). A autora destaca ainda que, nessa cena, o
theremin emerge como parte natural do ambiente, ou seja, como um elemento comum ao
mundo alienígena ao qual Klatuu pertence (HAYWARD, 2004, p. 35). A hábil dicotomização
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da trilha sonora de Herrmann possibilita a compreensão da relação audiovisual em vários
níveis de significação. Podemos dizer que, simbolicamente, o uso do theremin e dos
instrumentos eletrônicos reforçam a superioridade evolutiva e o poder dos alienígenas sobre o
mundo mecânico dos humanos. Por outro lado, a sonoridade eletrônica conduz a uma
sensação de estranhamento e distanciamento emotivo, enquanto a familiaridade com a música
tradicional sugere algum nível de humanidade.

4. Considerações finais
O uso do theremin em filmes de ficção científica nos anos 50 marcou para sempre
a história desse gênero e estabeleceu relações indiciais que atravessaram os tempos. O
relacionamento entre o som eletrônico do theremin e elementos do universo ficcional
exerceria forte influência na recepção cultural das próximas gerações de instrumentos
eletrônicos e, de modo geral, da música eletroacústica como um todo, se tornando parte do
subconsciente coletivo.
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Notas
1

Isto é, cujo som se produz através do ar ou éter, a substância que os físicos e filósofos do século XIX
acreditavam existir em todo o universo.
2
No princípio de batimento de frequência, duas frequências muito próximas são combinadas e resultam em uma
terceira que é igual à diferença entre as duas primeiras. Desse modo, o som que permanece audível é a
“frequência de batimento”. Os geradores de sinais de frequência de rádio utilizados no theremin estão acima da
capacidade de audição humana, mas a diferença entre eles é audível. Uma das frequências é fixa, enquanto a
outra pode ser alterada pelo movimento das mãos do intérprete (HOLMES, 2002, 50).
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Resumo: O presente trabalho pretende fazer uma investigação estilística sobre a obra Choro de
Juliana, composta e executada pelo violonista brasileiro Marco Pereira. Após uma breve revisão
bibliográfica de alguns trabalhos sobre o violão brasileiro, o trabalho traz uma análise desta peça
onde se procura identificar algumas peculiaridades estilísticas e expressivas.
Palavras-chave: Marco Pereira, análise musical, tópicas, violão brasileiro.
The Brasilian guitar and Marco Pereira's Choro de Juliana
Abstract: This paper presents a stylistic investigation of Choro de Juliana, a piece composed and
performed by Brazilian guitarrist Marco Pereira. After a brief review of several works on Brazilian
guitar, an analysis of this piece aims to identify its stylistic and expressive particularities.
Keywords: Marco Pereira, music analysis, topics, Brazilian guitar

1.Introdução
Esta comunicação parte da questão do violão brasileiro: existe uma escola brasileira de
violão? Quais seriam suas características, seus estilos, seus nomes? Para contribuir para a
investigação desta questão, buscamos analisar uma obra de um violonista e compositor
brasileiro: trata-se aqui do Choro de Juliana de Marco Pereira.
O trabalho de Marco Pereira possui características peculiares como no trânsito por
uma gama de gêneros, assim como sua performance idiomática. Ele pode colocado ao lado de
nomes como Egberto Gismonti, Paulo Bellinati e Sérgio Assad: “um artista cuja música
popular é quase clássica e cuja música clássica tem sempre um pé no popular” (MOLINA,
2010, p.51). Já para Pereira, alguns violonistas ultrapassam as categorias de erudito e popular
e não se encaixam em classificações estanques, “como no caso de Garoto, Laurindo de
Almeida, Baden Powell, Rafael Rabelo, Marco Pereira, Paulo Bellinati, entre outros”.
(PEREIRA, 2007, p. 105). Um violonista de destaque, enfim, cuja obra composicional e
didática é de grande interesse para a questão do violão brasileiro.
2. Revisão de parte da literatura
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Com o objetivo de identificar elementos que determinam o estilo composicional de
Marco Pereira, Lemos e Aguiar (2011) analisam a peça Samba mostrando como esta obra se
relaciona, ora com o choro tradicional ora com o não-tradicional. Já Cardoso (2006) pesquisa
o estilo do compositor e violonista Guinga e analisa o que ele chama de “violonismo”, ou
seja, estruturas que somente podem ser executados no violão, não fazendo muito sentido em
outros instrumentos. Por outro lado, partindo dos pressupostos de Bourdieu, este mesmo autor
traça uma relação entre a música popular e a música culta tentando situar o compositor
Guinga entre esses dois polos.
Ainda sobre o idioma do violão, Battistuzzo (2009) discorre sobre Francisco Araújo
mostrando como suas obras estão ligadas ao que ele chama de "idiomatismo" do violão. Já
Almeida (2009) procura enfocar e analisar o estilo de tocar violão do cantor e compositor
João Bosco quando se auto acompanha. Sobre o aspecto característico do violão que remete
ao choro, podemos destacar o trabalho de Pellegrini (2005), cuja pesquisa passa por uma
revisão de boa parte da produção violonística do século XX, além de investigar
particularmente o violão de sete cordas de Dino.
Pereira (2007) mapeou importantes violonistas no começo do século passado no Rio
de Janeiro, propondo uma visão não linear da história do violão e questionando o
entendimento de que existiria uma linha evolutiva na escola do violão brasileiro. Através da
fenomenologia, esta autora analisa gravações e partituras situadas entre 1900 e 1930 e afirma
que havia vários violonistas de nível técnico e artístico semelhante ao de João Pernambuco,
que é o único violonista da época que continua vivo na memória violonística brasiliera. Já
Taborda (2011) traz uma importante revisão bibliográfica e histórica do violão no Brasil, além
discutir sua relação com a identidade nacional. Temos também em Bennett (2001), obra que
trata do violão em diferentes culturas do mundo, o capítulo de Suzel Reily que se dedica a
questões culturais do Brasil, tratando da hibridização da cultura violonística brasileira e de
como o instrumento funciona desde o século XIX como um articulador social: o violão está
presente em posições intermediárias entre as classes mais altas e mais baixas, e igualmente é
utilizado por músicos de estética erudita bem como em movimentos populares.
O compositor da obra aqui analisada produziu igualmente publicações acadêmicas tais
como Pereira (1984), livro originário de sua dissertação de mestrado na França e que propõe
uma análise da obra completa de Villa-Lobos para violão. O livro Ritmos brasileiros para
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violão (PEREIRA, M., 2007) traz uma adaptação para o violão de quarenta conduções
rítmicas extraídas daquilo que Pereira chama de “comunidades folclóricas brasileiras”. A obra
é didática e é destinada ao acompanhamento violonístico de canções.
3. O Choro de Juliana: análise preliminar
Este choro para violão solo foi gravado no primeiro LP solo de Marco Pereira, que traz
o título Violão Popular Brasileiro Contemporâneo (PEREIRA, 1985). Antes de discutir
aspetos da retórica musical presente nesta obra, vamos começar com um esquema harmônicoformal do choro, que está na tonalidade de Lá maior. A presente análise baseia-se na partitura
presente no encarte do disco, bem como na sua gravação no mesmo.

Figura 1: Estrutura formal

Como este esquema mostra, a peça é em forma ABA. A parte A apresenta logo de
início o tema principal da peça, que aparecerá nas três seções. No segmento a1 o tema leva da
tônica à dominante através de uma progressão de dominantes estendidas. Em a2 o tema
passeia pelo IIIb, Dó maior, e no seu fechamento leva à dominante de Ré. A seção a3 começa
em IV, Ré maior, apesar do tema não ser transposto, e, através de mais dominantes estendidas,
levaria a uma cadência perfeita na tônica, que somente surge após embelezamento de um
breve acorde apojatura, arpejo de Fá maior, lembrando a tradicional cadência de engano.
A parte B é segmentada em duas seções. Em b1 um novo material melódico caminha
sobre acordes diminutos descendentes seguidos de dominantes estendidas que levam a uma
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preparação II-V de IV (c.32-33). Na sequência, b2 traz uma progressão clássica da harmonia
jazz, descendo do #IV meio-diminuto à tônica, e na dimensão rítmica há muita
movimentação, com sextinas e fusas ascendentes, atingindo um registro bastante alto do
violão, A6, uma das notas mais agudas do instrumento.
Com esta análise inicial pode-se confirmar que a peça exibe uma forma ternária tipo
ABA, estando ausente uma terceira seção, como é típico dos choros tradicionais. Note-se
também que a presença de certas tensões harmônicas, de preparações tipo II-V e de
progressões de dominantes estendidas revelam um colorido jazzístico ou bossa-novístico
neste choro. Em seguida vamos tecer mais comentários analíticos à luz da teoria das tópicas.
4. A Teoria das tópicas e o Choro de Juliana
Partindo dos estudos sobre a retórica musical na linguagem do classicismo 1, Piedade
(2007; 2011) propõe a aplicação da teoria das tópicas para o estudo da musicalidade
brasileira. O autor sugere alguns universos de tópicas, tais como “brejeiro”, “época de ouro” e
“nordestina”. Sobre a primeira destas categorias, o autor explica:
O brejeiro na musicalidade brasileira é brincalhão, difere do gesto que se entende por
scherzando, por seu caráter menos infantil e mais malicioso e desafiador. A figura do
malandro na cultura carioca e brasileira em geral alude a este tópico: o malandro que
ginga com os pés, é esperto e competente (na ginga), desafiador (quem me pega?). A
expressão musical deste caráter da brasilidade se dá através das tópicas brejeiro, que
envolvem transformações musicais presentes, inicialmente, no choro (PIEDADE,
2007).

Veja-se o tema principal, apresentado logo no início (figura 2a), tem como
característica um sinuoso anacruse que leva a C# sob o acorde de tônica (Lá maior). Esta nota
vem antecipada em uma semicolcheia da cabeça do compasso seguinte. Ora, na sua primeira
repetição, esta antecipação é alargada para uma colcheia, o que provoca um deslocamento
métrico sutil, típico das tópicas brejeiro (figura 2b). Na terceira apresentação o tema traz o
mesmo gesto alvo à C# mas o acorde não é a tônica mas sim Ré Maior (IV). Entretanto, como
a mudança harmônica é bem preparada, o ouvido é enganado e cria-se uma breve impressão
de que o tema está começando mais uma vez na tônica (figura 2c).
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2a) c. 1

2b) cc. 8-9

2c) cc. 16 -17, deslocando a
chegada em Dó#.

Figura 2: Tema inicial e suas reapresentações.

Outro elemento tipicamente brejeiro é o motivo de três semicolcheias D-Db-C que
atravessa ternariamente a métrica binária dos compassos 11 e 12. Este tipo de deslocamento
regular de figuras ostinati com número desigual em relação ao pulso é um traço do
virtuosismo inerente do brejeiro, que ali mostra a perfeição de um encaixe complexo.

Figura 3: Estrutura ternária cromática em subdivisão binária seguido de sextina (cc. 12,13 e 14).

O uso insistente de velozes ascensões cromáticas à nota alvo, de início somente em
duas fusas (c. 11) e na última seção aumentadas em sextinas e fusas e repetidas
insistentemente (cc. 34 a 39) revela maneirismos da flauta no choro, destacando o aspecto
virtuosístico e o estilo culto, estratégias do brejeiro. Nos compassos 36 e 37 acontece uma
gradual aceleração controlada até o Fá# que revela esse gesto conforme mostra a figura 4.

Figura 4: cc. 36 e 37.

Essa compressão no padrão rítmico com sextinas e fusas ocorre, na verdade, desde o c.
33 até o final da peça, e também se prenuncia nos cc.14 e 19. Para o compositor, este tipo de
figuração é esperada no estilo, o que se constata na exemplificação de sua síntese rítmica do
choro (PEREIRA, M., 2007: 36). Outros autores que também propuseram reduções rítmicas
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para levadas de instrumentos, como Sá (2002) e Brasil (2006), este tipo de "diminuição" não é
mencionado. Entretanto, nas partituras de choro pode-se encontrar esse tipo de brincadeira
rítmica, como é o caso da peça Jorge do Fusa, de autoria de Garoto, onde essa alteração
rítmica é indicada já no próprio título da peça. A nosso ver, trata-se de um elemento retórico,
uma figura ligada ao virtuosismo e exibição do estilo culto.
No compasso 38, uma codetta que leva à retomada da parte B exibe uma estrutura
melódica em zigue-zague, um elemento bastante relevante na musicalidade brasileira,
entendida por Salles como uma estrutura típica da linguagem musical do compositor VillaLobos (SALLES, 2009). De fato, este tipo de figuração, que se pode entender como uma
melodia polifônica no sentido schenkeriano, está bastante associado à linguagem do choro.

Figura 5: Estruturas em zigue-zague cc. 40.

Um pouco do lirismo e simplicidade das tópicas época de ouro está presente aqui na
cadência dos cc. 22-23, onde a passagem arpejada pelo VIb revela uma inocência previsível,
porém assim desejada pelo compositor. As apojaturas 9-8 que aparecem três vezes na seção b1
(cc. 30-33) apontam o mesmo universo de tópicas.
Por outro lado, observamos muitos elementos que podem ser enquadrados como o que
Piedade chama de tópicas bebop, que fazem remissão direta ou indireta ao jazz. Além do uso
recorrente de progressões harmônicas típicas, de acordes carregados com tensões, há no final
da parte B uma frase oitavada, recurso não usual no choro mas típico da guitarra jazz dos anos
50, largamente utilizado por Wes Montgomery:

Figura 6: Melodia em oitavas cc. 43,44.

Note-se que por trás do design destas oitavas há também um zigue-zague.
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Por outro lado, a tonalidade da peça escolhida pelo autor (Lá Maior), revela uma
relação estreita com o instrumento, podendo ser entendida como idiomática. Essa tonalidade
possui uma ressonância especial por coincidir com a quinta corda solta, reforçado pela sexta e
primeira cordas (Mi), assim como a quarta corda (Ré - subdominante da tonalidade de Lá).
Isso, além de reforçar a sonoridade, possibilita o uso mais frequente de cordas soltas nas mais
variadas regiões do campo harmônico, o que de fato é bem explorado pelo compositor.
5. Conclusões
O som do violão solo remete imediatamente à musicalidade brasileira, enquanto o
título indica o pertencimento da obra à tradição do choro. Mas o violão brasileiro não se
restringe ao choro: esta breve análise revela que este choro de Marco Pereira emprega
diversos recursos estilísticos e expressivos que na verdade afastam a peça do choro tradicional
e lhe conferem um caráter mais jazzístico, permeado por um estilo culto e fincado na
musicalidade brasileira pelo uso de tópicas.
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Autores como Ratner (1980), Agawu (1991) entre outros, identificaram e passaram a estudar elementos
semióticos e de retórica musical na linguagem da música do século XVIII, que fazem referências simbólicas
extra musicais, as quais chamaram de “topics”.
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desempenho da aprendizagem
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Resumo: Neste estudo, veremos os procedimentos destinados ao atendimento educacional musical
especializado para a prática do violão voltado a alunos com baixa visão. Conceito de baixa visão e
a relação do estudante na escolha do violão como instrumento de sua preferência são dados aqui
discutidos e levados à reflexão, onde tomaremos ciência sobre a quantidade de recursos adaptados
disponíveis ao auxílio de professores e alunos deficientes, suas aplicações e resultados diante de
nossa experiência. Para concluir, lançaremos um olhar sobre os novos caminhos para descobertas e
oportunidades aos artistas com as referidas deficiências visuais.
Palavras-chave: Educação especial, baixa visão, violão.
The Guitar and the student with low vision. Processes and resources for improving learning performance
Abstract: In this study, we will see the procedures for the musical educational services specialized
for practicing guitar to students with low vision. Definition low vision and the relationship of the
student in choosing the guitar like an instrument of your choice are information that will be
discussed and led to reflection, where which will see the amount of available resources adapted to
aid teachers and students with disabilities, their applications and results before our experience. To
conclude, we will launch a new look about the new paths to discovery and opportunity for
potential performers in case of this visuals deficiency.
Keywords: Special education, low vision, guitar

1. Introdução
Com a melhoria das políticas públicas e mudança gradual da mentalidade coletiva
em relação ao processo de inclusão de alunos em situação de qualquer deficiência, as
possibilidades de nós educadores recebermos alunos com necessidades especiais educacionais
em música aumenta a cada dia. Sendo um avanço e ao mesmo tempo um grande desafio,
desde 1994 com a elaboração do documento das Nações Unidas, redigido na cidade de
Salamanca, Espanha, que dispõe sobre os melhores caminhos de uma “Educação Para
Todos”, vivemos efetivamente a tentativa de inclusão no processo regular de ensino.
Neste trabalho verificaremos a condição da deficiência visual em baixa visão,
delimitando seu conceito e analisando dentro da perspectiva da pessoa com o
comprometimento visual, a forma de como a mesma vê o mundo. Com base no acúmulo de
experiência no campo da educação musical especial para o violão, dispomos neste, dois
processos de maior eficácia e orientação, vistos nos cursos livres para o referido instrumento.
Em seguida, faremos uma abordagem que parte das particularidades visuais ocorridas em cada
tipo de doença e a condução para a aplicação de recursos adaptados para o ensino do violão
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em cada caso específico. Cada recurso e suas abrangências são aqui dispostos de forma
singela, porém, dando inicialmente uma noção da aplicabilidade no processo de ensino.
Por fim, teremos uma avaliação da entrada desse aluno com baixa visão no
universo musical e o estabelecimento dos parâmetros para a construção de um novo artista.

2. Violão amigo
Dentre tantos instrumentos oferecidos pelos centros de formação musical em
nosso país, o violão por muitas das vezes lidera na preferência geral. Com alunos deficientes
visuais essa também é uma constante. Para Rocha Filho (1996), essa preferência deve-se ao
papel de confidente fiel que o instrumento assume para qualquer prática artística dos que o
rodeiam. De outra forma, o violão está enraizado na coletividade cultural e pela versatilidade,
ganha espaço nas reuniões mais do que qualquer outro instrumento.
Segundo Souza, “As atividades pedagógicas inspiradas na cultura popular,
oferecerem a oportunidade da vivência criativa e solidária presente nos folguedos e em outras
expressões artísticas.” (2007, p.3). Recorrendo à memória, verifica-se o violão presente
adequadamente quando solicitado no acompanhamento de tantas brincadeiras. Apesar das
dificuldades naturais que surgem nas tentativas de aprendizado, sua conquista gradativa
favorece uma “amizade”, instrumento VS aprendiz, destacando o corpo de madeira e cordas
como amigo inseparável pela vida.
Aprender a tocar violão para alunos com baixa visão tem significado de
integração. Ser músico é possível mesmo sem enxergar, e acima de tudo, não se evidencia
qualquer comprometimento, ou seja, quando se toca, as atenções se voltam para a qualidade
do som e não para as “imperfeições” de quem executa. Na opinião dos alunos de violão que
possuem baixa visão, depois que se aprende a tocar fica mais fácil se estabelecer socialmente.
Todos se consideram gratos por serem amigos do violão.
3. A situação da Baixa Visão
O trabalho pedagógico junto a alunos com baixa visão nunca assume uma rotina
distinta. Sempre somos requeridos ao improviso e às adaptações. Do ponto de vista
educacional podemos definir os portadores de deficiência visual em dois parâmetros: cegos e
deficientes visuais. De acordo com as publicações da Fundação Dorina Nowill, fica
estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que,
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A deficiência visual é definida como a perda total ou parcial,
congênita ou adquirida da visão. O nível de acuidade visual pode variar
determinando dois grupos de deficiência:
Cegos - há perda total da visão ou pouquíssima capacidade de
enxergar, o que leva a pessoa a necessitar do Sistema Braille como meio de
leitura e escrita.
Portadores de baixa visão ou visão subnormal - caracteriza-se
pelo comprometimento do funcionamento visual dos olhos, mesmo após
tratamento ou correção. As pessoas com baixa visão podem ler textos
impressos ampliados ou com uso de recursos óticos especiais (DORINA
NOWILL 2012, p.01).

A situação de baixa visão particularmente confina seus portadores a uma condição
muito desconfortável em ocasiões de convívio com os demais. Essas pessoas vivem tentando
se adequar e convencer sobre sua realidade de necessidades que não são evidentes como as de
um cego, e nem se aproximam da perfeição das mesmas de um vidente.
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) previsto no Decreto nº 7. 611
dispõe sobre as orientações básicas em função do auxílio de alunos com baixa visão. Todo
professor deve se comprometer a entender e aprofundar seu conhecimento a cerca das
particularidades de cada aluno assistido. Para Sá (2008) não há mistério, tudo se completa na
maioria das vezes com uma boa conversa. A autora complementa afirmando que o contato
inicial entre professor e aluno é repleto de formalidade, partindo do professor, o completo
desconhecimento e sensação de incapacidade em atuar na modalidade especial e por parte do
aluno, o fantasma da incapacidade e desconhecimento dos seus reais limites.
No acompanhamento pedagógico feito junto aos professores pôde-se observar a
máxima constante: “Ainda não me sinto preparado para atender alunos com baixa visão”
(Furquim e Bellochio, 2008). Na verdade, nunca se está. Para Cunha (2011), normalmente
faz-se um pré-julgamento das potencialidades de alunos com deficiência. A orientação nesses
casos deve residir no aproveitamento de qualquer forma de manifestação, convencional ou
não, da prática ou manipulação do instrumento. São raros os caso de desvio por parte de
alunos com baixa visão para outros procedimentos de adaptação ao uso do violão. Bastam
poucas informações sobre as cordas, boca, braço, trastes, tarraxas e maneira correta de segurar
o instrumento.
Segundo Sá et. al. (2008), ainda existem casos de completa confusão de
professores e familiares que acreditam que pela falta de visão os demais sentidos se
desenvolvem. Isso não é verdade.
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O desenvolvimento aguçado da audição, do tato, do olfato e do paladar é
resultante da ativação contínua desses sentidos por força da necessidade. Portanto, não é um
fenômeno extraordinário ou um efeito compensatório. Os sentidos remanescentes funcionam
de forma complementar e não isolada (SÁ et. al., 2008, p.15).
4. Percepção visual, resíduo e aproveitamento.
Pessoas com baixa visão possuem o chamado resíduo visual, ou seja, o que resta
de visão mesmo com a deficiência. Entender como o aluno enxerga é o primeiro passo para
uma assistência mais digna. Neste ponto a educação musical e particularidades clínicas andam
paralelamente com o intuito de verificar o máximo de informações para efeito do AEE. (Sá et
al, 2008).
Ao saber da doença que ocorre em seu aluno, o professor deve prosseguir
investigando nos meios mais prováveis, médico e literário, não somente o conceito da
patologia, como também suas causas e efeitos. Doenças como glaucoma, catarata,
degeneração macular e descolamento de retina, foram verificadas como mais freqüência.
Abaixo se exemplifica como cada patologia se manifesta no campo de visão de cada pessoa.

Figura 1: Percepção a partir de, 1 Glaucoma; 2 Catarata; 3 Degeneração macular e
4 Descolamento de retina
Na realidade, jamais o educador terá plena sensação do que é viver com
determinada deficiência, porém, observar ilustrações como no exemplo acima, gera um
avanço significativo nos procedimentos para o aproveitamento do resíduo visual do aluno.
Toma-se o caso do glaucoma (figura 2): a perda da visão é periférica, por isso,
todo o conteúdo escrito como sistemas e letras cifradas deve estar reduzido para caber dentro
da visão residual. Em outro caso, como a degeneração macular (figura 3), têm-se uma
situação inversa, o conteúdo desta vez será produzido de modo ampliado, sistemas e cifras
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grandes, capazes de ultrapassar o comprometimento visual da perda central do campo de
visão.

Figura 2: Sistema reduzido para caber dentro do campo de visão com glaucoma.

Figura 3: Sistema ampliado para ultrapassar a região defeituosa, centro do campo
visual, pela degeneração macular.
Ao contrário do que muitos pensam sobre a baixa visão, nem sempre todo o
material didático utilizado deve ser amplificado, grande ou em alto-relevo. O que determina o
tipo de conduta intervencionista das práticas educativas em música é o acordo entre professor
e aluno. O professor diante das particularidades dispostas por cada deficiência, elabora seus
materiais especificamente para aquele aluno, e o aluno, dirige ao professor quais recursos
foram melhores e mais proveitosos durante o processo. Educação especial é um convite
inevitável ao desafio.
5. Recursos adaptados
No ensino do violão para alunos com baixa visão há uma freqüência tentativa de
construção de “engenhocas” e adaptações para a melhoria e conforto do aprendizado. Partindo
dos apontamentos contidos na publicação do Ministério da Educação (MEC), O Atendimento
Educacional Especializado - Deficiência Visual, 2008, pode-se iniciar a aplicação de alguns
recursos básicos e concretos para o sucesso educacional dos alunos.
Para Sá et al (2008), os recursos didáticos classificam-se em dois níveis: recursos
ópticos (lentes e óculos especiais não explanados aqui) e recursos não-ópticos, esses mais
discutidos neste trabalho. Ambos os recursos, quando associados, são capazes de igualar as
condições de desempenho intelectual de videntes e não-videntes.
5.1. Acetato amarelo.
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O acetato amarelo e o papel celofane da mesma cor é um recurso muito
interessante. Na prática, sua função é oferecer um alto contraste das figuras musicais, sistemas
e indicações na partitura, para a melhor visualização.
A folha de acetato tem como propriedade a transparência, desta forma coloca-se a
lâmina amarelada sobre a pauta musical, observando uma posição que não evidencie o reflexo
excessivo da luz. Toda a parte coberta pelo acetato fica mais contrastante, os símbolos
musicais escritos na cor preta ficam mais evidentes diante da combinação com o fundo
amarelado.
5.2. Caderno com pauta ampliada, lápis 6b e caneta ponta porosa.
Neste conjunto pode-se obter o máximo de aproveitamento na prática escrita do
aluno. O caderno com pauta ampliada e reforçada proporciona uma melhor visualização do
aluno tanto para a escrita de textos comuns, quanto para redação de trechos musicais. Pode ser
feito com folhas de caderno comum: utiliza-se um pincel atômico grosso e régua, passando o
pincel sobre uma linha, saltando outra e assim sucessivamente. No final, se obtém folhas
pautadas com linhas fortes e intervaladas por outras mais fracas. Para a escrita do pentagrama
indica-se a sequência de cobertura de cinco linhas sem intervalo e duas linhas saltadas.
Associado ao caderno, propõe-se a escrita com lápis para desenho especificação
6b e canetas nas cores preta ou azul com ponta porosa. O trabalho é básico e inicial, onde
recomenda-se que o aluno acompanhe todo o processo de composição desse material e seja
capaz de também confeccioná-lo em casa, sozinho ou com auxílio de um familiar. Depois de
pronto são feitas as cópias para compor um caderno adaptado para determinada assistência.
5.3. Gráficos do braço do violão (Dicionário ampliado).
O ensino do violão, em especial neste caso, é iniciado além dos outros princípios
como dedos das mãos, componentes do instrumento, sua história, etc. Também pela
apresentação dos acordes e suas digitações no braço junto às cordas. Para isso é oferecido ao
aluno o dicionário ampliado de acordes. Este deve conter preferencialmente em cada página,
tamanho A4, o modelo do braço do violão (modo retrato ou paisagem fica a critério)
ocupando o máximo do espaço, traços firmes e cores fortes e contrastantes.
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O professor deve logo preencher os modelos gráficos com os acordes mais
solicitados durante o desenvolvimento musical do aluno, acordes maiores, menores e com
sétimas. Por fim, podem completar os modelos gráficos vazios, na espera de novas digitações
mais específicas. As cores são fundamentais, por outro lado, cabe o bom senso e evita-se a
poluição visual não pertinente com desenhos e adornos dispensáveis nessa etapa.
5.4. Plano inclinado
Alunos com baixa visão tendem a aproximar os textos e partituras do rosto,
levando as mãos ao rosto ou mesmo, com o próprio rosto para cima da mesa de estudo. Essa
situação gera um desconforto e desestimula a leitura. O Plano inclinado feito de modo
artesanal (papelão, cola e barbante) simula o que os músicos conhecem como estante para
partitura, porém a indicação é válida na tentativa de sanar pequenos problemas de postura,
falta de recursos financeiros para a compra de várias estantes e um ambiente de estudo
apropriado.
Com o plano inclinado associam-se o caderno de pauta ampliada, as partituras
cobertas com acetato amarelo, letras cifradas, dicionário de acordes e etc. A confecção do
plano pode e deve ser feita junto com o aluno, pois, oferecer oportunidade de exercer sua
independência, soma ao desempenho de forma muito positiva.
5.5. Sistemoscópio (tiposcópio).
O nome parece designar algo muito sofisticado, no entanto, nada mais é do que
um pedaço retangular de papel cartão de cor escura, possuindo uma abertura também
retangular como se fosse uma janela centralizada do tamanho do sistema a ser lido.
Com esse recurso, auxiliado pelo plano inclinado, é possível conduzir a leitura do
aluno com baixa visão em um único sistema. Alunos com essa dificuldade pela condição da
deficiência gradualmente vão corrigindo o foco.
6. Considerações finais
O alcance cada vez mais qualificado da educação musical de alunos com baixa
visão deve prosseguir de modo acelerado. Considera-se que além de todas as facilidades
geradas pelos meios digitais de informação aliados aos métodos tradicionais de ensino,
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causem um efeito positivo para o que o Brasil sugere como aceitável no Atendimento
Educacional Especializado. (Furquim & Bellochio, 2008)
Nesse estudo pode-se perceber que a atenção comum dada pelo professor a
qualquer aluno de violão é mantida em ambos os casos: situação de deficiência ou não. Na
verdade, muda-se o olhar sobre as potencialidades de cada aluno. Logicamente que alunos
videntes não requererão recursos específicos e adaptados; isso por sua vez, imprime ao
professor de violão uma dedicação impar de acordo com suas responsabilidades. É possível
afirmar que alunos com baixa visão escolhem o violão pelo fato de entenderem ser
perfeitamente adaptável às suas condições. Negar essa assistência por medo ou
desconhecimento cria um dano emocional irreparável e abre para o erro de não se encontrar
novos talentos.
Entende-se que o conceito real de deficiência não exista ainda. Na experiência
com essas atividades aqui dispostas, acredita-se nas mais diferentes formas de comunicação
criadas e nas que ainda estão por vir. A música não difere deficiência ou eficiência, é arte,
sendo realizada e desenvolvida de acordo com nossas capacidades.
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Opções interpretativas para Saxophone Quartet # 1, de Victor Assis Brasil
Marco Túlio de Paula Pinto
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Resumo: Neste texto são discutidas interações entre os estilos clássico e jazzístico na interpretação
da obra para quarteto de saxofones do saxofonista e compositor Victor Assis Brasil, que embora
seja considerado uma figura emblemática do jazz brasileiro, demonstrou em uma parcela, ainda
um tanto desconhecida de sua produção, intenção de aproximação com a música clássica. Serão
abordados parâmetros como sonoridade, entonação e swing.
Palavras-chave: quarteto de saxofones, jazz, música clássica, interpretação.
Victor Assis Brasil's Saxophone Quartet performing options
Abstract: This paper discusses interactions between classical and jazz styles in performing the
work for saxophone quartet, composed by saxophonist Victor Assis Brasil, who although is
considered an emblematic figure in Brazilian jazz, demonstrated on a still somewhat unknown
parcel of his production, an intent of approach to classical music. Parameters like tone, tuning and
swing will be approached.
Key-words: saxophone quartet, jazz, classical music, performance

O nome de Victor Assis Brasil (1945 - 1981) é geralmente associado no Brasil a
uma prática jazzística, representando “possivelmente a mais forte imagem de um músico
brasileiro que se projetou através do jazz” (Mello, 1987, p. 284). De fato, sua intenção, no
início de sua carreira, era prover seu sustento tocando uma música pautada pela improvisação,
alinhada com os ideais do estilo originado nos Estados Unidos da América. O traço do jazz
em sua maneira de tocar e de compor pode ser comprovado através de sua discografia.
Entretanto, em dado momento, o saxofonista fez esforços no sentido de expandir sua
linguagem musical. O saxofonista declararia ao jornalista Aramis Millarch: - “Esse rótulo de
jazz não tem nada mais a ver comigo. Estudo música há algum tempo, escrevi um concerto
para piano e orquestra, uma suíte para quarteto de cordas e gostaria que o público soubesse
dessa minha faceta” (Milarch, 1977:1).
Sua vida profissional começou no Rio de Janeiro, em meados da década de 1960,
nas jam sessions do lendário Beco das Garrafas e do Clube de Jazz. Nesses espaços, seu
talento como instrumentista logo chamou a atenção e o jovem saxofonista teve a oportunidade
de conhecer o pianista austríaco Friederich Gulda. Através desse contato, Victor Assis Brasil
teve a oportunidade, com o auxílio do Itamaraty, de participar do Internationaler Wettbewerb
für Modernen Jazz Wien 1966 (Alves, 1977). Ainda na Europa, participou do Festival de Jazz
de Berlim, no qual alcançou o 1º lugar na categoria saxofonista.
Assis Brasil viveu entre 1969 e 1974 nos Estados Unidos da América, na cidade
de Boston, inicialmente através de uma bolsa de estudos para a Berklee College of Music.
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Embora não tenha se adaptado muito bem aos rigores da vida acadêmica, como declarou o
pianista, compositor e arranjador Nelson Ayres (2009), o saxofonista gozou de prestígio e
reconhecimento na comunidade musical da instituição, tanto é que tinha acesso às
dependências da escola para ensaiar seus grupos, mesmo quando já não pertencia mais a seu
quadro discente. O agitado ambiente musical de Boston também deve ter proporcionado o
campo propício para suas experimentações e para a ampliação de seus horizontes musicais.
“De 1970 a 1974 tive a oportunidade de ouvir e tocar tranquilamente. Eu organizava grupos e
orquestras e aprendia ouvindo meus erros. Invadi então outras esferas” (Souza, 1974:83).
Quando regressou ao Brasil, Victor Assis Brasil concentrou-se no trabalho como
solista à frente de seus grupos, consolidando sua fama como jazzista, até sua morte prematura
em 1981, vítima de uma periarterite nodosa, rara doença circulatória.
Anos após seu falecimento, seu irmão, o pianista João Carlos Assis Brasil,
recebeu da mãe duas malas que haviam sido esquecidas dentro de um apartamento. Ao abrilas deparou-se com uma coleção composta de cerca de 400 composições inéditas (Aratanha,
1988). Havia desde esboços, estudos, lead sheets 1, até obras mais elaboradas para quarteto de
cordas, piano, big band e outras formações, corroborando suas intenções declaradas a
Millarch. Entre essas composições encontrava-se o Saxophone quartet # 1.
A obra faz parte de um grupo de composições de Victor Assis Brasil que de uma
forma ou outra apresenta a confluência de elementos de música clássica 2 e jazz. Essas obras
foram objeto de estudo por Pinto (2011). Apesar de seu título apontar para a existência de
outros quartetos de saxofones, esta é a única composição de Victor Assis Brasil para esta
formação de que se tem conhecimento. É possível que o compositor tivesse a intenção de criar
outras obras para este grupo, o que acabou não se concretizando.
Entre as obras analisadas, o quarteto para saxofones é a que apresenta menos
referências explícitas ao jazz. Não há seções com espaço para improvisação e as sonoridades
remetem mais a obras de compositores de música clássica do século XX que propriamente ao
idioma jazzístico. Apesar disso, há um registro fonográfico da obra 3, realizado pelo quarteto
Saxophonia, (formado pelos músicos Idriss Boudrioua, sax soprano; Renato Buscacio, sax
alto; Fernando Trocado, sax tenor; e Sueli Faria, sax barítono), cuja interpretação é bastante
impregnada de um “sotaque” de jazz. A presunção da natural associação do nome do
compositor com a música jazzística, bem como a própria inclinação estilística dos integrantes
do grupo, podem ser apontadas como justificativas para tal opção interpretativa.
Um resumo de sua estrutura formal é apresentado no quadro 1.
Seção

A

B

C

D

E

CODA
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Tempo –
fórmula de
compasso

(1 -19)
Lento
4/4

(20-64)
Allegro
2/4

(65-83)
Slow
3/4

(84-110)

(111-130)
Fast
2/4

(131-149)

Quadro 1 - Estrutura formal de Saxophone Quartet #1

Na primeira seção, A (comp. 1-19), paira uma atmosfera de música regional, ainda
que diluída pelas dissonâncias provocadas pela movimentação paralela entre as vozes. A linha
melódica é elaborada a partir de uma escala mixolídia com a sexta abaixada. Como afirma
Peter Spitzer (2001), este modo, também conhecido como mixolídio ≅6, é construído sobre o
V grau de uma escala menor melódica. Na realidade, o compositor utiliza a superposição
desta formação escalar sobre as notas Fá, Dó e Ré≅, caracterizando uma politonalidade ou
uma superposição do mesmo modo construído sobre diferentes alturas, uma vez que pode ser
percebida a ambiguidade entre o procedimento tonal e o modal. A relação entre as vozes
extremas (soprano e barítono) da textura permite estabelecer a nota Fá, como polarizadora. A
construção obedece ao esquema “frase, repetição da frase, repetição da frase transposta uma
quarta acima, repetição da frase na altura original”, caracterizando um encadeamento I-I-IV-I.
Sob esse aspecto é possível estabelecer um vínculo com a tradição jazzística, já que este tipo
de encadeamento pode ser encontrado nos oito primeiros compassos do blues tradicional.
Como mencionado há pouco, a interpretação do quarteto Saxophonia tem um
caráter acentuadamente jazzístico. Isto fica mais evidente na seção B da obra (comp. 20-64),
com a leitura das colcheias com swing 4. A vivência profissional dos integrantes do grupo e a
natural associação do nome do compositor ao jazz foram apontados como elementos
determinantes para tal opção interpretativa. Entretanto, a observação da partitura pode apontar
para um entendimento alternativo.

Exemplo 1: Saxophone Quartet #1 - compassos 20 a 27

O Exemplo 1 apresenta os compassos iniciais da segunda seção da obra. Dois
aspectos podem dar indícios de não ser exatamente a intenção do compositor a realização das
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colcheias com swing. Em primeiro lugar, pode ser observada a indicação Allegro. Em obras de
caráter jazzístico não é habitual a utilização de termos em italiano para designar o andamento,
sendo muito mais comum o emprego de expressões como fast, bright, ou up-tempo. A fórmula
de compasso utilizada, 2/4, é ainda mais significativa. Apesar de a maioria das composições
jazzísticas terem um senso de pulso binário, sobretudo em tempos rápidos, é normalmente
utilizada a notação em compasso 4/4 (ϒ) ou, em menor grau, 2/2 (′). Victor Assis Brasil foi
um músico com grande fluência no idioma jazzístico. É, portanto, presumível que se a sua
intenção fosse a interpretação das colcheias com swing ele teria lançado mão de uma fórmula
de compasso mais usual nesse gênero musical.
Na seção B de seu quarteto prevalece a utilização de estruturas verticais em
intervalos de quarta justa, como pode ser notado nas linhas sobrepostas descendentes que
soprano, alto e tenor realizam em oposição ao ostinato do barítono, entre os compassos 24 e
31, ou o suporte “harmônico” fornecido ao soprano entre os compassos 37 e 52. A simetria é
também um princípio que guia a construção da seção.
A seção C, compreendida entre os compassos 65 e 83, é baseada em uma estrutura
simples. Em compasso ternário, barítono, tenor e alto fornecem um acompanhamento tipo
“um-pa 5” (Exemplo 2) para a linha melódica conduzida pelo soprano. É notória uma
referência a uma composição bem conhecida de Eric Satie, 3 Gymnopèdies - no. 1 , em
termos de textura, estrutura e caráter. A obra de Satie compartilha com este segmento da
composição de Victor Assis Brasil a simplicidade melódica, apoiada por uma figura de
acompanhamento recorrente. A primeira parte desta seção da obra do saxofonista brasileiro
utiliza inclusive o mesmo encadeamento de acordes da primeira Gymnopèdie.

Exemplo 2: Introdução e compassos iniciais da seção C de Saxophone Quartet #1.

Apesar de sua aparente simplicidade, a irregularidade fraseológica desta seção, em
especial de sua primeira parte, e a progressão harmônica predominante abrem espaço para
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possibilidades no entendimento de sua estrutura. A introdução da seção, caracterizada pela
apresentação do padrão de acompanhamento e da alternância dos acordes de sétima maior
sobre Fá e Mi≅ sugere uma tonalidade de Fá maior, sendo entendidos como acordes
construídos sobre o I grau e o VII abaixado. Na entrada do soprano (comp. 67) a substituição
do acorde de Mi≅ pelo de Dó com nona 6 cria uma situação de ambiguidade com a tonalidade
de Dó maior, podendo tanto significar uma alternância de acordes do IV e I graus nesta
tonalidade, quanto um encadeamento recorrente de acordes do I e V graus daquela, apesar de
a presença da nota Si na melodia enfraquecer esse entendimento. Colabora para esta
instabilidade a presença do Fá# na linha melódica, que acaba conferindo-lhe um sabor lídio.

Exemplo 3: ambiguidade tonal da 1ª parte da seção C

As seções de Saxophone Quartet #1 abordadas até agora tiveram seus limites
claramente demarcados por fermatas e mudanças de andamento. Entretanto, a partir do
compasso 84 a obra manterá um mesmo andamento (Fast) até o seu final. Este trecho poderia
até ser compreendido como uma única seção. Porém, mudanças texturais fornecem os
parâmetros seu entendimento de maneira seccionada.
Entre os compassos 84 e 110 prevalece uma textura caracterizada pela presença
das colcheias repetidas que funcionam como uma força motriz, uma mantenedora do pulso. A
seção obedece a um esquema “tutti (comp.84-89) – solo (barítono, comp. 90-95), tutti (comp.
96-99) e soli (soprano e alto, comp. 102-110)”.
A notação utilizada no manuscrito autógrafo é omissa em relação a marcações de
dinâmica. Entretanto, o estabelecimento de níveis diferenciados facilita a identificação dos
elementos que compõem a textura, como pode ser observado nas sugestões do exemplo 2.
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Exemplo 4 : Seção D com sugestões de dinâmica.

A partir do compasso 111, uma mudança significativa na textura determina o
aparecimento de nova seção. Este segmento, que funciona como uma transição, uma ponte
entre as duas seções por ela separadas, é constituído basicamente por dois elementos. A
princípio, a textura anterior, predominantemente homofônica, é substituída por uma linha
melódica em semicolcheias apresentada sucessivamente de maneira segmentada pelos quatro
instrumentos.
A segunda parte desta seção tem uma estrutura antifonal, um padrão pergunta-eresposta. O saxofone soprano é o responsável pela pergunta (compassos 115 a 120) e os
demais instrumentos pela resposta (compassos 120 a 130). A harmonização é feita
exclusivamente com tríades perfeitas maiores em estado fundamental, construídas a partir da
linha do barítono. O Quadro 2 apresenta os acordes utilizados e a relação que pode ser
estabelecida com a tonalidade de Si≅ maior, reforçando a ideia da força gravitacional em
torno de sua tônica.
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Acorde
Relação harmônica (Si≅)

F
V

B≅
I

C
V/
V

A
V/I
II

D
V/
VI

C
V/
V

F
V

E≅
IV

B≅
I

F
V

E≅
IV

B≅
I

Quadro 2: Encadeamento de tríades e sua relação harmônica com Si bemol maior.

A caracterização da última seção como uma Coda, se dá, além de sua óbvia
localização no final da obra, pela função de confirmação de materiais que haviam sido
apresentados na seção D. A textura volta a ser predominantemente homofônica. A seção
apresenta-se segmentada em quatro blocos. Entre os compassos 131 e 134, os instrumentos,
dispostos na mesma relação intervalar que caracteriza o início da seção D realizam uma
movimentação paralela cromática ascendente. O mesmo procedimento se dá de maneira
ampliada entre os compassos 141 e 144. A relação com a seção D fica mais clara entre os
compassos 135 e 140, onde é apresentada uma variação de seu motivo rítmico característico.
Os trinados presentes nos compassos 145 e 148 são igualmente construídos sobre as estruturas
verticais que originaram a seção D, concluindo em oitavas sobre a nota Si≅. Como destacado
anteriormente, a utilização desta nota como centralizadora foi anunciada em diversos
momentos da obra.
Em resumo, podem ser identificados neste quarteto indícios da intenção do
compositor de se expressar além da práxis jazzística. A ausência de espaços para
improvisação, recurso tão representativo de sua atuação como saxofonista, o caráter por vezes
minimalista, a citação de Satie, o encadeamento de tríades maiores, todos estes elementos
sugerem uma aproximação da obra com a música clássica. Por outro lado, a falta de
detalhamento na notação musical, em temos de dinâmicas e articulações, bem como a própria
associação de seu compositor com a música de jazz, deixam a obra aberta a possibilidades de
interpretação como a proposta pelo quarteto Saxophonia, que tem uma inclinação jazzística,
acentuadamente pela utilização de swing na interpretação das colcheias da seção B, mas
também pelo approach sonoro adotado no decorrer de toda a peça.
Há que se lembrar que apesar da intenção de Victor Assis Brasil de produzir obras
que transcendessem a linguagem jazzística, sua atuação como saxofonista em termos de
sonoridade, entonação, articulação, swing e assim por diante se alinhou quase integralmente
nos cânones do jazz. Eis então o dilema na interpretação de Saxophone quartet #1: A oposição
entre as facetas de Victor Brasil, como instrumentista e compositor. Em que apoiar a criação
de uma performance? A referência sonora, através de suas gravações, e o peso da associação
de seu nome com o jazz pode pender a balança para o estilo jazzístico. A análise da obra, bem
como o conhecimento prévio da intenção do compositor em ultrapassar o idiomatismo do jazz
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pode apontar em outra direção. A adoção de um approach mais jazzístico ou mais clássico
depende naturalmente do grau de familiaridade do intérprete com um ou outro estilo.
Entretanto, não há necessidade de essa opção ser dicotômica. Pelo contrário, a existência de
uma miríade de interpretações, situadas em algum ponto entre música clássica e jazz é válida
e extremamente desejável. Como afirma Richard Ingham (1998) é justamente a versatilidade
característica dos grupos de saxofone que encoraja compositores a criarem obras que
transitam livremente entre essas esferas.
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1

Notação musical simplificada muito usada na música popular e no jazz, geralmente constando da linha
melódica e harmonia notada em cifras alfanuméricas.
2
Neste texto o conceito de música clássica é utilizado em seu sentido amplo, ou seja, não se restringindo ao
classicismo vienense representado pela obra de Haydn, Mozart, Beethoven e seus contemporâneos, mas
preferencialmente a termos como música erudita ou de concerto.
3
SAXOPHONIA. Saxophone Quartet #1 (4m34s). Victor Assis Brasil.[Compositor] In: _______________.
Saxophonia. Rio de Janeiro: Novas Direções Marketing Cultural Ltda., s.d. 1 CD (ca 42m13s).
ND005P002001.
4
Acomodação agógica característica do jazz. Uma visão simplista consiste na interpretação de duas colcheias

1679

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

com o valor aproximado de uma tercina composta por uma semínima seguida de uma colcheia. Entretanto a
realização do swing é mais complexa, envolvendo parâmetros como articulação, vibrato, sonoridade e assim
por diante.
5
Aportuguesamento do termo oom-pah, utilizado para representar a figura de acompanhamento caracterizada
pela alternância de baixo (um) e acordes (pa).
6
Na realidade apenas o baixo do segundo acorde realmente muda, Dó em lugar do Mi≅.
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Organização intervalar nos primeiros compassos do Kyrie de György Ligeti
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Resumo: Este trabalho pretende buscar padrões nas sequências intervalares do início de cada um
dos cinco cânones vocais que compõem o Kyrie do Réquiem de György Ligeti. Pretendemos,
assim, verificar a relação entre as cinco faixas canônicas que compõem a obra. A partir dos
trabalhos de Clendinning, Toop, Bernard e Weyl e da observação da partitura verificamos padrões
simétricos que compõem o início da sequência intervalar das cinco linhas vocais.
Palavras-chave: György Ligeti, Kyrie, saturação cromática, padrões intervalares.
Interval organization on the beginning of the Kyrie by György Ligeti
Abstract: This work intends to look for patterns in interval sequences of the beginning of each
five vocals canons that make up the Kyrie of the Requiem by György Ligeti. We intend therefore
to verify the relationship between the canonical five tracks that make up the work. From the work
of Clendinning, Toop, Bernard and Weyl and with the observation of the score we found
symmetric patterns that make up the beginning of the sequence interval of five vocal lines.
Keywords: György Ligeti, Kyrie, chromatic saturation, intervallic patterns.

Introdução
Em 1963, Ligeti começa a compor o Réquiem para soprano, mezzo-soprano, dois
coros mistos e grande orquestra. O projeto só irá terminar em 1965. Essa foi a terceira vez que
o compositor se empenhou em escrever um Réquiem 1. A obra ganhou o prêmio Beethoven da
cidade de Bonn em 1967 (Shimabuco, 2005: 57-8).
Além da notoriedade da peça para a música do século XX, essa obra é um divisor
de águas dentro da poética de Ligeti. A obra marca o início do interesse do compositor em
afinações "impuras" ("dirty patches") 2, Clendinning (1989: 46) fala também de uma nova
micropolifonia empregada no Kyrie, e Bernard (1999:2) de uma nova concepção harmônica (a
de “sinais intervalares”) no último movimento da missa, o Lacrimosa.
Mas não é apenas inaugurando novos procedimentos que esse Réquiem pode ser
compreendido como um importante marco dentro da produção ligetiana. Alguns aspectos
harmônicos do Kyrie são intensificações de procedimentos composicionais que foram
importantes em obras anteriores. Toop fala de uma micropolifonia levada ao extremo (1999:
101).
Se o movimento inicial Introitus tinha sido uma elegante representação do estilo de
clusters, com algumas características novas, o Kyrie aparentemente tem a intenção
de levá-lo a um ponto de exaustão (Toop 1999: 102)
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A utilização de clusters cromáticos tinha sido a solução encontrada por Ligeti
anos antes para se haver com necessidades harmônicas que não pretendiam retornar à
tonalidade e nem aceitar as resoluções harmônico-intervalares de compositores atonais
anteriores (como Schoenberg ou Webern). A saturação cromática tinha como efeito a diluição
perceptiva de alturas definidas, intervalos ou mesmo melodias. Em outras palavras, Ligeti
buscou novos caminhos harmônicos para a música pós-weberniana a partir da exploração de
massas sonoras com a renúncia de intervalos melódicos perceptíveis e com a diluição rítmica
3

. Isso aparecera antes desse Kyrie em Apparitions (1958-9), Atmosphères (1961) e Volumina

(1961-2).
Sobre isso, Ligeti relata: “Eu destruí os intervalos: isso quer dizer, eu inseri
tantas segundas menores que mesmo a segunda menor ou o cromatismo desapareceram num
sentido harmônico.” (Ligeti apud Bernard, 1999: 2). As figuras ritmo-melódicas não podem
ser ouvidas individualmente, “elas simplesmente criam um sensação de movimento interno
dentro de uma camada densa de som.” 4 (Toop, 1999:79)
(...) Tanto Atmosphères como Lontano são construídas a partir de estruturas
canônicas densas. Mas, na verdade, é impossível de se ouvir o canon. Ouve-se um
tipo de textura impenetrável, alguma coisa como uma teia densamente tecida.... A
estrutura polifônica não chega, não pode ser ouvida, ela permanece oculta num
microscópio, mundo subaquático, para nós inaudível (...).(Ligeti apud Clendinning,
1989: 33)

O Kyrie também é baseado em uma estrutura canônica que permanece oculta.
Ligeti relatou que a obra apresenta influências do contraponto de renascentistas,
principalmente "da densa, geralmente não-temática polifonia de Ockeghem"

5

(Toop, 1999:

100). Ao falar sobre esse movimento de obra, Ligeti comenta a influência do compositor
flamengo:
Nesse movimento [Kyrie] eu quis combinar a polifonia Flamenga com a minha
micropolifonia. Eu usei Ockeghem como o meu modelo e adotei seu princípio
'varietas', onde as vozes são similares, mas não idênticas. É verdade que a fuga não
existia no tempo de Ockeghem e, estruturalmente falando, esse movimento é uma
estranha fuga de vinte vozes. (...) As partes canônicas são idênticas em suas notas,
mas suas articulações rítmicas são sempre diferentes e nenhum padrão rítmico é
repetido em cânone. (Ligeti apud Clendinning: 47)

Essa “estranha fuga” está composta a partir da sobreposição de cinco blocos
canônicos distintos. Cinco cânones (quatro linha de Sopranos, de Mezzos, de Contraltos, de
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Tenores e de Baixos) que engendram um tecido completamente denso e cromaticamente
saturado. Assim como Ligeti relatou a respeito de Atmosphères e Lontano, o complexo
canônico do Kyrie é muito difícil de ser percebido. Isso porque além da simultaneidade de
cinco cânones distintos, a ausência de padrões rítmicos e a saturação cromática diluem a
percepção de melodias ou intervalos, valorizando, assim, as potencialidades texturais da obra.
O que investigaremos nesse artigo é justamente essa estrutura que permanece
oculta nesse Kyrie. Observaremos as sequências intervalares do início de cada uma das cinco
partes canônicas que estruturam a peça na busca de padrões intervalares e da relação entre
essas partes. Este trabalho é o início do projeto de mestrado financiado pela FAPESP que
pretende investigar a organização das alturas em dois dos movimentos do Réquiem de Ligeti:
o Kyrie e o Lacrimosa. Por hora, nossa investigação vai focar nas linhas vocais como linhas
horizontais. Mais tarde nos ateremos ao complexo textural como uma simultaneidade,
incluindo a observação da sobreposição de linhas vocais, similares ou diferentes, e das partes
instrumentais.
Ressaltamos ainda que, para este trabalho, apenas os primeiros compassos do
Kyrie serão investigados. Os trechos escolhidos estão entre o início de cada um dos cinco
cânones até o ponto aonde a textura dessas partes canônicas chega a um repouso com notas
longas em uníssono 6. Assim, nossos apontamentos vão se referir aos compassos 18-39 da
linha de Sopranos, do compasso 13 ao compasso 28 para as Mezzos, entre os compassos 1-21
na parte de Contraltos, do compasso 1 até o 23 no trecho de Tenores e, finalmente, entre os
compassos 7 e 28 para a linha dos Baixos.
Organização Intervalar das linhas vocais do Kyrie
Logo à primeira aproximação, nota-se que as linhas de Sopranos, Altos e Baixos
têm qualquer relação entre si e que, por outro lado, os cânones de Tenores e Mezzos se
organizam de forma distinta a esse primeiro bloco.
No primeiro caso, linhas com maior número de notas e células ritmicas menores
formam uma textura mais entroncada do que no segundo caso. A predominância massiva de
segundas menores que apenas em alguns momentos dão lugares a segundas maiores (das
partes de sopranos, altos e baixos) não é observável das linhas de tenores e mezzos. Neste
último bloco, intervalos como os de 3as maiores e menores, o trítono e até algumas 6as
menores também são utilizados. Por essa distinção, observaremos separadamente esses dois
blocos.
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Com o olhar mais próximo, verificamos que sopranos e baixos cantam exatamente
a mesma sequência intervalar transposta a uma 9a maior de distância. O cânone de sopranos
inicia-se em Si 4 enquanto o de baixos começa no La 3. Apenas três intervalos durante toda a
sequência diferem entre as duas linhas. Ligeti, ao elencar as maneiras que encontrara para
trabalhar relativizações dos sistemas de afinação existentes sem prescindir da notação
tradicional, fala sobre “pequenos erros” que teria inserido propositalmente nesse Réquiem:
“No Réquiem [1963-65] eu usei um método de fazer pequenos erros na partitura.
(...) Era isso que eu queria: não uma música baseada em quartos-de-tom, mas uma
música mal afinada... Eu não acho que somos obrigados a procurar por outro sistema
de afinação – eu abomino todo sistema fixo; o que eu realmente quero é o efeito de
desvio a partir de qualquer temperamento puro ou igual...” (Ligeti apud
Clendinning: 1989: 18-19)

A sequência intervalar que será imitada pelas quatro partes de contraltos também
está intimamente ligada à sequência entoada por sopranos e baixos. A linha de contraltos
inicia no Sib 3 e é a inversão exata da sequência empregada na linha de baixos. Apenas os três
intervalos que distinguiam sopranos e baixos agora afastam a perfeita inversão da linha de
contraltos em relação à de sopranos 7.
Além de cada uma dessas linhas serem formadas exclusivamente por intervalos de
segunda, o nível de transposição entre elas formam um cluster de segundas menores. As notas
iniciais dos cânones de soprano (Si 4), contraltos (Sib 3) e baixos (La 3) constituem, juntas,
um tricorde cromático. Mesmo que não estejamos abordando a simultaneidade das vozes na
malha textural, o uso abundante de semitons, mesmo na escrita horizontal já é parte da
saturação cromática de que falávamos anteriormente.
Mas existem padrões intervalares nessa linha que é transposta e invertida? Quais
os princípios que a organizam? A sequência intervalar do trecho em questão está baseada em
duas células intervalares 8 e suas inversões. São elas (fig. 1 e 2):

Fig. 1: Célula Intervalar a que dará
origem às figurações intervalares das
linhas de sopranos, baixos e
contraltos.

Fig. 2: Célula Intervalar b que dará
origem às figurações intervalares das
linhas de sopranos, baixos e
contraltos.
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A partir da exposição ou combinação dessas duas células e suas inversões,
podemos identificar as figurações melódico-intervalares

9

que compõem as linhas canônicas

de sopranos, contraltos e baixos. Ver fig. 3-6 10.

Fig. 3: Figuração Intervalar A (notas 20-24 da sequência intervalar de sopranos) onde duas
Células Intervalares (a e sua inversão) aparecem em simetria bilateral 11. A simetria bilateral
também aparece na Figuração Intervalar A’ (39a a 43a notas da sequência de baixos) onde
trechos da célula b e sua inversão são justapostas.

Fig. 4: Figuração B: combinação aglutinada entre a Figuração Intervalar A e a Célula b (linha de
Baixos entre a 3a e a 9a notas da sequência de intervalos) e Figuração B’: combinação justaposta
entre a Figuração Intervalar A invertida e a Célula b (retirada do final selecionada para este artigo
da linha de contraltos sem contar as duas últimas notas).

Fig. 5: Célula Intervalar b antecipada por um segmento simétrico (Figuração C) ou por um
segmento simétrico intercalado por uma célula a. (Figuração C’)

Fig. 6: Figuração D: repetição transposta de uma combinação aglutinada entre as células a e b
(trecho retirado da sequência intervalar de baixos entre as noras 43 e 51).
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Como podemos notar nos exemplos acima, todas as figurações que compõem essa
sequência intervalar têm pelo menos um segmento onde a simetria bilateral aparece. O
espelhamento intervalar já aparece na célula a e é reiterado em cada uma das figurações. Em
outras palavras, isso quer dizer que estruturas intervalares serão recorrentemente seguidas por
suas inversões. Com exceção da Figuração D onde a repetição do padrão intervalar é
transposta, todos os outros casos apresentam a justaposição de padrões invertidos entre si.
Mas se as linhas de soprano, contraltos e baixos podem ser facilmente
reconhecidas a partir da identificação das figurações intervalares descritas acima, as linhas de
Tenores e Mezzos parecem bastante diferentes. Em primeiro lugar, as sequências intervalares
dos cânones é consideravelmente menor do que a sequência das linhas observadas
anteriormente. Mais ainda, suas linhas são compostas, além das segundas, por intervalos mais
amplos. A única semelhança que pode ser vista entre essas duas linhas e as observadas
anteriormente é que suas estruturas estão fortemente vinculadas a simetrias. Vejamos cada
uma delas (fig. 7 e 8)

Fig. 7: Sequência intervalar que inicia o cânone de mezzo-sopranos. O trecho é um perfeito
palíndromo onde a nota Re# aparece como eixo da simetria bilateral.

Fig. 8: Sequência intervalar que inicia o cânone de tenores. Quatro palíndromos (marcados pelos
quadrados) compõem o trecho. As três últimas notas separadas pelos colchetes não são entoadas
pela linha de Tenor 4.

Considerações Finais
Ligeti emprega duas maneiras distintas de organizar as linhas canônicas no início
do Kyrie. Quase como um sujeito e um contrassujeito dessa “estranha fuga”, essas duas
maneiras tornam-se coerentes entre si quando percebemos a importância de elementos
simétricos nas suas construções. Como vimos com as figuras acima, apesar da sensação de
flutuação quase caótica da micropolifonia nesse Kyrie, as linhas que compõem sua estrutura
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canônica estão organizadas a partir de rígidos palíndromos. Assim, Ligeti, incorpora em sua
poética um procedimento composicional bastante caro aos compositores do século XX desde
suas primeiras décadas. As simetrias, não apenas o espelhamento como vimos aqui, também
organizam o pensamento musical de autores como Anton Webern ou Béla Bartók.
Embora esse nível de interpretação analítica não seja perceptível durante a escuta
do todo musical desse Kyrie, ainda assim, sua identificação e reconhecimento nos permitem
compreender a estrutura que organiza e (talvez influencie) as sutis mudanças de densidade da
massa sonora trabalhada nesse movimento do Réquiem.
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Notas
1

“Eu também comecei um Réquiem dodecafônico em 1956: essa foi a segunda vez que eu tinha começado um
Réquiem, antes do Réquiem que eu escrevi nos anos 60. Claro, nessa época quando todo mundo, no oeste e no
leste, queria escrever música dodecafônica, e eu era muito novo para perceber que a música dodecafônica não
era nada para mim.” (Ligeti In: Griffiths 1997: 14)

2

Trechos da obra são marcados para que os cantores, apesar de tentarem se aproximar da altura notada, não se
preocupem com a afinação precisa. Foi com o uso das "dirty patches" que Ligeti deu o ponto de partida em sua
obra para a problematização do sistema temperado de afinação que irá se repetir em Harmonies de 1967
(Shimabuco 2005: 61) e Ramifications de 1968-69 (Clendining, 1989: 18-19). Ligeti deixa claro que seu
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interesse nos intervalos menores que o semitom não é exatamente o quarto de tom. "A questão era o que eu
podia fazer com vários tipos de intervalos microtonais – eu não quero dizer quarto-de-tom, que é simplesmente
um semitom dividido em dois... Eu queria algo novo, se possível” (Ligeti apud Clendinning 1989: 18).
3

Todos os três [Penderecki, Xenakis e Ligeti] estavam envolvidos com técnicas que lidavam diretamente com
massas sonoras, com agregados que, de um jeito ou de outro, diluía a altura como qualidade sonora, ou pelo
menos, como a qualidade sonora privilegiada. Quando essa desenfatização tomou a forma de agregados de
alturas em espaços confinados tão densos quanto possível, definitivamente os intervalos desapareceram, assim
como seus elementos constitutivos: as alturas. (Bernard, 1999: 2)
4

“Heard individually, these figures would sound a little like Bartók, but the point is that one cannot hear them
as such – they just create a sense of inner motion within a dense band of sound.”

5

"(...) the dense, often non-thematic polyphony of Ockeghem (...)"

6

Três das quatro linhas distintas de tenores repousam na nota Ré, com exceção do Tenor 4 que acaba o trecho
em Do#, deixando de cantar três notas da sequência entoada pelas outras partes de tenor. É o único canône que
não termina o trecho selecionado em uníssono entre todas as quatro vozes.

7

Como mostrou a citação antes mencionada (Ligeti apud Clendinning: 47), os cânones que compõem esse
movimento de obra mantêm a sequência de notas, mas varia o ritmo entre as vozes em imitação. Isso quer dizer
que cada sequência intervalar analisada terá quatro possibilidades rítmicas. Assim, Sopranos 1, 2, 3 e 4 manterão
a mesma sequência de alturas, mas seguirão ritmos distintos. O mesmo com as vozes de Mezzos 1, 2, 3 e 4 e
assim por diante. Essa intensa variabilidade rítmica dificulta a percepção das relações entre essas linhas não é na
superfície da obra. Ouve-se sim, uma grande massa sonora quase imutável durante todo o trecho.

8

Não utilizaremos nesse trabalho o conceito de motivo (Schoenberg, 2008: 35-42) por acharmos que ele se
afasta da escuta da peça. Apesar das células intervalares possuírem certo caráter germinativo para as linhas
analisadas, elas não são reconhecíveis auditivamente dentro da massa sonoro construída por Ligeti. Assim, elas
se afastam da idéia de motivo que “geralmente aparece de uma maneira marcante e característica ao início de
uma peça” (idem: 35 – grifo nosso)

9

Assim como o conceito de motivo não descrevia bem o perfil perceptivo da obra em questão, linha melódica
também não se adéqua à nossa interpretação analítica da obra. Para isso utilizaremos a expressão “figuração”.
“Da mesma maneira, as funções horizontais têm apenas poucos vínculos com as antigas leis contrapontísticas;
o controle dos encontros não observa as mesmas relações, a responsabilidade de um som em relação a outro se
estabelece segundo convenções de distribuição, de repartição. (...) A figuração propriamente dita, atendendo ao
princípio de variação, não poderia mais reter as fórmulas clássicas de engendramento canônico; o rigor de
dependência destas figuras entre si obedece a outros critérios de transformação segundo uma dissimetria muito
elaborada.” (Boulez, 1986: 25-6)
10

Todas as figurações apresentadas podem aparecer também invertidas.

11

A simetria bilateral é um espelhamento em relação a um eixo simétrico. “Um corpo ou uma configuração
espacial é simétrica em relação a um dado plano E, se possuir em si também sua própria reflexão E.” (WEYL,
1997: 16)

1688

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Orquestras-escola e ensino coletivo
Wilson Rogério dos Santos

UFBA – rg_santos@hotmail.com
Resumo: Este trabalho trata das orquestras-escola e do ensino coletivo de instrumentos. Os
objetivos foram: apresentar um panorama dos métodos coletivos e ativos de ensino de música,
vincular a criação das orquestras-escola a estes métodos; fazer propostas para seu desenvolvimento
e sugerir uma bibliografia fundamental para interessados em realizar trabalhos deste tipo. Como
fundamentação metodológica foi utilizada uma abordagem qualitativa com questionários,
entrevistas e pesquisa bibliográfica. Como resultado principal foi criado um conjunto de propostas
destinadas a conduzir a formação e manutenção destes grupos.
Palavras-chave: Educação musical, Ensino coletivo de instrumentos, Orquestras-escola
School-Orchestra and Collective Teaching
Abstract: This paper deals with the school orchestra. The objectives were: to present an overview
of methods of collective and active methods of teaching music; link the creation of schoolorchestras to these methods, to make proposals for its development and suggest a basic
bibliography for those interested in creating or performing works of this kind. Methodological
foundation was used as a qualitative approach using questionnaires, interviews and literature. As a
main result has created a set of proposals (guidance) for driving the formation and maintenance of
a school-orchestra.
Keywords: Music education, Collective Teaching of Instruments, School-orchestras.

1. Introdução
O ensino coletivo de música vem sendo utilizado há muitos anos em diversos
países. A cada dia este sistema de ensino torna-se mais viável e aceito por professores e
alunos. Chegamos inclusive a perceber, com o passar do tempo, que muitos pedagogos
inicialmente avessos a esta forma de ensino, perceberam suas vantagens e tornaram-se
defensores e utilizadores desta pedagogia. O professor Adam Carse faz, no prefácio de seu
livro The School Orchestra um depoimento entusiasmado sobre as orquestras-escola e por
consequência, sobre o ensino coletivo: “Orquestras-escola não necessitam de defesa ou
justificativa. Não há treinamento melhor para o desenvolvimento de jovens instrumentistas...”
(CARSE, 1926: iii). Outros pedagogos como Joel Barbosa, Cristina Tourinho e Flávia
Cruvinel também apresentam argumentos favoráveis ao sistema e reconhecem os resultados
alcançados com esta pedagogia. Joel Barbosa cita, por exemplo, a redução da taxa de
desistência; entusiasmo dos alunos, maior facilidade no aprendizado dos alunos com menor
talento, desenvolvimento da habilidade de tocar em conjunto (BARBOSA, 1996: 45). Flávia
Cruvinel destaca vantagens como a melhora do estímulo e rendimento dos alunos, economia
de esforços do professor, mudança (positiva) de atitude de professor e alunos, interação
social, democratização do ensino musical e transformação social (CRUVINEL, 2006: 5). A
professora Cristina Tourinho afirma: “Pode-se argumentar em favor do ensino coletivo que o
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aprendizado se dá pela observação e interação com outras pessoas, a exemplo de como se
aprende a falar, a andar, a comer” (TOURINHO, 2007: 2).
O sistema de ensino coletivo de música surgiu em meados do século XIX, sua
criação deveu-se à necessidade de melhor aproveitar os recursos disponíveis e diminuir
custos, atendendo mais alunos e, no caso dos primeiros exemplos do sistema, expandindo o
mercado consumidor de instrumentos musicais. Guardadas as devidas proporções estes
motivos ainda são extremamente pertinentes e fundamentam a importância deste processo
pedagógico: praticidade, melhor aproveitamento de esforços do professor, rendimento do
ensino e principalmente melhor relação custo-benefício.
Embora tenha uma aparência moderna, a criação do sistema de ensino coletivo
remonta ao século XIX, Enaldo de Oliveira cita em sua dissertação de mestrado o The
Musical Academy, de Lewis A. Benjamin, método que utiliza o ensino coletivo e que teve seu
sétimo volume editado em 1851 (nos EUA). Afirma ainda que em 1908 “400.000 alunos de
5.000 escolas britânicas estavam, efetivamente, tocando e estudando violino (OLIVEIRA,
1998: 7). Posteriormente, a partir de 1923, foram criados, nos EUA, métodos direcionados ao
ensino de instrumentos de sopro e, como destaca Joel Barbosa, houve um crescimento
significativo das bandas de música no país, mesmo sob fortes problemas de recessão: “Em
1923 havia entre 350 e 400 bandas escolares nos EUA e 30 delas, possivelmente 1.400
estudantes participaram do primeiro concurso de âmbito nacional. Em 1940 houve 1.949
escolas participando do concurso nacional, envolvendo 57.373 estudantes” (BARBOSA,
1996: 43).
A partir do início do século XX muitos educadores procuraram soluções
pedagógicas para melhor desenvolver o ensino de música, todos eles já são bastante
conhecidos no meio da educação musical. Cabe ressaltar, entretanto, que alguns optaram pelo
ensino da música, transferindo o enfoque pedagógico do domínio de um instrumento para o
desenvolvimento de outros componentes como a percepção, musicalidade e criatividade do
aluno, utilizando outros meios que não o instrumento, como movimentos corporais (Dalcroze,
Orff), palavra falada ou o canto (Orff, Kodály). Até hoje suas metodologias são bastante
utilizadas com resultados excelentes. Sua importância reside no fato de quebrar conceitos
preestabelecidos e propor uma nova e moderna tecnologia de educação. “As principais
mudanças na estrutura do ensino, tanto na América do Norte como na Europa, transformaram
o modo de transmissão de conhecimento, o enfoque pedagógico foi alterado e os métodos que
envolviam a simples repetição ou imitação perderam espaço para aqueles que enfatizavam o
desenvolvimento da capacidade de agir e pensar” (SANTOS, 2001: 17).
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Por outro lado, uma parte dos educadores optou por continuar utilizando a
tradição de ensino de um instrumento musical como base de seu trabalho pedagógico.
Fizeram isso sem deixar de aplicar as novas concepções de ensino e, por este motivo, criaram
uma outra linha pedagógica que também privilegia o desenvolvimento da criatividade e
musicalidade do aluno, só que desta vez, utilizando um instrumento musical como apoio para
seu intento. Destacam-se neste grupo os professores Shinichi Suzuky, Samuel Applebaum e
Paul Rolland. A proposta é totalmente vinculada ao ensino coletivo de instrumentos e de
música e neste sentido tornam-se os pioneiros de uma outra onda de ensino coletivo, a partir
dos meados do século XX. Estes métodos, assim como os métodos coletivos de ensino,
apresentam novos elementos com relação ao desenvolvimento da musicalidade dos alunos,
estimulando sua criatividade, percepção, expressão, habilidades e leitura a partir da prática
musical. Também permitem a socialização dos alunos, criando um perfil que se aproxima do
construtivismo, pois os alunos mais adiantados, ou com mais facilidade, estabelecem relações
de cooperação e troca com os alunos iniciantes ou com maiores dificuldades.
Os métodos de Suzuki, Applebaum e Rolland aproximam-se muito das
propostas de Dalcroze, Orff e Willems. Quanto a Kodály, estes métodos agem na verdade
como elemento de complementação, pois Kodály trabalha com a voz, enquanto Suzuki,
Applebaum e Rolland com os instrumentos. Todos eles assumem a música como uma
linguagem e usam os instrumentos e a voz como seu meio de transmissão. Também usam o
grupo como elemento básico para desenvolver potencialidades individuais, utilizando o apoio
dos familiares e procurando envolver a comunidade no processo pedagógico.
Embora seja difícil falar do Brasil como um todo, pois as diferenças culturais e
distâncias geográficas são continentais, podemos perceber dentro do meio musical que o
ensino coletivo vem sendo a cada dia mais aceito e utilizado. Alguns exemplos de sucesso
podem ser citados como o da Escola de Música da Orquestra de Rio Claro, onde o ensino
coletivo foi introduzido pelo maestro Pedro Bueno Cameron; da Orquestra de Câmara de
Araras; da Orquestra de Câmara de Campinas; das Orquestras do Conservatório Carlos
Gomes; do Programa Integração pela Música em Vassouras - RJ; da Oficina de Cordas de São
José dos Campos; dos projetos Banda Sinfônica de Nova Odessa e de Sumaré coordenadas
pelo maestro Márcio Beltrami e de iniciativas de ensino coletivo registradas no Conservatório
de Tatuí.
Outras iniciativas práticas de ensino coletivo estão sendo realizadas dentro das
universidades e demonstram como o setor acadêmico está valorizando esta pedagogia.
Exemplos podem ser citados como: o ensino coletivo de violão na Bahia (Oficinas de violão),
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de sopros na Bahia (UFBA), o Projeto ACorda Toda na UNESP e o projeto Oficina de Cordas
EMAC/UFG em Goiânia.
2. Problema da pesquisa
O presente trabalho pretendeu oferecer uma contribuição para o estudo deste
assunto. Ainda hoje, no Brasil, não são muitas as pesquisas relacionadas diretamente às
orquestras-escola e ao ensino coletivo. É evidente que somente por meio de pesquisas e da
criação de novas orquestras e projetos de ensino se conseguirá chegar ao domínio das técnicas
de trabalho e à elevação da qualidade artística dos grupos.
Os objetivos do trabalho foram: apresentar um panorama dos métodos coletivos
de ensino; vincular a criação das orquestras-escola a estes métodos; analisar a estrutura das
orquestras-escola da região de Campinas (SP), fazer propostas para seu desenvolvimento e
sugerir uma bibliografia fundamental para possíveis interessados em criar ou realizar
trabalhos com estes grupos.
3. Metodologia
O trabalho desenvolvido foi qualitativo e descritivo. Qualitativo porque possui
pelo menos três características deste tipo de pesquisa, como definem Lüdke & André
(LUDKE; ANDRÉ, 1986: 11-3): tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados, os
dados coletados são predominantemente descritivos e a análise dos dados tende a seguir um
processo indutivo.
Da mesma forma, o trabalho foi descritivo, porque os objetivos propostos se
coadunam com as características deste tipo de pesquisa, que procura a obtenção de dados
sobre condições ou procedimentos, o estabelecimento de relações sobre fatores ou condições e
a determinação de progressos e mudanças (PHELPS, 1980: 199). A pesquisa descritiva
também é utilizada como forma de obter o conhecimento das condições atuais de um assunto.
“Onde estamos agora? De que ponto partimos? Estes dados podem ser obtidos através de uma
descrição sistemática e de uma análise de todos os aspectos importantes da situação presente”
(BEST, 1972: 62). Finalmente a pesquisa descritiva pode apontar direções a seguir. “Em que
direção podemos ir? Que condições são desejáveis ou se consideram como melhores? Como
atingi-lo?” (BEST, 1972: 62).
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A categorização, por si mesma, não esgota a análise. É preciso que o pesquisador vá
além, ultrapasse a mera descrição, buscando realmente acrescentar algo à discussão
(...) para isso ele terá que fazer um esforço de abstração, ultrapassando os dados,
tentando estabelecer conexões e relações que possibilitem novas explicações e
interpretações (...). Esse acréscimo pode significar desde um conjunto de
proposições bem concatenadas e relacionadas que configurem uma nova perspectiva
teórica até o simples levantamento de novas questões e questionamentos que
precisarão ser mais sistematicamente explorados em estudos futuros (LUDKE, 1986:
49).

Para obtenção dos dados foram adotados os seguintes procedimentos: Entrevista
semi-estruturada; com a finalidade de levantar dados sobre a estrutura e funcionamento das
orquestras-escola. Observação estruturada direta, com a finalidade de realizar observações
acerca dos procedimentos de ensaio e de trabalho. Questionário com questões abertas.
Pesquisa bibliográfica; com a finalidade de catalogar o material existente sobre o assunto.
4. Resultados
Nas conclusões, a pesquisa procurou traçar um panorama das inquietudes
pedagógicas do final do século XIX e início do século XX e das soluções encontradas pelos
educadores de então, quando as principais mudanças na estrutura do ensino, tanto na América
do Norte, como na Europa, transformaram o modo de transmissão de conhecimento e
alteraram o enfoque pedagógico que passou da simples repetição ou imitação para a ênfase no
desenvolvimento da capacidade de agir e pensar. Procurou mostrar como este ambiente
propiciou o surgimento de novas ideias e concepções no ensino musical e posteriormente
vinculou as ideias do ensino coletivo e das orquestras-escola à base filosófica dos métodos
ativos de ensino de música. Pretendeu-se com isso demonstrar que as orquestras-escola têm
sua sustentação teórica nestes métodos e, por este motivo, são um caminho consistente,
seguro e já trilhado, que permite o desenvolvimento do ensino musical de forma satisfatória.
Foi possível comprovar, por meio do questionário e de entrevistas, que a influência dos
métodos coletivos de ensino na criação da orquestras-escola estudadas foi marcante (69,5%),
e que, através destes métodos, as orquestras-escola obtêm respaldo e embasamento para o
trabalho, apoio técnico e fundamentam seus objetivos e filosofia.
A pesquisa também procurou apresentar um perfil dos conjuntos estudados,
analisando e evidenciando suas características principais. Este levantamento foi o resultado de
visitas, entrevistas e observações, desta maneira foi possível verificar a forma de trabalho das
Orquestras-escola estudadas.
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O material coletado possibilitou a confecção de um manual abordando diversos
temas relacionados à criação e manutenção das Orquestras-escola. Este “Guia Prático” tratou
de assuntos como: Infraestrutura do local, equipamentos, instrumentos e pessoal de apoio; da
formação e instrumentação da orquestra; das questões relacionadas ao perfil do regente, ou
condutor do grupo; de como cooptar e selecionar os músicos que integrarão a orquestra; das
questões de organização do ensaio (sua preparação e realização) e aspectos técnicos
relacionados a ele (afinação, equilíbrio e sonoridade, dinâmica, precisão rítmica e movimento
conjunto). Foram abordadas também questões de relações humanas, que se tornam
fundamentais para a realização de trabalhos deste tipo (espírito de equipe, motivação e
disciplina); na questão das apresentações foram consideradas a escolha do repertório, a
preparação e a divulgação dos concertos; aspectos técnicos básicos de cada família de
instrumentos também foram considerados (cordas, sopros, percussão); além de serem
abordadas técnicas básicas de regência: pulso, área de trabalho, gesto preparatório, esquemas
básicos de regência para os compassos mais utilizados, exercícios básicos para o
desenvolvimento da técnica e sugestões gerais voltadas a confecção de arranjos, substituições
de instrumentos e adaptações de partituras para serem executadas pelos grupos.
Complementando o trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico que
estudou várias publicações voltadas ao assunto e que podem trazer referências e informações
importantes para os músicos que se dedicam à formação de orquestras-escola, entre elas o
livro The Administration of the school instrumental music de Nilo W. Hovey; as dissertações
de Dario Sotelo Calvo (Youth string orchestra) e de Enaldo de Oliveira (O Ensino coletivo
dos instrumentos de corda) e as revistas The Instrumentalist, Weril e da Associação
Americana de Professores de Cordas (American String Teachers).
5. Conclusão
As orquestras-escola analisadas neste trabalho constituem um importante núcleo
de realização musical, ainda pouco explorado pelo setor cultural do Brasil. Geralmente, a elas,
dá-se pouca importância. Adotar este procedimento é perpetrar um engano, que prejudica o
desenvolvimento cultural, musical e até econômico do País. Felizmente este quadro vem
sendo alterado. A orquestra-escola é fonte de produção cultural que atinge as mais diversas
camadas da sociedade, é fonte de educação, é fonte de sustento para os professores e maestros
que trabalham nestes grupos, é elemento gerador de alternativa profissional para seus alunos,
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e é, principalmente, espaço de convívio social, onde pessoas de diferentes raças, credos e
classes sociais desenvolvem suas atividades em busca de um objetivo comum.
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Os benefícios da inclusão da música contemporânea no currículo dos cursos
superiores de violoncelo1
Fabio Soren Presgrave
UFRN - fabiopresgrave@yahoo.com
Resumo: Este trabalho aborda a importância do estudo da Música Contemporânea nos cursos
superiores de violoncelo em nosso país. Como procedimento metodológico foram pesquisados
programas de concursos internacionais a fim de verificar se os alunos brasileiros estão aptos a
competir internacionalmente, e entrevistas e textos de violoncelistas-educadores como Palm
(2005) que defendem a inclusão da música nova na formação dos alunos. O artigo aponta os
diversos benefícios do estudo desse repertório bem como as possibilidades de interação entre
intérpretes e compositores nos departamentos de música.
Palavras-chave: Música Contemporânea, violoncelo, ensino superior.
The Benefits of the Inclusion of Contemporary Music in the Undergraduate Violoncello Programs in
Brazil
Abstract: This work sheds light on the importance of the study of Contemporary Music in the
Undergraduate Violoncello Programs in Brazil. As a methodological procedure, programs of
international ´cello competitions were studied in order to verify if the Brazillian students would be
able to compete internationally, and interviews and texts by cello pedagogues such as Palm (2005)
who defended the inclusion of new music in the formation of students. The article points out the
many technical advantages regarding the study of this king of repertoire as well as the possibilities
of interaction between interpreters and composers inside the music departments.
Keywords: Contemporary Music, violoncello, higher education.

1. O Violoncelo na Atualidade
Nos últimos anos podemos notar transformações no cenário musical do nosso
país. A demanda por violoncelistas capazes de interpretar peças novas é crescente. Vemos
novos grupos profissionais como a “Camerata Aberta” da EMESP se estabelecerem e
receberem apoio do poder público para a execução regular de obras novas e de peças do
repertório contemporâneo. Notamos também que a Música Nova teve um considerável ganho
de espaço nos principais festivais do Brasil incluindo o “Festival de Inverno de Campos do
Jordão”2.
Segundo Uitti:
O violoncelo e seu repertório passaram por uma transformação radical nos últimos
setenta e cinco anos. Em épocas passadas os estilos musicais e as convenções
composicionais se desenvolveram em uma linguagem integral no período de alguns
anos, ao passo que nos dias de hoje a proliferação de abordagens individuais de
composição nos dias de hoje, desafia os intérpretes e públicos a compreender e
3
assimilar linguagens em uma rápida sucessão.(UITTI, 1999:211)

Apesar dessa nova realidade, observamos que o ensino superior nos cursos de
violoncelo ainda se mostra engessado, ignorando as mudanças que vêm ocorrendo no meio

1696

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

musical. O papel do violoncelista está em plena transformação, mas a maior parte das Escolas
de Música e Universidades ainda se utiliza de uma estrutura de treinamento totalmente
voltada ao passado, como se as revoluções recentes, na música e no meio profissional, não
houvessem acontecido.
Em uma pesquisa dentre os alunos de violoncelo ingressantes no Curso de
Especialização em Performance da Música dos Séculos XX e XXI da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, foi verificado que os alunos egressos da própria UFRN, e de
instituições como: UFPB, UFPA, UFSM e USP tinham tido pouco ou nenhuma contato com
obras escritas no últimos setenta e cinco anos para o instrumento, principalmente as que se
utilizam de técnicas expandidas. Como a pesquisa teve uma amostragem de diversas regiões
do país, podemos concluir que de forma geral o repertório atual é pouco ou nunca abordado
nos cursos de graduação.
Notamos que nas Universidades ainda existe uma atitude conservadora em relação
ao repertório. É fato que o estudo do repertório tradicional do violoncelo deve ser preservado,
mas as peças novas precisam ser fomentadas para que não se crie uma mentalidade
estratificada nos alunos quanto as possibilidades do violoncelo. Morin afirma que:
Segundo os dois sentidos do termo “conservação”, o caráter conservador da
Universidade pode ser vital ou estéril. A conservação é vital quando significa
salvaguarda e preservação, pois só se pode preparar o futuro salvando um passado, e
estamos em um século onde múltiplas e poderosas forças de desintegração cultural
estão em atividade. Mas a conservação é estéril quando é dogmática, cristalizada,
rígida. (MORIN, 2008:81)

2. Abordagens pedagógicas
O pensamento cronológico ainda permeia os currículos dos cursos superiores. É
comum vermos os alunos tendo que estudar primeiro o repertório tradicional para
posteriormente abordar o contemporâneo. Alguns pedagogos do violoncelo não só defendem
a inclusão do repertório moderno, mas advogam pela inversão da ordem geralmente usada.
Segundo o violoncelista e pedagogo alemão Sigfried Palm: “... eu recomendo aos alunos tocar
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Música Nova, e então voltar para o repertório Clássico e Romântico, pois a minha experiência
é que, com isso, o aluno tocará Brahms e Beethoven com mais sentimento e compreensão.”
(apud APTHORP, 2005:46)
É comum encontrarmos o seguinte roteiro nas escolas brasileiras: aprender os
Concertos de Boccherini, Haydn, Saint-Saens, Lalo, Dvorak e Schumann, nesta ordem. A
proposta de Palm (vale notar que desta forma ele formou alguns dos grandes violoncelistas
atuais como George Faust, primeiro violoncelista da Filarmônica de Berlim) é que
poderíamos estudar “Spins and Spells” 4, de

Kaija Saariaho e depois a Sexta Suite de

J.S.Bach; o Concerto de Lutoslawski e, depois, o Concerto de Dvorak, e assim por diante.
Ao detalharmos as vantagens técnicas de estudar peças provenientes desse tipo de
repertório podemos enumerar: 1 – O músico que sabe tocar e ouvir quartos de tom tem sua
sensibilidade aguçada para a afinação; 2 – Aquele que lê e executa bem ritmos complexos,
dificilmente cometerá falhas básicas de leitura, 3 – Observar os pedidos específicos dos
compositores quanto à forma de tocar (ex:sul tasto 5, sul ponticello 6, pizzicato percussivo 7),
amplia a exigência auditiva em relação às sonoridades em todo tipo de repertório; 4 – O
simples contato com peças que vêm sendo escritas, que muitas vezes são desconhecidas pela
maior parte dos intérpretes, fazendo assim com que o aluno trabalhe em fase com o tempo
atual.
Em nossas universidades vemos uma grande produção realizada nos
departamentos de composição e que simplesmente não são executadas. Uma interação mais
ativa entre intérpretes e compositores poderá gerar frutos para o ensino, pesquisa e extensão.
No ensino os professores e alunos de composição poderão ter laboratórios formados por
intérpretes, fomentando a pesquisa de novas técnicas, e resultando em atividades de extensão
como concertos, festivais e cursos.

3. O Repertório Contemporâneo e as Escolas Internacionais
Em diversas escolas internacionais o repertório contemporâneo é lugar comum
para os alunos e professores, e grupos voltados exclusivamente à Música Contemporânea
oferecem ao corpo discente a oportunidade aos alunos de realizar estreias e trabalhar com
compositores. Como exemplo podemos citar o “New Juilliard Ensemble”, que realiza
apresentações regulares e funciona como grupo residente para o “Focus Festival” realizado
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anualmente na Juilliard School of Music, proporcionando aos alunos o contato com centenas
de obras novas e compositores. Notamos também que a Hochschule fur Musik em Karlsruhe
na Alemanha tem um instituto exclusivo para música nova, contando com um ensemble de
alunos que apresenta obras de compositores como H. Lachenmann, W. Rihm, G. Grisey, S.
Reich, E. Carter, L. Berio, e também executa peças dos alunos do curso de composição da
própria escola 8. Ao analisarmos o programa para ingresso no curso de mestrado em
violoncelo no New England Conservatory vemos que é requerido ao candidato a execução de
uma peça completa escrita após 1940 9. Isso demonstra que é esperado que um aluno do curso
de graduação efetivamente trabalhe esse tipo de repertório para a obtenção do seu
bacharelado.
Um dos motivos para essa ênfase é simples: os instrumentistas, que participam de
concursos internacionais, precisam ser hábeis intérpretes de peças contemporâneas. Como
exemplo disto, transcrevemos aqui o repertório exigido em três concursos internacionais.
Começamos apontando o repertório requisitado para o “Concurso Rostropovich”, de 2005
(grifo nosso, ressaltando a obrigatoriedade de peças contemporâneas):
Primeira Fase (máximo: 20 minutos) – Local: Conservatoire Supérieur de Paris CNR
A – Johann Sebastian Bach: Prelúdio (obrigatório) e outro movimento de uma das
Seis Suítes, sem repetição.
B – Uma das peças a seguir:
- Gilbert Amy: Quasi scherzando* Ed. Universal
- Benjamin Britten: Suite for cello opus 72 (IV. Canto terzo, V. Bordone, VI.
Moto perpetuo e Canto quarto) Ed. Faber Music
- Benjamin Britten: 2nd Suite for cello opus 80 (I. Declamato, II. Fuga, III.
Scherzo) Ed. Faber Music
- Benjamin Britten: 3rd Suite for cello opus 87 (VII. Recitativo, VIII. Moto
perpetuo, IX. Passacaglia) Ed. Faber Music
- Rodion Shchedrin: Russian Fragments* Ed. Sikorski
- George Crumb: Sonata for solo Violoncello Ed. Peters
- Henri Dutilleux: Trois Strophes sur le nom de SACHER (First Strophe) Ed.
Heugel-Leduc
- Paul Hindemith: Cello Sonata op.25 n°3 Ed. Schott
- György Ligeti: Cello Sonata Ed. Schott
- Witold Lutoslawski: Sacher Variations for Cello solo Ed. Chester
- Krzysztof Penderecki: Per Slava* Ed. Schott
- Kaija Saariaho: Spins and Spells* Ed. Chester Music
- Alfred Schnittke: Improvisations for solo cello* Ed. Sikorski
- Marco Stroppa: Ay there's a rub* for solo cello Ed. Ricordi
- Iannis Xenakis: Kottos* Ed. Salabert
*peças encomendadas para edições passadas do Concurso Rostropovitch
Segunda Fase – Amphithéâtre de l’Opéra Bastille
A – Uma das peças a seguir:
• Ludwig van Beethoven: Sonata para Violoncelo e Piano op. 102 n°1
• Johannes Brahms: Sonata para Violoncelo e Piano op. 38
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• Robert Schumann: Fünf Stücke im Volkston op. 102 para Piano and Violoncello
B – Uma das peças a seguir
• Serge Prokofiev: Sonata para Violoncelo e Piano, opus 119 (2nd et 3rd
movements)
• Claude Debussy: Sonata para Violoncelo e piano, em Ré menor
• Igor Stravinsky: Suite italienne pour violoncelle et piano (Introduzione, Serenata,
Aria, Tarantella, Minuetto efinale). Transcrição de Pulcinella para Violoncello e
Piano, arr. I.Stravinsky & G.Piatigorsky. Ed. Boosey & Hawkes
C – Franghiz Ali-Zadeh: peça para Violoncelo Solo, escrita para o Concurso
(duração de sete a oito minutos) - encomendada por: musique nouvelle en
liberté. A partitura será enviada aos candidatos um mês antes do concurso.
D – David Popper: Elfentanz, opus 39

Podemos observar outro exemplo de exigência de repertório contemporâneo, no
programa do “Concurso Lutoslawski” de 2007, realizado em Varsóvia:
Primeira Fase
1. Witold Lutosławski - Sacher Variation for violoncello solo (PWM/Chester)
2. Johann Sebastian Bach Allemande and Courante de uma das Seis Suítes para
violoncelo solo BWV 1007-1012
3. Luigi Boccherini – Uma Sonata de livre escolha.
O Júri permite a versão das Sonatas de Boccherini com baixo contínuo.
4. Paweł Szymański » Gigue for cello solo
Peça encomendada para o Sexto Concurso Lutoslawski
Segunda Fase
1. Witold Lutosławski Grave (PWM/Chester)
2. Uma das seguintes sonatas:
- Samuel Barber Sonata op. 6
- Ludwig van Beethoven Sonata in A major op. 69
- Sonata in C major op. 102 No. 1
- Sonata in D major op. 102 No. 2
- Johannes Brahms Sonata in E minor op. 38
- Sonata in F major op. 99
- Sonata in D major op. 78
- Benjamin Britten Sonata in C major op. 65
- Fryderyk Chopin Sonata in G minor op. 65
- Claude Debussy Sonata D minor
- Sergei Prokofiev Sonata in C major op. 119
- Franz Schubert Sonata in A minor "Arpeggione"
- Witold Szalonek Sonata (PWM)
- Dmitri Schostakovich Sonata in D minor op. 40
- Karol Szymanowski Sonata in D minor op. 9
3. Uma peça de livre escolha para violoncelo solo ou com piano escrita depois
de 1945.

Como um terceiro exemplo citamos o programa “Sétimo Concurso Adam”
realizado na Nova Zelândia no primeiro semestre de 2009:
Primeira Fase:
- J.S.Bach Allemande, Courante and Gigue de uma das seguintes Suites: BWV
1009, 1010, 1011, 1012
- F. Haydn – Primeiro Movimento com cadência do Concerto em Dó ou Ré
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- Uma peça a escolher entre:
.Dutilleux - 3 Strophes sur le nom de Paul Sacher
.Ligeti – Sonata for Solo Cello
.Xenakis– Kottos for Solo Cello
.Schnittke - Improvisation for Solo Cello
.Crumb - Sonata for Solo Cello
. Vasks – Book for cello
. Rostropovich – Humoresque

O motivo para a exigência dessas peças nos concursos é que: espera-se que o
vencedor de um concurso internacional possa trabalhar de forma coerente e inteligente com
compositores que escrevam nos mais diversos estilos.
No Brasil, a formação dos alunos com foco na Música Nova é quase nula. Este
fato, por si só, já impede os candidatos brasileiros de participarem da maior parte dos
concursos internacionais. Para a interpretação das difíceis obras do repertório contemporâneo
os violoncelistas precisam de anos de preparação a fim de atingir maior familiaridade com as
técnicas estendidas e as linguagens da Música Nova. Podemos afirmar

também que a

ausência de gravações e/ou performances das músicas recém-compostas leva o intérprete à
necessidade de reconhecer e decodificar uma imensa variedade de signos utilizada pelos
compositores atuais - atividade esta que se mostra impossível sem o conhecimento da teoria e
da técnica da música contemporânea, justificado assim a presença desse tipo de repertório nos
cursos de graduação.
4. Considerações Finais
Em nenhuma época vivenciou-se uma variedade de estilos tão grande quanto a
atual. Nos dias de hoje o compositor, ao escrever uma peça para violoncelo, pode se utilizar
de mecanismos diversos, difundidos por diferentes escolas de composição, como a Nova
Complexidade, a Nova Simplicidade, o Espectralismo, o Serialismo, o Minimalismo, a
Música Eletrônica dentre outras. Apesar destas escolas de composição se dividirem em
inúmeras correntes, algumas técnicas expandidas são recorrentes na grande maioria delas.
Apesar de todos os desafios que envolvem a performance de obras novas,
acreditamos que o estudo destas peças pode levar ao surgimento de uma geração de
violoncelistas com melhores ferramentas técnicas e musicais para todo o tipo de repertório e,
além disso, sejam aptos a trabalhar com compositores, possibilitando assim uma expansão do
repertório para violoncelo e fortalecendo os departamentos de música nas Universidades,
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criando oportunidades para a pesquisa, ensino e extensão baseadas em colaborações entre
compositores e intérpretes.
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2

1702

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Os currículos das licenciaturas em música: investigando o conhecimento
oficial
Marcus Vinícius Medeiros Pereira
UFMS - marcus.ufms@gmail.com
Resumo: Este texto apresenta um recorte da pesquisa de doutorado, ainda em desenvolvimento,
cujo objetivo principal pode ser traduzido no mapeamento e análise de heranças conservatoriais
que ainda hoje permeiam a prática curricular dos cursos de Licenciatura em Música. Apresentamos
uma das chaves de análise empregadas na investigação comparada de quatro projetos pedagógicos
selecionados (UFRJ, UFMG, UFSJ e UFMS): o conhecimento oficial. Os resultados indicam a
seleção da música erudita como conhecimento oficial, a partir do qual o currículo é estruturado, o
que acaba por intensificar tensões culturais nos processos educativos, dificultando a apropriação de
outras músicas e suas práticas à concepção de conhecimento oficial.
Palavras-chave: currículo, licenciatura, conhecimento oficial.
Music Teacher Training Curriculum: classical music as the official knowledge
Abstract: This paper presents part of a doctoral research, still in development, whose main
objective is an analysis of conservatorial legacies that still influence the curriculum of music
teacher training courses. Within the limits of this paper, we present one of the analysis keys used
in the comparison of four different curriculum documents (UFRJ, UFMG, and UFSJ UFMS): the
official knowledge. The results indicate the selection of classical music as the official knowledge
that structures the curriculum, which ultimately enhance cultural tensions in the educational
processes, hindering the appropriation of other musics and their practices to the conception of
official knowledge.
Keywords: curriculum, music teacher training, official knowledge.

1. Notas Introdutórias
Este texto apresenta um recorte de pesquisa de doutorado, ainda em desenvolvimento,
cujo objetivo principal pode ser traduzido no mapeamento e análise de heranças
conservatoriais que permeiam ainda hoje a prática curricular dos cursos de Licenciatura em
Música, influenciando a formação dos educadores musicais e, consequentemente, a inserção
da música no espaço escolar.
Denardi (2006) e Kleber (2000) explicitam algumas características importantes
reveladas pelos documentos curriculares do ensino superior em Música. De acordo com estas
autoras, os conteúdos selecionados nestes documentos são destituídos de dimensão política,
uma vez que são oriundos de currículos concebidos como neutros e ideais, a partir dos
modelos estéticos europeus dos séculos passados, e com pouca articulação com a realidade
brasileira contemporânea (DENARDI, 2006:87).
Com base em Moreira (1995), consideramos o currículo como um terreno permeado
por contradições e lutas. Estas, segundo Freire (1999:13), expressam-se, na área de música,
por meio das diferentes concepções de música e funções sociais que elas desempenham. Nesta
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perspectiva, a análise dos documentos curriculares das Licenciaturas em Música visa à
compreensão de como as diferentes concepções de música têm sido expressadas em cada uma
das instituições selecionadas para estudo, revelando disposições de construção curricular que
trazem, em si, traços da história incorporada da educação musical.
Nosso desenho metodológico está orientado pelas técnicas do estudo comparado, para
o qual foram eleitos, intencionalmente, quatro documentos curriculares de cursos de
Licenciatura em Música brasileiros. Schneider e Schimitt (1998) afirmam que a comparação
pode ser considerada como inerente ao processo de construção do conhecimento nas ciências
sociais:
É lançando mão de um tipo de raciocínio comparativo que podemos descobrir
regularidades, perceber deslocamentos e transformações, construir modelos e
tipologias, identificando continuidades e descontinuidades, semelhanças e
diferenças, e explicitando as determinações mais gerais que regem os fenômenos
sociais. (SCHNEIDER e SCHMIDTT, 1998: 1)

Foram escolhidos para análise quatro projetos pedagógicos: das Licenciaturas em
Música das Universidades Federal de Minas Gerais (UFMG), Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Federal de São João Del Rei (UFSJ).
Buscamos selecionar projetos pedagógicos que estivessem em vigor após a publicação das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação em Música, aprovadas e publicadas em
março de 2004.
Para tanto, foram elencadas chaves de análise para a realização do estudo
comparado dos projetos pedagógicos: Conhecimento Oficial – entendido como produto de
uma seleção interessada da cultura que é tornada legítima através da legislação; Seleção e
distribuição de conhecimentos – aprofunda a questão do conhecimento oficial, explorando,
em cada caso analisado, como os conhecimentos foram selecionados e distribuídos no projeto
pedagógico; Profissionalização dos conhecimentos – permite observar como tem sido
pensada e direcionada a formação do profissional: quais as relações estabelecidas entre a
formação e o mercado de trabalho.
Estas chaves permitem explicitar a objetivação de práticas conservatoriais
(historicamente incorporadas e que acabaram por se tornar matrizes de percepções e ações das
práticas de educação musical) por ressaltarem determinadas características que evidenciam a
incorporação de disposições ligadas a um modelo próprio do conservatório. Nos limites deste
texto, discutiremos apenas uma das chaves de análise: o conhecimento oficial.
2. Conhecimento Oficial
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O conhecimento oficial é produto de uma seleção da cultura que é tornada
legítima através da legislação. Esta seleção não é neutra, mas interessada, ou seja, serve aos
interesses de alguém. Como diz Apple (2006:84):
Considerarei as escolas como instituições que incorporam tradições coletivas e
intenções humanas que, por sua vez, são os produtos de ideologias sociais e
econômicas identificáveis. (...) O currículo das escolas responde a recursos
ideológicos e culturais que vêm de algum lugar e os representa. Nem as visões de
todos os grupos estão representadas, nem os significados de todos os grupos
recebem respostas.

Neste sentido, Apple (2006:83) mostra que da mesma forma que há uma
distribuição relativamente desigual de capital econômico na sociedade, também há uma
distribuição da mesma forma desigual de capital cultural. Para o autor, as escolas
desempenham um papel crítico em dar legitimação a categorias e formas de conhecimento.
Dessa forma, o próprio fato de que certas tradições e o “conteúdo” normativo sejam
construídos como conhecimento escolar é evidência irrefutável de sua legitimidade:
[...] o estudo do conhecimento educacional é um estudo ideológico, a investigação
do que determinados grupos sociais e classes, em determinadas instituições e em
determinados momentos históricos, consideram conhecimento legítimo (seja esse
conhecimento do tipo lógico, “que”, “como” ou “para”). É, mais do que isso, uma
forma de investigação orientada criticamente, no sentido que escolhe concentrar-se
em como esse conhecimento, de acordo com sua distribuição nas escolas, pode
contribuir para um desenvolvimento cognitivo e vocacional que fortaleça ou reforce
os arranjos institucionais existentes (e em geral problemáticos) na sociedade. Em
termos claros, os conhecimentos aberto e oculto encontrados nos ambientes
escolares, e os princípios de seleção, organização e avaliação desse conhecimento,
são seleções governadas pelo valor e oriundas de um universo muito mais amplo de
conhecimento possível e de princípios de seleção. (APPLE, 2006:83)

Assim, é relevante reconhecer nos documentos curriculares o conhecimento que é
considerado legítimo e, além disso, tentar compreender os princípios que conduziram a sua
seleção. Compreender, portanto, a ideologia que inclui e exclui conhecimentos e o motivo
pelo qual ela o faz. Como as Diretrizes Curriculares Nacionais não definem uma “música
oficial”, esta chave permite-nos observar como cada instituição tem expressado sua
concepção de música e de educação musical, legitimando a seleção cultural efetuada. Assim,
a partir da comparação entre as diferentes concepções analisadas, poderemos inferir princípios
ideológicos que norteiam a definição de música oficial e inserir esta discussão na trajetória
histórica do ensino de música no Brasil.
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3. A Música Erudita como Conhecimento Oficial
A partir da análise dos documentos selecionados, é possível concluir que, todos
eles, apresentam como conhecimento oficial: a prática musical da música erudita escrita –
com ênfase no repertório europeu – enriquecida por informações sobre música (história,
estética, e técnicas composicionais). Feichas (2008:1) corrobora esta afirmação mostrando
que:
A educação musical no Brasil se desenvolveu baseada em princípios eurocêntricos,
ou seja, numa pedagogia que legitima a música de concerto européia como sendo
superior e marginaliza outros tipos de música. Essa herança pedagógica privilegia
não só o repertório europeu como também as metodologias de ensino da música
com foco no ensino da notação tradicional. Dessa forma considera-se educado
musicalmente aquele indivíduo que sabe ler e escrever música dentro das regras
dessa notação. Outros saberes e competências musicais como, por exemplo, aqueles
vindos de práticas informais de aprendizagem sempre ficaram à margem dos
processos considerados válidos pelos conservatórios e escolas de música.

O senso comum incorporou este fato: ninguém afirma querer aprender música,
mas sempre aprender a tocar algum instrumento ou a cantar. A primazia da música escrita
também foi incorporada: muitas vezes saber música, no senso comum, significa saber “ler
música”, ou ler partitura. Arroyo (1999:252), ao entrevistar um professor de violão do
Conservatório de Uberlândia (MG), obtém dele a informação de que, ao entrar no
conservatório para substituir uma professora que estava grávida, o professor “não tinha
experiência com música, só com música popular”. Arroyo analisa esta declaração do
professor:
Na relação entre escrita musical e competência musical, uma interpretação possível
da colocação de Júlio vincula-se à questão do domínio, ou não, da escrita musical da
cultura erudita européia e uma representação de música como sendo esta escrita. O
emprego da palavra música no caso, pode ser interpretado como remetendo a duas
representações: na primeira ocorrência – eu não tinha experiência com música – ele
parecia querer dizer que não dominava a notação musical; neste caso, a palavra
música significando notação musical; na segunda ocorrência – só com música
popular – passava a mensagem de que, pelo fato de não dominar a leitura e a escrita
musical, não sabia música. [grifos no original] (ARROYO, 1999:252 – 253)

Esta análise traz à tona o outro aspecto do conhecimento oficial dos projetos
pedagógicos analisados: a música erudita européia. Embora encontremos a música popular em
alguns currículos – quase como uma concessão – nota-se o lugar privilegiado que a música
erudita vem ocupando nos currículos dos cursos de música. Tal fato também é histórico: o
Brasil sempre teve sua atenção voltada para a música européia, desde a época da colônia. A
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música européia, erudita, era sinal de civilização, tão buscada pelos brasileiros em sua
afirmação enquanto nação. Há, em determinados períodos da história, uma luta para a
nacionalização da música erudita no Brasil, que vai buscar temas populares (folclóricos) para
conferir um tratamento erudito.
Outro indício da centralidade da escrita musical como conhecimento oficial pode
ser observado na obrigatoriedade da disciplina Percepção Musical no curso de Música
Popular da UFMG. Mesmo a música popular, caracterizada por prescindir da notação musical
em suas práticas cotidianas, ao adentrar o campo acadêmico submete-se ao conceito oficial de
música.
As provas de habilidades específicas exigidas para o ingresso nos cursos de
Música conferem aos calouros a certificação de igualdade perante a notação musical: além de
uma prova prática do instrumento, há uma prova de solfejo e leitura rítmicas à primeira vista,
que verifica e assegura uma condição mínima para o ingresso no curso.
Como estas provas não têm assegurado um domínio mínimo da leitura musical,
alguns cursos têm optado por incluir em seu currículo uma disciplina de caráter nivelador,
como pode ser observado no projeto pedagógico da UFMS o caso da disciplina Introdução à
Música. Notamos, mais uma vez, a ligação estreita entre Música e Grafia musical: a
introdução à música tem como conteúdos centrais a grafia musical e as regras básicas de
leitura nos diversos sistemas.
A notação musical é entendida como veículo de uma cultura consagrada,
preservada pelos conservatórios, que os professores tratam como se fosse compartilhada por
todos, não só seu significado, mas a também a relação com estes significados. Esta certeza é
(ou deveria ser) garantida pela certificação concedida aos alunos pela prova de habilidades
específicas e, se não, pelas disciplinas como a Introdução à Música.
Bourdieu (2008) mostra que o acesso à cultura oficial será desigual, pois marcado
pelas diferenças da herança cultural. É verdade que poucos têm acesso à cultura musical
erudita – a música não é trabalhada na educação básica e até mesmo em escolas particulares,
mas o acesso a esta música é uma possibilidade muitas vezes excluída do cotidiano da grande
maioria da população.
Neste sentido, crianças oriundas de um meio menos favorecido, terão acesso a
uma cultura restrita, muitas vezes limitada à seleção feita pelos meios de comunicação de
massa. Este contato restrito com a cultura será determinante no acesso ao conhecimento
oferecido pela escola.
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A formação de um professor de música se agrava quando pensamos no ensino de
música voltado para a educação básica, que vive um processo de democratização do seu
acesso. Esta massificação da escolarização implica em problemas com uma forma de ensino
que se destina a um pequeno grupo de herdeiros:
O ensino de massa, do qual se fala tanto hoje em dia, opõe-se, ao mesmo tempo,
tanto ao ensino reservado a um pequeno número de herdeiros da cultura exigida pela
escola, quanto ao ensino reservado a um pequeno número de indivíduos quaisquer.
De fato, o sistema de ensino pode acolher um número de educandos cada vez maior
– como já ocorreu na primeira metade do século XX – sem ter que se transformar
profundamente, desde que os recém-chegados sejam também portadores das
aptidões socialmente adquiridas que a escola exige tradicionalmente. Ao contrário,
ele está condenado a uma crise, percebida por exemplo como de “queda de nível”,
quando recebe um número cada vez maior de educandos que não dominam mais, no
mesmo grau de seus predecessores, a herança cultural de sua classe social (como
acontece quando as taxas de escolarização secundária e superior das classes
tradicionalmente escolarizadas crescem continuamente, caindo a taxa de seleção
paralelamente), ou que, procedendo de classes sociais culturalmente desfavorecidas,
são desprovidos de qualquer herança cultural. (BOURDIEU, 2008, p. 57 – 58)

Ora, a música aprendida nos cursos de formação de professores – que já não fazia
parte da vida da maioria dos alunos do curso superior – definitivamente não integra o
cotidiano da grande massa que adentra os portões da escola. É necessário, pois, refletir sobre a
concepção de “música oficial” expressa nos documentos curriculares e confrontar/relacionar
com a música que queremos/podemos/devemos trabalhar nas escolas da educação básica.
4. Notas Finais
A análise e as reflexões aqui propostas nos convidam a encarar as diferenças entre
conhecimento e conhecimento escolar. Young (2007:1295) mostra que as questões
educacionais sobre o conhecimento se referem a como o conhecimento escolar é e deve ser
diferente do não-escolar, assim como a base em que é feita essa diferenciação. Para este autor,
a escolaridade oferece o acesso a um conhecimento especializado, incluído em diferentes
domínios.
O autor apresenta outra questão importante para a reflexão sobre a seleção
curricular: para crianças de lares desfavorecidos, a participação ativa na escola pode ser a
única oportunidade de adquirirem conhecimento poderoso e serem capazes de caminhar, ao
menos intelectualmente, para além das circunstâncias locais e particulares. Nesta perspectiva,
não há nenhuma utilidade para os alunos em se construir um currículo em torno da sua
experiência, para que, assim, possa ser validade e, como resultado, deixá-los sempre na
mesma condição (YOUNG, 2007:1297).
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Desta forma, qual música deve ser selecionada para ser oficializada como
conhecimento legítimo? Com Young, concluímos que o currículo não deve se restringir à
música do cotidiano, entretanto, esta não pode ser excluída do currículo escolar em favor de
uma música tida como culta, erudita. Ao passo que a música erudita também não deve ser
excluída do currículo, pois a escola pode ser o único lugar aonde os indivíduos poderão ter
contato com este tipo de música.
É necessário, pois, pensarmos em músicas, no plural – como propõe Penna
(2010), e nas formas de mediação destas músicas com os seres humanos. Ou seja, é preciso
pensar em estruturar o currículo musical de forma que permita aos indivíduos a condição de
fazer julgamentos e desenvolver um pensamento crítico sobre música – ou melhor, sobre
músicas.
Não é uma questão de “ou”, como Dewey (2010) trata no livro Experiência e
Educação, mas uma questão de “e”. Não é excluir uma ou outra música/prática musical como
não-escolar e legitimar determinada cultura musical. É permitir o desenvolvimento de formas
de pensar estas músicas, estas práticas. Não é selecionar o conhecimento dos poderosos, mas
o conhecimento poderoso.
Entretanto, a despeito de tudo isso, a tradição musical escrita européia e ocidental
ainda é a base do currículo dos cursos de graduação em música, definindo os princípios de
seleção e distribuição de conhecimento não só no ensino superior, mas também na educação
básica. O momento mostra-se oportuno para se repensar a inserção da música popular, das
músicas de tradição oral, das “outras” músicas, não como repertório, acessório ou como uma
“ponte” entre o discurso musical do aluno e o discurso musical que “vale a pena”. É preciso
criar condições curriculares para que a prática genuína destas músicas seja contemplada no
ensino superior. É fundamental, caso se queira assumir “outras” práticas, repensar a
construção curricular, pois o modelo que se apresenta atualmente serve apenas para reificar e
legitimar a música erudita grafada: todo o hall de disciplinas acaba por criar um parâmetro de
hierarquização do “valor” musical baseado neste tipo de música.
Não basta apenas inserir a música popular e as músicas do cotidiano à concepção
de conhecimento oficial como se fizéssemos concessões. Para que suas práticas possam ser
contempladas e valoradas adequadamente, é preciso oferecer rupturas severas com as
heranças conservatoriais que ainda regem nossas ações e percepções. Não são úteis reformas
cosméticas nos currículos, mas, sim, uma revisão de paradigmas.
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Resumo: Nesta comunicação de pesquisa são apresentados comentários sobre a obra The Elements
of Piano Technique do pianista Ernest Hutcheson, ex-professor de Antônio de Sá Pereira, em
Berlim. A revisão preliminar desta obra faz parte de um projeto de pesquisa em andamento que
investiga qual a relação entre as ideias de Hutcheson e as de Sá Pereira no âmbito do estudo e
ensino do piano.
Palavras-chave: Antônio de Sá Pereira, Ernest Hutcheson, Pedagogia do Piano, Técnica
Pianística.
The Elements of Piano Technique by Ernest Hutcheson
Abstract: This paper discusses the work The Elements of Piano Technique by pianist Ernest
Hutcheson, former piano teacher of the Brazilian pedagogue Antônio de Sá Pereira, in Berlin. The
preliminary analysis of this work is part of a research project in progress, which investigates the
connections between the ideas of Hutcheson and Sá Pereira in the field of piano instruction and
study.
Keywords: Antônio de Sá Pereira, Ernest Hutcheson, Piano Pedagogy, Piano Technique.

1. Introdução
Nesta comunicação são apresentadas conclusões parciais de um trabalho de
pesquisa cujo objeto principal é a obra The Elements of Piano Technique (1907) do pianista e
pedagogo australiano Ernest Hutcheson1. Essa pesquisa é fruto do desdobramento do trabalho
de investigação e análise da obra de Antônio de Sá Pereira no âmbito da Pedagogia do Piano
vinculada às atividades desenvolvidas pelo Laboratório de Piano e Pedagogia do Piano
(PIANOLAB) do Departamento de Música da FFCLRP da USP em Ribeirão Preto.
Sá Pereira foi discípulo de Hutcheson no período entre os anos de 1914 e 1915,
em Berlim. Em seu tratado de técnica pianística, Ensino Moderno de Piano (1964), Sá Pereira
faz uma breve referência a Hutcheson, porém credita a outros autores (notadamente Caland,
Steinhausen e Breithaupt) a influência recebida na elaboração da obra. Entretanto, uma
primeira revisão do tratado de Hutcheson antevê uma relação muito mais próxima entre essa
obra e a de Sá Pereira do que, a princípio, se poderia inferir por conta da breve menção ao
pedagogo australiano no Ensino Moderno de Piano.
Ao final desse projeto de pesquisa, que se inicia com a análise do tratado The
Elements of Piano Technique, será elaborado um estudo comparativo entre os dois trabalhos,
cujos resultados poderão gerar novos dados e conclusões acerca da obra de Sá Pereira e de
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suas principais referências nos âmbitos do estudo e do ensino de piano.
2. Tratados de técnica pianística
As primeiras obras didáticas para teclado surgem na segunda metade do século
XVI 2. De finais do século XVIII a meados do século XIX, essa literatura ganha impulso com
o advento do fortepiano, cuja novidade, especialmente no tocante à técnica de produção do
som (o martelo golpeia a corda) e controle da sonoridade (capacidade de produzir dinâmica
gradual através do toque), originou um número expressivo de publicações. A contínua
evolução do instrumento acarretou aumento de seu poderio sonoro e uma crescente resistência
de tecla muito maiores que dos instrumentos anteriores. Essas mudanças foram responsáveis
por uma profunda transformação na maneira de se tocar. A complexidade desta nova técnica,
em virtude de seu distanciamento daquela até então conhecida e aplicada nos instrumentos de
teclado anteriores, fez surgir uma demanda por estes tipos de trabalhos especializados na
técnica pianística. Nos grandes centros musicais da Europa e da América do Norte, o número
crescente de pianistas, de meados do século XIX até início do século XX, principalmente
diletantes, faz surgir um mercado promissor para o consumo de métodos e tratados sobre o
ensino e o estudo de piano.
Os compêndios de exercícios técnicos e estudos foram se organizando no que
Kaemper chama de “sistemas coerentes” (1968: 17), tão semelhantes entre si que variariam
muito pouco de uma publicação à outra. Segundo descreve, tais sistemas observavam o estudo
das fórmulas técnicas pianísticas na seguinte ordem: trabalho de notas presas visando a
independência dos dedos; trabalho com dois dedos: trinado; trabalho de cinco dedos sem
mudança de posição; passagem de polegar – mudança de posição – escalas; arpejos,
considerados escalas expandidas; notas dobradas: terças e sextas; oitavas e acordes. Kaemper
segue em seu raciocínio, afirmando que nem mesmo Cortot em seus Principes Rationnels de
la Technique Pianistique (1928) pode escapar à influência desses sistemas. Na verdade, Luca
Chiantore, em sua monumental obra Historia de la Técnica Pianística (2004), ao referir-se à
evolução dos exercícios técnicos para piano, mostra como essa sistematização se iniciou
através dos exercícios de Pleyel (em Méthode pour le piano-forte de 1797) que se afirmaram
como verdadeiro “dogma, segundo o qual a primeira fase do estudo deveria basear-se em uma
posição fixa de cinco notas” (CHIANTORE, 2004: 142). Ao observar a listagem acima,
verifica-se que na maioria dos trabalhos sobre técnica, mesmo aqueles publicados durante o
período considerado o da maioridade da técnica ou da tecnologia pianística (de 1885 em
diante) 3 os exercícios ainda seguem esta ordem, e o tratado de Hutcheson, datado de 1907,
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não foge à regra.

3.The Elements of Piano Technique
Apesar de suas proporções relativamente reduzidas, o tratado de Hutcheson
apresenta 96 exercícios divididos em 6 seções, cada um deles com pequenas notas
explicativas para guiar a sua realização. Um prefácio, indicações gerais de estudo e um longo
trecho intitulado “anotações para o professor” estão inseridos no corpo do trabalho. Essas
anotações servem como apoio para o entendimento e a correta aplicação dos exercícios
propostos pelo tratado, além de comentar quais os problemas técnicos mais usuais dos alunos
e como percebê-los e saná-los. O autor dá liberdade ao professor para excluir os exercícios
que julgar desnecessários e mesmo modificá-los dependendo do caso particular de cada aluno.
Os exercícios são concisos e, segundo o autor, o mais simples possível, com explicações
claras e diretas que permitam uma execução correta. Tal expediente encontra-se em sintonia
com a racionalização do estudo, típica em obras vinculadas à moderna técnica pianística, que
se traduz em um trabalho consciente e atento, cuja eficácia depende de uma clara definição
dos objetivos a serem alcançados. Na definição desses objetivos o como estudar torna-se
fundamental.
Hutcheson justifica a inserção da seção de recomendações aos professores
revelando que o motivo principal deve–se ao fato de que “muitos professores, que não são
executantes completos, reconhecem de bom grado o valor das sugestões de um pianista
atuante” (HUTCHESON, 1907: 3). Conforme atesta Harriette Brower (1917), Hutcheson
conseguia reunir as qualidades de um artista e de um professor realizando ambas as funções
com extrema competência.
Hutcheson esclarece que o tratado não pretende ser especialmente original, e
apesar de atestar que não defende nenhum método em particular, cita como fontes dois
trabalhos da Escola de Leschetizky: The Groundwork of the Leschetizky Method de Malwine
Brée (1902) e Die Hand des Pianisten de Marie von Unschuld (1901). Outras obras
consultadas são cadernos de exercícios como a Escola das Oitavas de Theodor Kullak (1877),
a Escola das Notas Duplas de Moszkowsky (1901) e os Exercícios Técnicos de Bruno
Zwintscher (1887).
Após traçar diretrizes para o correto posicionamento ao piano e recomendações
para que o aluno olhe para os dedos enquanto trabalha e ouça bem cada nota produzida,
Hutcheson avisa que é preciso pensar em aprimorar o que se estuda em lugar de repetir de
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modo puramente mecânico. Pede ainda que alguns dos exercícios sejam transpostos para
outras tonalidades, porém conservando os mesmo dedilhados.
A primeira seção do tratado lida com a posição de mãos, a articulação de dedos e
exercícios de toques. Assim como nos livros de Brée e Von Unschuld, Hutcheson inicia o
trabalho fazendo uso da posição de cinco dedos com teclas presas para trabalhar a
independência dos dedos e alcançar a forma correta da mão. Esta foi a tônica de diversos
métodos para piano que acreditavam que estas fórmulas poderiam oferecer uma “natural”
independência dos dedos. Porém, como o próprio Hutcheson coloca em suas anotações, vários
alunos apresentam problemas de rigidez e tensão no aparato pianístico ao executarem
exercícios dessa natureza. Como solução ele recomenda abaixar e levantar o punho. Gyorgy
Sandor em seu trabalho On Piano Playing (1981) critica e alerta quanto à ineficiência de tais
exercícios. “Durante esses exercícios o braço e o punho ficam imóveis, em uma posição fixa,
contraindo simultaneamente os músculos flexores e extensores do antebraço” (SANDOR,
1981: 159). Sandor ainda acrescenta que nestes exercícios com notas presas, onde os dedos,
ao invés de estarem em repouso, mantém pressionadas as teclas, levam os músculos flexores a
uma constante tensão, desnecessária e nociva. A ideia de que flexionar o punho vai relaxar a
mão, enquanto os dedos pressionam as teclas, apenas cria uma falsa sensação de relaxamento.
Em seu trabalho, Sá Pereira, pelo contrário, não segue essa proposta de Hutcheson e em seu
tratado prescreve exercícios de alongamento e flexão de punho fora do piano. Os exercícios
para dissociação de dedos aparecem posteriormente e não são executados com todas as notas
presas; Sá Pereira divide a mão em três áreas distintas (combinação dos dedos 123-234-345) e
as trabalha separadamente, primeiro com duas e depois com uma nota presa, conforme
ilustrado no exemplo a seguir.

Exemplo 1: Sá Pereira, Ensino Moderno de Piano (1964: 37), exercícios de dissociação
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Exemplo 2: Hutcheson, The Elements of Piano Technique (1907: 5), exercícios de dissociação

A segunda seção do tratado de Hutcheson enfatiza o uso do punho no toque
legato. O aluno faz boa parte dos exercícios na posição de cinco dedos, abaixando e
levantando o punho. Hutcheson aconselha que esses movimentos não sejam exagerados e não
suplantem os movimentos dos dedos, mas apenas os acompanhem. Um único exercício trata
do movimento lateral do punho e logo a seguir Hutcheson apresenta exercícios que, na
verdade não são de punho, mas que vão lidar com o movimento de rotação do antebraço, em
oitavas em tremolo. Iniciando com movimentos de pronação e supinação bem visíveis, o autor
pede que ao aumentar a velocidade, o aluno diminua a movimentação. Apesar de Hutcheson
buscar agrupar os movimentos em um mesmo capítulo, didaticamente ele apresenta um
grande salto em termos de dificuldade técnica. Muitos autores como Sá Pereira, Cortot, e Von
Unschuld, não abordam as oitavas quebradas logo de início. Hutcheson não menciona o
movimento circular de punho e não discute as diferenças entre os movimentos verticais e
laterais de punho e o de rotação do antebraço, que é aplicado nas fórmulas técnicas de oitavas
quebradas.
Ao reportar-se ao estudo das escalas, Hutcheson inspira-se em muitas ideias de
Leschetizky, contidas na obra de Brée. Na seção III apresenta inúmeros exercícios
preparatórios para a passagem de polegar sob a mão e desta sobre o polegar. Muitos deles
fixam a posição com notas presas e exercitam as idas e vindas do polegar, conforme o
exemplo a seguir.

Exemplo 3: Hutcheson, The Elements of Piano Technique (1907: 10), exercícios de passagem do polegar

Sá Pereira também faz uso da mesma fórmula de exercícios, porém admite que a
passagem do polegar pode ser constituída de um movimento forçado e antinatural e conclui
que a translação lateral da mão na execução das escalas pode ser feita de duas maneiras: pelo
polegar e por meio de um rápido deslocamento do antebraço e que o aluno deveria
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experimentar ambas, atentando para o importante fato que, em vez de uma delas ser excluída,
as duas maneiras se completam.
Na visão de Hutcheson, a passagem do polegar nas escalas vai ser sempre
antecipada após o toque do segundo dedo e a mão não deverá se mover, contudo, não poderá
ficar tensa. Essas diretrizes acarretam certa rigidez. Como explica Gyorgy Sandor (1981: 58),
a colocação do polegar sob a palma da mão não é somente uma posição incômoda, mas que
não permite que os músculos o movam verticalmente. É preciso pressionar ou empurrar a
tecla para baixo com o punho ou deslocá-lo abruptamente com o antebraço, o que provoca
desigualdade e acentuações indesejáveis. Felizmente, Hutcheson não pede que as escalas
sejam praticadas na dinâmica forte, pelo menos não no início, o que difere da opinião de
Kullak para quem “no começo [as escalas] devem ser estudadas lentamente e com força,
exatamente como tudo que se deve aprender” (KULLAK, s.d.: 17).
Assim como nas escalas, a preparação dos arpejos, tema da seção IV, é feita sobre
exercícios com posição fixa e notas presas. Exercício 35 é uma reprodução do trabalho
proposto por Brée para a preparação para arpejos.

Exemplo 4: Hutcheson, The Elements of Piano Technique (1907: 14), exercícios de preparação da forma dos
arpejos

Quanto ao movimento do punho, Hutcheson preconiza uma movimentação lateral
que acompanha o desenho da tríade arpejada, um pouco mais baixo quando toca o polegar no
início do arpejo e mais elevado em direção ao quinto dedo.
Ausente no trabalho de Hutcheson, a descrição do movimento de translação do
braço nos arpejos é bem minuciosa na obra de Sá Pereira. Os acordes são tratados como
desdobramento da técnica dos arpejos. Hutcheson é sucinto em suas explicações limitando-se
a recomendar que nos exercícios de acordes (repetidos em várias combinações de três e quatro
sons) os dedos permaneçam nas teclas e não percutam o teclado. O uso do punho é requerido
e sinais específicos indicam quando deve ser abaixado e elevado.
A penúltima seção da obra é dedicada ao estudo das notas duplas: terças, sextas e
oitavas. Para muitos dos exercícios há um trabalho preliminar onde se pratica, em escalas de
notas simples, o cruzamento de dedos longos sobre os mais curtos e o glissando de uma nota a

1716

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

outra com o polegar, típicos em passagens com notas dobradas. Como colocado
anteriormente, Hutcheson muitas vezes é econômico em suas indicações e nesta seção parece
se preocupar quase que exclusivamente com o dedilhado, em detrimento de maiores
informações sobre o posicionamento e a movimentação do aparato pianístico. Com relação às
oitavas, pede que a mão esteja posicionada junto às teclas pretas para que se evite uma
movimentação de vai-e-vem desnecessária entre teclas brancas e pretas. Hutcheson também
adverte que o cotovelo deve estar sempre solto, livre, e que o punho deve executar
movimentos para baixo nas teclas brancas e para cima nas teclas pretas nas escalas diatônicas.
Ao término do tratado, na seção VI, aparecem os exercícios especiais - são onze
quesitos no total, com pouquíssimos exercícios e indicações de execução muito sucintas. Os
dois primeiros referem-se ao fortalecimento das falanges dos dedos longos e do polegar,
respectivamente. Nos exercícios de extensão, Hutcheson prevê um movimento livre do braço
e do cotovelo na execução de intervalos melódicos de quinta até nona com pares de dedos
consecutivos, como pode ser visto no exemplo abaixo.

Exemplo 5: Hutcheson, The Elements of Piano Technique (1907: 22), exercícios de extensão

Os próximos exercícios “for variety of tone” (para a variedade de som) limitam-se
ao estudo da intensidade e não da qualidade do som pelo toque, adotando sempre a fórmula de
notas presas como ponto de partida para a resolução de problemas técnicos.
Os exercícios para aquisição de velocidade também são semelhantes aos do
método de Von Unschuld. Sá Pereira (1964) também recomenda exercícios semelhantes em
seu tratado de técnica. Resumem-se a fragmentos escalares (no caso de Hutcheson, sem
passagem de polegar) tocados em velocidade rápida com apoio na última nota, longa.
Completam o tratado de Hutcheson exercícios preparatórios para o toque polifônico e
exercícios para a correta utilização do pedal. O restante dos exercícios lida com passagens
polirrítmicas, trinados e notas repetidas simples e em oitavas.
4. Consideracões finais
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É possível notar nos exercícios de Hutcheson algumas das características da
Escola Leschetisky, como o uso de fórmulas em posição fixa da mão, principalmente as de
notas presas e, como apontam Kaemper (1968) e Chiantore (2004), a ação de dedos marcada
pela atividade muscular e a intensa movimentação do punho. É importante ressaltar que até o
surgimento da Técnica Natural do Piano de Breithaupt (1905) o trabalho de Malwine Brée
era um dos mais influentes.
Hutcheson (apud BROWER, 1917: 114) não acreditava que um método pudesse
solucionar todos os problemas da técnica pianística. Dizia que forçosamente acabaria
enfatizando determinados elementos em detrimento de outros, o que pode ser observado em
seu trabalho. Como afirma no prefácio, não teve a intensão de publicar um trabalho amplo e
sim uma síntese dos exercícios técnicos que trabalhassem a base da técnica. Sá Pereira (1924:
156) refere-se a Hutcheson como um dos pedagogos que souberam compreender e transmitir a
moderna técnica pianística.
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1

Ernest Hutcheson (1871-1951) nasceu em Melbourne, Austrália. Estudou com Reinecke e Zwintscher em
Leipzig e com Stavenhagen em Weimar. Lecionou em Berlim onde foi professor de Sá Pereira. Foi reitor e
presidente da Juilliard School em Nova York até 1945.
2
Segundo Luca Chiantore (2004), o método mais antigo de que se tem notícia é a Arte de Tañer Fantasia de
Thomás de Sancta Maria (1565), publicado na Espanha.
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3

Muitos trabalhos surgiram nesse período e a causa de seu surgimento está vinculada à necessidade de
explicação da técnica romântica de forma mais detalhada e “cientificamente confiável”. Em finais do século
XIX, portanto, essa vontade de encontrar leis universais, cientificamente embasadas, deu impulso à busca de
normas que pudessem ser explicadas, publicadas e ensinadas, o que deu origem ao conceito de “tecnologia
pianística” (CHIANTORE, 2004, p.639). Termo muito empregado por Kaemper, é a teoria da técnica, “o
domínio do sábio que explica teoricamente o que os grandes pianistas fazem por instinto” (KAEMPER, 1968,
p.8). Entendida como uma ciência, e coincidindo com um período quando se queria compreender a técnica
pianística de forma mais racional, a “tecnologia pianística” procurou explicar, analisar e descrever os
movimentos pianísticos. O início desse período é demarcado pela publicação de um artigo de Ludwig Deppe, em
junho de 1885 na revista Der Klavier-Lehrer [o professor de piano], onde discorre sobre as mazelas dos braços
dos pianistas.
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Os Estudos e Polcas de Bohušlav Martinů (1890-1959): a propósito do
idiomatismo pianístico
Izabela da Cunha Pavan Alvim
UFMG – izabelapavan@gmail.com

Ana Cláudia de Assis
UFMG – anaclaudia@ufmg.br
Resumo: Este artigo é parte de nossa pesquisa de mestrado que está sendo realizada junto
ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais.
Dentre seus objetivos, interessa-nos investigar o idiomatismo pianístico de Bohušlav
Martinů através dos Estudos e Polcas, partindo do pressuposto de que o compositor
realizou nesta obra uma espécie de transferência idiomática do violino para o piano. O
resultado desta transposição impõe ao intérprete questões novas no diálogo com a obra e
com a técnica instrumental. No presente trabalho, discutimos alguns casos em que tal
transposição ocorre, buscando oferecer diretrizes para a performance.
Palavras-chave: idiomatismo pianístico; Bohušlav Martinů; Estudos e Polcas.
Bohušlav Martinů (1890-1959) Études and Polkas:
in regard to piano idiomatic writing
Abstract: This article is part of our master’s degree research, presently in progress at the
Post-graduate program of Federal University of Minas Gerais. It is our goal (among others)
to research Martinů’s idiomatic writing for the piano, present in his Études and Polkas. We
depart from the supposition that in these works Martinů did some idiomatic transfer from
violin writing to the piano. The result of this transfer brings to the performer new questions
about his relation with the work and with instrumental technique. In this article we discuss
some sections where such transfer occurs, aiming to offer new directions for the
performance.
Keywords: idiomatic writing for the piano; Bohušlav Martinů; Études and Polkas.

1. Introdução
O compositor e violinista tcheco Bohušlav Martinů (1890-1959), dedicou
grande parte de sua produção para o violino. Aos seis anos de idade iniciou seus estudos
no instrumento e aos dez, compôs sua primeira obra, o quarteto de cordas The Three
Riders. Por seu excepcional desenvolvimento musical, Martinů ganhou, em 1906, ajuda
financeira dos moradores de sua cidade natal, Polička, para ingressar no Conservatório
de Praga e se especializar no violino. Durante dez anos, entre 1913 e 1923, atuou
profissionalmente como violinista junto à Orquestra Filarmônica Tcheca (ŠAFRÁNEK,
1946).
Mesmo tendo escolhido o violino como primeiro e principal instrumento, a
sonoridade do piano lhe atraia de maneira especial, e em seu catálogo 1 constam mais de
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noventa obras para este instrumento: oitenta para piano solo, nove para piano solista e
orquestra, e cinco sinfonias onde o instrumento ganha papel de destaque.
Segundo Large (1993:6), Martinů também estudou piano enquanto aluno do
Conservatório de Praga, mas, apesar de seus esforços, ser pianista era como uma batalha
para ele. Em sua juventude representou de forma caricatural esta batalha com o
instrumento através de uma série de divertidas imagens conhecidas como “A batalha
dos instrumentos musicais”. Nelas, um piano de cauda é transformado em um monstro
de três pernas que luta ferozmente com o pianista e, no final, acaba por vencê-lo.

Figura 1: Obrar 1 e Obrar 4. Caricaturas desenhadas por Martinů entre 1918 e 1924.
(JIRGLOVÁ e MAŠEK, 2011: 24 e 27).

Martinů, ao longo de sua vida, contou com a amizade e apoio de importantes
intérpretes, dentre eles os pianistas Germaine Leroux, Rudolf Firkušny e Rudolf Serkin.
O relacionamento com esses intérpretes foi decisivo para o desenvolvimento de sua
escrita pianística. Rudolf Firkušny (1912-1994), pianista tcheco com ampla carreira
como concertista, foi o intérprete mais próximo do compositor, traçando, ao longo de
muitos anos, uma amizade íntima com este. Firkušny estreou diversas obras de Martinů
incluindo-as, muitas vezes, em seu repertório 2. É o que podemos conferir em
depoimentos do pianista:
Minha relação com ele começou em 1933 em Paris, e nossa amizade se
desenvolveu e aprofundou ao longo dos anos, especialmente no tempo em
que estivemos nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A
maioria das obras para piano de Martinů foram tocadas por mim, seja
privativamente ou em concertos (FIRKUŠNY, 1993:5). Às vezes ele vinha
até mim e me perguntava sobre possibilidades pianísticas, os efeitos os quais
ele queria que eu experimentasse no piano. Assim, desta maneira, eu tocava
para ele, e nós algumas vezes mudávamos trechos de acordo com suas ideias
(Firkušny apud ENTWISTLE, 1995: 30) 3.
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No período de composição dos Estudos e Polcas, obra que nos interessa
discutir neste trabalho, Firkušny estava muito presente na vida de Martinů e foi ele
quem fez a estreia mundial da obra no Carnegie Hall, em 18 de Janeiro de 1946. É o que
Noel Strauss relata em artigo publicado no The New York Times um dia após a estreia:
Pianismo de acentuado fascínio foi ouvido noite passada no recital de Rudolf
Firkušny no Carnegie Hall. (...) Uma característica especial do programa foi a
estreia mundial de quatro excertos do recém-composto álbum de dezesseis
peças para piano de Martinů, intitulado ‘Estudos e Polcas’. As peças tocadas
incluíram o Estudo em Mi menor e Fá maior, a Polca em Fá maior e a
‘Pastoral’, música admirável pela clareza da estrutura formal, sutileza
harmônica e fertilidade da invenção. A delicada ‘Pastoral’, e o Estudo em Fá
maior, com sua emocionante complexidade rítmica, foram especialmente
gratificantes, e, como as outras duas peças, foram executadas com
propriedade pelo pianista (STRAUSS, 1946).

2. Os Estudos e Polcas
Os Estudos e Polcas foram escritos entre 27 de Julho e 28 de Agosto de
1945, período no qual Martinů e sua esposa faziam uma estadia de verão em Cape Cod,
Massachusetts, Estados Unidos, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Martinů
alugou uma casa de Nora Smith, aluna de Nadia Boulanger, onde havia um piano à sua
disposição. O álbum foi uma das cinco obras que Martinů terminou no local, juntamente
com a Rapsódia Tcheca para violino e piano, a Sonata para flauta e piano, o scherzo
orquestral Thunderbolt P-47, e a Sinfonia nº4 (GRESHAM, 2007:3).
O álbum consiste em dezesseis peças, sendo elas:
Livro

Título

Indicação de andamento

Dedicatória

1

Estudo em Ré

Allegro (poco) ηδ=72 (76)

---------

1

Polca em Ré

Poco allegro θ=112 (108)

Milada Svobodova

1

Estudo em Lá

Vivo

---------

1

Polca em Lá

Poco allargando θ=108 (112)

---------

1

Pastoral

Moderato θδ=53

Nora Stanly-Smith

1

Estudo

Poco allegro θ=106

Ann Gilmore

2

Estudo em Dó

Allegro θ=132

---------

2

Polca em Fá

Poco allegro θ= 112

Jean Weir-Jablonka

2

Dança-Estudo

Allegreto θ=88

---------

2

Polca em Mi

Allegro moderato θ=100

Antonin Svobodova

2

Estudo em Fá

Allegro θ=126 (132)

---------

3

Estudo em Lá

Moderato θδ=76 (72)

---------

3

Polca em Lá

Poco allegro θ=92 (96)

---------

3

Estudo em Fá

Allegro θδ=84

---------

3

Polca em Lá

Moderato θ=100

---------

3

Estudo em Fá

Allegro θδ=112 (120)

---------
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Quadro 1- Relação de peças dos Estudos e Polcas (1945)

Segundo Jirglová e Mašek (2011:9), as dezesseis peças da coletânea Estudos
e Polcas foram escritas a pedido da editora Boosey & Hawkes e refletem claramente a
cultura musical tcheca através de evocações sonoras de práticas populares. A obra faz
parte da última fase do compositor, conhecida como período americano, na qual
Martinů encontrava-se em plena maturidade composicional. Na coletânea observamos
um domínio maior de Martinů em relação à escrita pianística, se comparado a obras
anteriores como o Concerto para piano nº2 (1934). Neste, a liberdade criativa do
compositor se sobrepõe a uma possível preocupação com o idiomatismo e
exequibilidade da obra. É comum a recorrência de passagens que exigem grandes
aberturas de mão, com intervalos harmônicos de décima e décima primeira, em
andamento rápido. Observamos que, independemente de Martinů ter ou não o domínio
da escrita para piano, o idiomatismo que ele constrói apresenta aspectos muito
particulares em relação à tradição com a qual ele dialoga. Tais aspectos, nomeadamente
evocações idiomáticas violinísticas, geram, por vezes, certo desconforto no ato da
performance.
Contudo, também é bom lembrarmos que esta prática, por nós denominada
transposição idiomática, não corresponde à prática das transcrições realizadas por
diversos compositores e intérpretes, em diferentes épocas. Robert Schumann (18101856), por exemplo, em seus Estudos sobre os Caprichos de Paganini, selecionou seis
dentre os 24 Caprichos para violino solo de Niccolò Paganini (1782- 1840) e os
transcreveu para o piano. Em sua seleção, privilegiou os Caprichos cuja escrita não
fosse de execução “antinatural” ao piano. Clara Schumann, no prefácio da partitura,
comenta sobre a intenção de Schumann em ser fiel ao texto de Paganini, fazendo apenas
alterações estritamente necessárias para a execução ao piano (SCHUMANN, 1885: 2).
Dentre elas, está a adaptação de saltos e intervalos incômodos, e a criação de um
acompanhamento para a escrita original de Paganini, sem se sobrepor a ela. Lembremos
que Schumann, ao contrário de Martinů, foi um grande pianista e viveu numa época
onde os fundamentos da técnica pianística estavam sendo sistematizados. Assim, era
uma preocupação de seu tempo evitar uma “execução antinatural” 4.
No caso de Martinů, a escrita pianística parece derivar de uma espécie de
confronto do que seria uma execução “natural” tradicionalmente almejada. Muito
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provavelmente, a batalha com o piano durante seu período de estudante tenha sido
responsável pelo desenvolvimento de uma técnica pianística própria, cujas referências
advêm de uma memória tátil e cognitiva de sua experiência enquanto violinista.
Esta hipótese será discutida nos exemplos a seguir.
3. Entre cordas e teclas
A primeira peça do álbum Estudos e Polcas é o Estudo em Ré e, como
podemos observar pela partitura, sua notação é visivelmente sugestiva de uma escrita
para duo de violinos:

Figura 2- Estudo em Ré – compassos 1 ao 6.

O agrupamento das notas de duas em duas, em um tipo de pseudo-polifonia,
nos remete à bariolage. Este é um termo do século XIX usado para descrever a técnica
de alternar cordas soltas e presas nos instrumentos de arco visando a obtenção de efeitos
sonoros especiais (BOYDEN e WALLS, 2001: 730). Nos compassos iniciais deste
estudo, a escolha pelas notas pedais Lá (na mão direita) e Ré (na mão esquerda),
correspondentes a segunda e terceira cordas do violino, bem como a escrita da mão
esquerda que privilegia a região médio-aguda do piano em analogia à tessitura do
violino, nos parece indícios do emprego do idiomatismo violinístico numa escrita
pianística.
Se para um violinista o trecho acima é facilmente exequível, tal fato não é
verificado no piano, devido ao movimento paralelo das mãos e de sua sobreposição.
Inclusive, a pianista Bárbara Smith (1994:54) comenta sobre o desconforto na execução
deste estudo e sugere ao pianista uma organização do movimento onde a sobreposição
das mãos, seja alternada constantemente:
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Figura 3- Organização da sobreposição das mãos, segundo SMITH (1994:54).

O Estudo em Lá, terceira peça do álbum, apresenta alguns elementos que nos
remetem ao Estudo Op.25 nº1 de Chopin como: a melodia que emerge de um grupo de
arpejos da mão direita; a insistência inicial nas notas Mi e Fá e o jogo de luz e sombra
em trechos onde a mão esquerda assume um papel melódico. Entretanto, o mais
interessante a observar nessa relação (por que não dizer intertextual!) é que Martinů, ao
reduzir o modelo do arpejo proposto por Chopin e transpô-lo para Lá menor, transforma
a escrita de Chopin numa escrita de caráter violinístico. Durante todo o Estudo em Lá, a
mão direita está dentro da tessitura violinística e, devido à tonalidade escolhida,
podemos dizer que as cordas soltas do violino são evocadas. Neste estudo, o movimento
de rotação do pulso trabalhado em todo o estudo, ao ser relacionado com a arcada do
violino necessária a sua execução, é uma metáfora enriquecedora para sua interpretação.
Como forma de ilustrar o citado, abaixo encontram-se os trechos iniciais do Estudo em
Lá de Martinů e do Estudo Op.25 nº1 de Chopin:

Figura 4- Martinů. Estudo em Lá. Compassos 1 a 3.
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Figura 5 – Chopin. Estudo Op.25 nº1. Compassos 1 e 2.

4. Conclusão
Segundo alguns autores, o termo idiomatismo corresponde à “locução, modo
de dizer ou construção privativa de uma língua, muitas vezes de origem popular ou
familiar” (FERREIRA, 1986: 913). Traduzindo esta ideia para a música ou mais
especificamente para o instrumento, o idiomatismo corresponde ao predomínio de
aspectos técnicos e sonoros idiossincráticos a cada instrumento gerando, por sua vez,
parâmetros próprios para a escrita e execução musical. Assim como na linguagem
verbal, a mistura de idiomatismos instrumentais pode ocorrer de forma deliberada ou
não, resultando na ampliação ou confronto das possibilidades de execução instrumental.
É o que ocorre nos Estudos analisados neste artigo. Devido à vasta
experiência enquanto violinista, bem como à sua relação extremamente complexa com o
piano retratada nas caricaturas, Martinů acabou por transferir elementos do idiomatismo
violinísitico para sua escrita pianística. Tal transferência idiomática traz, por vezes,
certo desconforto à execução de sua obra, mas, ao mesmo tempo, amplia a técnica
pianística tradicional suscitando novas formas de abordar o instrumento.
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Catálogo de obras de Bohušlav Martinů disponível em: <http://www.katalog.martinu.cz/>.
No periódico produzido pelo Bohuslav Martinů Institute em associação com o International Martinů
Cicle além de entrevistas, artigos científicos, divulgação de gravações e livros sobre o compositor
encontram-se disponíveis fotografias e outros registros a respeito da relação entre Martinů e Firkušny. O
periódico foi publicado entre Novembro de 2000 e Janeiro de 2009 sob o nome de Bohuslav Martinů
Newsletter, e logo após passou a se chamar Martinů Revue. Algumas edições estão disponíveis para
download em: <http://www.martinu.cz/english/download.php>.
3
Todas as traduções deste texto são nossas.
4
Também podemos citar, a exemplo de Schumann, as transcrições para piano feitas por Vieira Brandão
(1911-2002) para os Cinco Prelúdios para violão (1940) de Villa-Lobos (1887-1959). Para uma análise
comparativa entre as duas versões veja: WOLFF, D. e ALESSANDRINI, O. Os cinco Prelúdios para
violão de Heitor Villa-Lobos e a transcrição para piano de José Vieira Brandão: uma análise comparativa.
Per Musi, Belo Horizonte, nº16, p. 54-66, 2007.
2
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Resumo: Esta pesquisa mostra uma descrição dos movimentos básicos do gestual do regente
utilizando-se da terminologia da cinesiologia aplicada às sugestões de movimento descritas nos
livros e tratados de regência. O intuito desse trabalho é fornecer subsídios para uma avaliação
física da profissão de regente a fim de procurar soluções ergonômicas para os problemas causados
às estruturas fisiológicas envolvidas no gestual ocasionados por longas jornadas de trabalho, pela
repetição contínua dos movimentos ou por sua má execução, dificultando e até mesmo afastando
esses profissionais de seu ofício.
Palavras-chave: regência, descrição cinesiológica, preparo físico.
The Basic Movements of the Conducting: a Caracterization and their Cinesiological Description.
Abstract: This research brings a new description of the conductor’s basic movements using the
cinesiological terminology aplied to sugestions of movement described in treatises and conducting
books. The purpose of this work is to provide support for physical avaliation of the conductor’s
profession in order to find ergonomical solutions for the problems caused to physiological
structures involved in gesture because of long work hours, continuous repetition of the movements
or poor execution that hamper or even take away these professionals from their craft.
Keywords: conducting, cinesiological description, physical preparation.

1. Introdução
Esta pesquisa aborda conceitos que serão utilizados em uma dissertação de
mestrado que busca elaborar um programa direcionado de aquecimento e alongamento que
possa auxiliar o regente, melhorando o seu desempenho e prevenindo lesões nas estruturas
corporais que são submetidas a um stress contínuo durante o seu trabalho. A regência é uma
área relativamente nova dentro da academia e tem necessidade de um desenvolvimento
formal, consequentemente este trabalho é uma tentativa de iniciar este processo através da
descrição anatômica da movimentação do regente, procurando caracterizar o gesto da
regência, entender porque ele funciona e propor o avanço da técnica através de estudos
posteriores. O regente dispõe de muitos recursos para conduzir um grupo musical – a fala, o
olhar, o movimento e outros – mas pode-se dizer que de todos estes, o recurso de
comunicação mais importante é a expressão gestual, em grande parte realizada com os
membros superiores (ROCHA, 2004). Esta pesquisa procurou traçar uma ponte entre a
descrição cinesiológica e o consenso atual de alguns aspectos do gestual da regência que foi
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sendo definido com as práticas desenvolvidas pelos profissionais da área desde o século XVII
até os dias atuais (GALKIN, 1988).
A cinesiologia qualitativa foi escolhida para este trabalho por ser um recurso
amplamente utilizado na descrição do movimento, tanto na medicina, nos esportes e outras
atividades humanas especializadas. Neste tipo de análise não é necessária a obtenção de dados
quantitativos dos movimentos, deste modo a observação é suficiente para desenvolver a
pesquisa (KNUDSON, 2001). A falta de trabalhos acadêmicos sobre aspectos técnicos da
regência precisa ser suprida no que diz respeito à saúde do profissional. Existem muitos
relatos de distúrbios osteomusculares por parte de regentes amadores e profissionais
mostrando a necessidade de um desenvolvimento ergonômico desta profissão (FRY,
PETERS, 1987). Sabendo o funcionamento do gestual do regente será possível avaliar quais
são as necessidades destes indivíduos quanto à preparação física para o exercício de seu
trabalho.
2. Descrição dos Movimentos Básicos da Regência por Meio da Cinesiologia
A articulação do ombro é uma das principais envolvidas no trabalho do regente,
pois todos os movimentos básicos de marcação de tempo, desenho de compassos e
expressividade partem de atividades dessa estrutura corporal. A cavidade gleno-umeral 1
forma uma articulação esférica e dá a essa articulação três graus de liberdade de movimento,
isso faz com que essa região do corpo tenha uma grande variedade de gestos possíveis. A
tabela 1 mostra os movimentos desta articulação e os músculos responsáveis por cada um.
Pode-se destacar o trabalho do deltóide como um dos principais músculos envolvidos nos
movimentos utilizados na regência já que participa de todos os movimentos desta articulação
e também dos músculos infra-espinhal e supra-espinhal que são responsáveis pela estabilidade
do úmero na articulação, dando suporte para todos os movimentos realizados com o ombro.
Ação
Flexão
Extensão
Hiperextensão
Abdução
Adução
Abdução horizontal
Adução horizontal
Rotação lateral
Rotação medial

Músculos
Parte clavicular do deltóide, parte clavicular do peitoral maior (até 60°).
Parte espinal do deltóide, grande dorsal, redondo maior, parte esternal do peitoral maior.
Grande dorsal, parte espinhal do deltóide.
Deltóide, supra-espinhal.
Peitoral maior, redondo maior, grande dorsal.
Parte espinal do deltóide, infra-espinhal, redondo menor.
Peitoral maior, parte espinal do deltóide.
Infra-espinhal, redondo menor, parte espinhal do deltóide.
Grande dorsal, redondo maior, subescapular, peitoral maior, parte clavicular do deltóide.

Tabela 1: Nesta tabela encontram-se os nove movimentos realizados pela articulação do ombro.
Na segunda coluna os músculos responsáveis por cada movimento (LIPPERT, 2007).
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Os dois movimentos básicos da regência que definiremos adiante são marcação de
pulso e a diferenciação dos pulsos, ambos realizados pela articulação do ombro.
2.1. Marcação de Pulso
A função deste movimento é o controle e manutenção da pulsação musical
determinada por unidades de tempo estabelecidas em cada obra musical. Esse movimento é
realizado pela combinação entre flexão-extensão (até a linha axilar) e abdução-adução.
Quando o pulso é marcado em frente ao corpo, ou seja, no plano sagital 2, é descrito como
flexão-extensão e se for marcado ao lado do corpo, no plano frontal, é descrito como abduçãoadução. Considerando os dois braços, os pulsos são marcados na área transversal com altura
variável, tendo como limite o plano frontal combinando os movimentos de abdução/flexão e
adução/extensão.

Figura 1: Em (a) e (b) é realizada a extensão e flexão do braço e (c) e (d) a adução e abdução do
braço.

Os movimentos de levantar e abaixar o braço podem ser realizados de inúmeras
maneiras como, por exemplo, com velocidade constante, subindo rápido e descendo devagar,
ou o inverso, porém aqui nos interessam os movimentos com características específicas que
são úteis no trabalho do regente. Há três possibilidades práticas para o movimento básico da
marcação de pulso, podendo elas variar entre si dependendo das situações musicais
determinadas em cada obra executada pelo regente. Elas variam em relação a uma grandeza
física chamada gravidade que dá sentido a todo o movimento da regência. A marcação do
pulso com o elevar e abaixar dos membros superiores funciona porque os músicos que
seguem o regente tem a sensação da ação gravitacional. Assim como qualquer objeto jogado
para cima deve obedecer a lei da gravidade, o movimento do braço do regente, simulando essa
ação faz com que pela expectativa da gravidade haja sincronicidade entre os músicos. Os três
tipos de movimento são classificados de acordo com a velocidade de movimento do braço e
isso modifica o grupo de músculos envolvidos no gestual de um caso para outro.
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2.1.1. Movimento do braço solto
Neste caso o ciclo de movimento coincide com o movimento de lançamento de
um projétil 3. O tempo de marcação dos pulsos é similar ao tempo que o braço do regente leva
para subir e descer, se for impulsionado para cima e deixado movimentar-se livremente em
relação ao eixo longitudinal 4 – como se fosse jogado para cima. Neste caso específico, apenas
o grupo muscular de abdutores e flexores do braço atua no momento inicial para impulsionar
o braço e no fim do movimento para amortecer a queda até a posição inicial. Os grupos
musculares de abdução, adução, flexão e extensão não agem durante o resto do movimento,
pois o braço movimenta-se livremente sob a ação da gravidade.
2.1.2

Movimento do braço simulando uma gravidade menor

Neste movimento o braço do regente realiza o ciclo mais lentamente do que o
movimento de lançamento de projétil. Portanto os músculos flexores e abdutores precisam
sustentar o braço durante todo o movimento. Para melhor visualização podemos dividir o
pulso em duas fases:
Fase1: Abdução/flexão (movimento de subida): O grupo dos flexores e abdutores eleva o
braço com força maior que seu próprio peso, e diminuem sua ação até igualarem a força peso
no limite do movimento, realizando um freamento do movimento no fim da elevação do
membro com a diminuição da velocidade de contração muscular.
Fase2: Adução/extensão (movimento de descida): No instante seguinte o braço inverte seu
movimento acelerando em adução e extensão. A aceleração é conseguida com o progressivo
relaxamento dos músculos abdutores e flexores, assim o braço se movimenta até ser freado
mais bruscamente pelo mesmo grupo de músculos perto de sua posição inicial, parando
quando atingi-la. Neste caso os músculos adutores e extensores não agem, pois o movimento
de adução e extensão acontece naturalmente com o relaxamento dos abdutores e flexores.
2.1.3

Movimento do braço simulando uma gravidade maior

Aqui o braço do regente realiza o ciclo mais rapidamente do que o movimento de
um projétil. Portanto há uma alternância de ação entre os grupos musculares antagonistas –
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abdutores e adutores, flexores e extensores. A ação muscular durante as fases do pulso são
ligeiramente alteradas.
Fase1: Abdução/flexão (movimento de subida): Ocorre da mesma maneira que no caso
2.1.2, porém o movimento é mais rápido exigindo maior velocidade de contração muscular.
No momento de inversão do movimento, o braço desacelera não apenas pela diminuição da
velocidade de contração dos abdutores e flexores, mas também pelo início da ação dos
flexores e extensores até a inversão do movimento, que é quando os abdutores e flexores
terminam sua ação e o braço, em seguida, começa a ser abaixado.
Fase2: Adução/extensão (movimento de descida): Quando o braço inverte seu movimento
para a queda, é necessário que o grupo dos músculos adutores e extensores ajam para que o
movimento seja mais rápido que na queda livre. Posteriormente há uma progressiva
diminuição na velocidade de contração dos músculos adutores e extensores e uma ação
intensa dos abdutores e flexores realizando a desaceleração do braço até o momento de
parada, na qual os adutores e extensores terminaram sua ação.

Figura 2: A figura mostra uma sequência fotográfica da marcação de um pulso e cada linha abaixo
destaca o grupo muscular que age na etapa do movimento da esquerda para a direita como descrito
nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3.

2.2 Diferenciação dos Pulsos
Além da marcação dos pulsos descrita acima, há um segundo grupo de
movimentos realizado também pela articulação do ombro que aqui chamamos de
diferenciação dos pulsos. Cada obra musical requer um determinado agrupamento do número
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de pulsações de acordo com o discurso musical. No decorrer da história da regência foram
elaborados desenhos gestuais que pudessem mostrar aos músicos conduzidos a diferença entre
cada pulso como podemos ver nos exemplos na figura 4. Isso quer dizer que além do
movimento de subir e descer o braço para marcar a pulsação, em cada tipo de agrupamento há
outro gesto, simultâneo a este, que diferencia cada pulsação no eixo vertical ou horizontal.

Figura 4: Exemplos de agrupamentos de pulsos em cinco pulsos (esquerda) e três pulsos
subdivididos (direita). Nota-se que os pulsos são marcados em lugares diferentes do espaço para
que os músicos conduzidos possam se localizar dentro dos agrupamentos (WATKINS, 2007).

Nos próximos dois tópicos serão expostas as duas maneiras básicas de diferenciar
os pulsos marcados quando estes estão agrupados.
2.2.1

Modificando a altura da marcação de cada pulso

Esse recurso é realizado por um conceito chamado de planos de regência.
Imaginando planos diferentes horizontais ou transversais a Marcação dos Pulsos pode ser
realizada alternando o plano em que as marcações se localizam. Assim os pulsos são
diferenciados verticalmente. É um processo que modifica apenas a ação dos músculos que
agem na marcação dos pulsos fazendo com que o braço pare em momentos diferentes.

Figura 4: Marcando o pulso em alturas diferentes.

2.2.2. Diferenciação horizontal
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A segunda maneira de fazer essa diferenciação é modificar horizontalmente o
local onde o pulso recai, ou seja, no eixo transversal, realizando a marcação de pulso e
adicionando a ela um segundo movimento do braço para os lados – esquerda ou direita. A
cinesiologia descreve esse movimento realizado com a articulação do ombro de abdução
horizontal e adução horizontal, observando que o braço precisa estar flexionado. Assim o
grupo de músculos abdutores e adutores horizontais agem para mover o braço no eixo
transversal, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda como no exemplo abaixo.

Figura 5: Diferenciação dos pulsos no eixo transversal.

Os dois recursos acima descritos podem ser combinados livremente, fazendo com
que o gestual tenha muitas possibilidades de diferenciar os pulsos, pois eles podem ser
marcados em várias alturas e diferentes locais do eixo transversal simultaneamente.
3. Considerações finais
Como visto nas descrições feitas neste trabalho, a articulação do ombro é de suma
importância no gestual do regente. Deste modo, conhecer o funcionamento fisiológico das
estruturas corporais envolvidas na atividade deste profissional, e como cada uma delas atua
sob o olhar de ferramentas da área biológica como a cinesiologia, é primordial para que sejam
elaboradas sugestões de preparação física para esses profissionais. Entendendo de que
maneira o ofício de regente está ligado à arte gestual é possível utilizar essas informações para
sugerir soluções para lesões que possam ser causadas pela má realização das atividades ou
pelo stress das estruturas corporais ocasionado pelo trabalho.
Referências:
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Notas
1

O formato hemisférico da cabeça do úmero encaixa-se em uma cavidade chamada de glenóide, nesta cavidade
há uma bainha formada pelos músculos do manguito rotador. Isso forma uma cápsula frouxa para permitir que o
úmero tenha facilidade de executar movimentos com três graus de liberdade (DIMON, 2010; LEHMKUHL,
1989).
2
A terminologia utilizada pela cinesiologia já tem definidas suas relações espaciais da posição anatômica. Para o
corpo em pé com as palmas da mão voltadas para dentro define-se o plano frontal como o plano que divide o
corpo nas partes anterior e posterior, o plano transverso que divide o corpo nas partes superior e inferior e o
plano sagital que divide o corpo em parte esquerda e direita (DIMON, 2010).
3
O movimento de um projétil diz respeito a um objeto com certa velocidade inicial que segue uma trajetória
determinada apenas pela ação da força gravitacional dirigida para o centro de gravidade da Terra e da resistência
do ar sendo a queda livre um caso especial desse movimento. Para este trabalho podemos considerar o braço
como um projétil no qual agem a força gravitacional e a força dos grupos musculares que irão agir contra ou a
favor do vetor gravitacional.
4
Segundo a terminologia anatômica temos três eixos nos quais ocorrem os movimentos do corpo. O eixo
transversal que perpassa o corpo do lado esquerdo para o direito ou vice-versa, o eixo longitudinal que perpassa
o corpo de verticalmente e o eixo anteroposterior que atravessa o corpo de frente para trás (HAY, 1988).
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Os vizinhos de Maggianico: as relações de Amilcare Ponchielli e Carlos
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Resumo: Amilcare Ponchielli e Antonio Carlos Gomes foram expoentes do período de transição
da ópera italiana do século XIX, momento que conduziu ao surgimento da Giovane Scuola de
Mascagni, Leoncavallo e Puccini. Com trajetórias de formação similares, obtiveram sucesso em
suas vidas profissionais no teatro Scala de Milão. Compartilharam vizinhança na localidade de
Maggianico por influência do libretista comum Antonio Ghislanzoni. Nesse período
desenvolveram singular relação de amizade. Com o objetivo de investigar e discutir esta relação,
utilizou-se como método a revisão bibliográfica e análise de fontes primários, incluído uma carta
musical. Conclui-se que mantinham uma amizade fraterna, mas sem influência decisiva em suas
atividades como compositores.
Palavras-chave: Cartas, Antônio Carlos Gomes, Amilcare Ponchiell, Ópera italiana, Musicologia
histórica
The neighbors of Maggianico: the relations of Amilcare Ponchielli and Carlos Gomes
Abstract: Amilcare Ponchielli and Antonio Carlos Gomes were important names of the transition
period of Italian opera of the 19th century, a moment that led to the emergence of the Giovane
Scuola of Mascagni, Leoncavallo and Puccini. They had similar educational grounds and won
recognition as composers at the same theater La Scala in Milan They shared neighborhood in the
town of Maggianico by influence of the librettist Antonio Ghislanzoni. During this period they
developed a unique friendship. In order to investigate and discuss this relationship, we used
literature review and analysis of primary sources, including an interesting musical letter. It is
concluded that they maintained a fraternal friendship, however without any decisive influence on
their activities as composers.
Key-words: Letters, Antônio Carlos Gomes, Amilcare Ponchielli, Italian opera. Historical
musicology.

1. Introdução
No contexto da história da ópera italiana, entre os anos de 1870 e 1891, são
desenvolvem e se consolidam profundas modificações no melodrama lírico no que se refere à
sua estrutura musical e à constituição de seus libretos. Essas modificações serão fundamentais
para o surgimento da Giovane Scuola1 ,com reflexos em toda a produção operística até o final
do século XIX e nos primeiros decênios do século XX. Trata-se, sem dúvidas, do período pósromântico da ópera italiana (COELHO, 2002), mas melhor qualificado pela denominação de
período de transição (NICOLAISEN, 1908; CESARI, 2006). Amilcare Ponchielli, Antônio
Carlos Gomes e Alfredo Catalani são os principais responsáveis por este período estilístico.
Os nomes de Gomes e Ponchielli são constantemente associados, não só pela
contemporaneidade de suas atuações como compositores ativos em Milão, como pela relação
de vizinhança na cidade de Lecco, próxima de Milão. Ademais, refere-se uma relação de
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amizade entre os dois compositores (FERNANDES, 1978, p. 147; VETRO, 1998, p. 30). As
cartas entre indivíduos são sempre fonte autorizada para estabelecer fatos históricos nas
relações interpessoais. Desta forma, o objetivo desse estudo, considerando o contexto da
amizade e da vizinhança, é analisar e discutir essa relação entre os dois compositores. Para tal,
como método de investigação, propõem-se uma revisão da literatura e análise das poucas
cartas disponíveis traçadas entre os dois, além de transcrição musicológica de uma fonte
primária crucial ao objetivo, uma carta musical enviada por Ponchielli a Gomes.
2. Gomes e Ponchielli
Os dois compositores apresentam trajetória com pontos em comum. O primeiro, nascido em
cidade do interior (Campinas, SP), em 1836, vai para Milão em 1863 em busca de estudo e
fama. Havia tido suas primeiras experiências vitoriosas em seu país natal, com A Noite do
Castello (1861) e Joana de Flandres (1863) e alcança sucesso em Milão com Il Guarany em
1871. Ponchielli nasceu dois anos antes (1834) também em uma pequena cidade, Paderno
Fasolaro, próximo a Cremona, e estudou no Conservatório de Milão no qual ingressou ainda
criança. Suas primeiras óperas são apresentadas quase sem reconhecimento em pequenos
teatros (I Promessi Sposi 1854, La Savoiarda 1861, Roderico 1863) e atinge o sucesso em
Milão apenas em 1872 com uma versão revista de I Promessi Sposi. Ambos foram pessoas
respeitados no ambiente lírico de Milão e sua reputação como músicos e compositores era
reconhecida, uma vez que, em momentos distintos, tanto Ponchielli como Gomes foram
convidados a dirigir importantes conservatórios de música na Itália – o Liceo Musical de
Veneza no caso de Gomes e o Conservatório Rossini de Pesaro, para Ponchielli.
Aparentemente, as relações musicais limitam-se a estes paralelos, à parte uma convivência
pouco documentada em Maggianico, objeto de discussão adiante.
3. Os vizinhos de Maggianico
Ponchielli e Gomes foram vizinhos em Maggianico. Trata-se de uma pequena
localidade próxima a Lecco, cidade ao norte de Milão, às margens de um dos braços do Lago
de Como. Era um local de veraneio, ao qual acorriam ilustres nomes das artes e ofícios de
Milão, como o editor Giuilio Ricordi, o critico Amintore Galli, o libretista Angelo Zanardini e
os compositores Cagnoni, Catalani e Gaetano Braga. A cidade foi ponto de encontro de
importantes nomes do movimento artístico da Scapigliatura, entre eles o libretista Antonio
Ghislanzoni, de estreita relação com a obra de Verdi, Gomes e Ponchielli.
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Segundo artigo do próprio Ghislanzoni (1880), este se credencia como o responsável
pela ida de Gomes e Ponchilelli para Maggianico. Os dois músicos costumavam freqüentar a
casa de Ghislanzoni para discutir os libretos encomendados e o poeta afirma que usou de suas
habilidades para convence-los de que não haveria na Europa uma zona campestre mais
propícia do que Maggianico para despertar o apetite e a inspiração. Ambos aceitaram o
desafio e construíram casas na localidade. Estas ficavam muito próximas uma da outra. A de
Ponchielli é vila simples, com certa de 400m2. Gomes, ao contrário, constrói um verdadeiro
palácio, que chamou de Vila Brasilia, em meio a um extenso parque, cuja suntuosidade pode
ser aquilatada nas palavras de Ghislanzoni ao comentar a nova morada de Gomes: “Quem se
fez de grão senhor e de grão senhor Brasileiro foi o maestro Gomes. O seu edifício separado
uns cem passos do de Ponchielli, pretendia o titulo de Villa e promete a suntuosidade de um
palácio”2 (Figura 1).

Figura 1 – Uma planta arquitetônica da fachada da Villa Brasília.
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Há pouca documentação em acervos públicos sobre essa relação de vizinhança. Pode
se depreender que ambos eram amigos, não só através do contato com o libretista
Ghislanzoni, como pelo teor das poucas cartas trocadas entre os dois compositores. São todas
em caráter de conhecimento mútuo, revelando um certo grau de intimidade. Em uma delas,
Ponchielli discute com Gomes sua última ópera Marion Delorme, após sua estreia, e solicita
ver o libreto de I Zingari, de Ghislanzoni, de posse de Gomes (PONCHIELLI, 1885). Outro
documento que revela esta proximidade é um libreto cômico escrito em 1877 por Ponchielli
com participação de Ghizlansoni, nunca musicado: é a opereta bufa intitulada Il poeta
perseguitato. No texto indicativo de um sexteto no terceiro ato ele inclui Gomes, além de
outros compositores relacionados à Ponchielli, como Rossi, Cagnoni e Rabera. Há também
uma carta à Ghizlanzoni, escrita de Triste, não datada. Ponchille a termina dizendo:
“Enquanto isto, saúda sua esposa, o advogado Pozzi, Gomes, vizinhos, etc., etc. Se tiveres
tempo, escreve-me. Meu endereço: Teatro Comunale. Vou ao ensaio. Ao meio dia”.3
(PONCHIELLI, s.d). Note-se, então, a referência destacada à Gomes, que não é incluído aos
demais vizinhos, ganhando tratamento especial. Entretanto, a carta mais curiosa e reveladora
dessa relação é o documento depositado no Museu Histórico Nacional (CGcr07.1/) em que
Ponchielli solicita um libreto à Gomes através de uma curta composição (Figura 2).
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Figura 2 – Parte da carta musical enviada à Gomes por Ponchielli.

4. Em busca de um libreto
Compositores de ópera estão sempre em busca de um bom libreto. No que
concerne a ópera italiana do século XIX, via de regra os compositores compravam os direitos
aos libretistas em uma negociação que envolvia pagamentos progressivos contra a entrega das
diversas partes do libreto (SETA, 1998, p. 256). Posteriormente, mantinha-se uma estreita
relação para ajustes e modificações de acordo com as necessidades do compositor.
Libretos de boa qualidade, tanto pela fonte original do drama como versificação do
enredo por um bom poeta, eram constantemente procurados. Um caso muito ilustrativo dessa
relação é o caso do libreto de Tosca, cujos direitos estavam com Alberto Franchetti. Sua
cessão a Puccini decorreu de extensa negociação entre os dois compositores com íntima
mediação de Giulio Ricordi (GARNER, 1974, p.101). Conhecendo-se a bela obra de Puccini
e certas limitações de Franchetti, pode-se afirmar que a arte lírica saiu vitoriosa com esta
negociação.
Entretanto, qualquer libreto com alguma qualidade era alvo de interesse entre os
compositores e os contatos visando cessão desses textos não eram raros. Em verdade, talvez
por precaução, os compositores habituavam-se a deter vários libretos mesmo que não
pretendessem musicá-los de imediato. Nesse sentido, Gomes foi pródigo em reter libretos, os
quais nunca trabalhou ou deixou-lhes a música inconclusa. Il Cantico dei Cantici de Felice
Cavalotti é um exemplo da primeira situação e I Moschettieri, da segunda. Dois libretos
comprados por Gomes, Alda e Semira de Giussepe Emilio Ducati, foram cedidos ao seu irmão
Sant’Anna Gomes (BOCCANERA, 1904) e musicados por ele.
Ponchielli era conhecido por suas distrações e bom humor (NAPOLI, 1936, p. 357).
Daí não estranhar-se que, desejando um libreto em posse do amigo Gomes, lhe enviasse o
pedido em forma de uma cena de ópera, datado de sete de setembro de 1880. O documento
constitui-se de quatro páginas de papel com pentagramas desenhados à mão. A cena comporta
trinta e oito compassos com fórmula de compasso 4/4, sem armadura tonal. Trata-se de
música escrita para piano e canto, havendo indicação da linha de canto para um personagem
chamado “Ponchielli” (Figuras 3 e 4).
O texto da cena pode ser lido à seguir:
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Coi tipi di Giov. Di Tito di Giulio di Franceso
di Ignazio di Gaspare Ricordi

Com tipos de Giov. De Tito de Giulio de
Franceso de Ignazio de Gaspare Ricordi

Scena precedente il Duetto

Cena anterior ao Dueto

Caro Gomes,
Ricevo in questo punto la cara tua
Or dimmi:
Io farei costì una gita espressamente per
trovarti per leggere il libretto
Ma pria vorrei saper nel caso preveduto Che
mi piacesse
Se tu disposto sei di farne a me cession bem
inteso versandoti
La somma Che desti a Ghislanzon...
Indiscreto son io... se ti chiedo una risposta?
In attesa de tue righe...
Mi dico e rispeto salutandoti caramente
Il sempre tuo buon amico, Amilcare Ponchielli

Caro Gomes,
Recebo neste momento a tua cara .carta]
Agora, dize-me:
Farei aí [em tua casa] um passeio
exclusivamente para te encontrar e para ler o
libreto.
Mas antes gostaria de saber quanto ao caso
previsto(pressuposto), a mim agradaria
Se tu estás disposto a fazer-me uma cessão
(dele/disso), evidentemente devolvendo-te
A soma que deste a Ghislanzon...
Estou sendo indiscreto se te pedir uma
resposta?
No aguardo de tuas linhas ...
Subscrevo-me respeitosamente saudando-te
com carinho
O teu bom amigo de sempre, Amilcar
Ponchielli

Figura 3 – Início da carta musical de Ponchielli a Gomes.
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Figura 4 – Trecho da carta em que Ponchielli manifesta o desejo de vê cedido o libreto e esclarece que devolverá
à Gomes o valor pago ao libretista Antonio Ghislanzoni.

5. Considerações Finais
Os pedidos de libretos, por parte de Ponchielli à Gomes, não se restringe a esta
carta. Em outra, data de 8 de abril de 1885 ele solicita ver o libreto de I Zingari de Antonio
Ghislanzoni e indica o desejo se ficar com o texto, caso Gomes aceitasse. O conteúdo das
cartas leva a crer que a relação de Gomes e Ponchielli era próxima e o uso de uma lingugem
coloquial incluído os pronomes na segunda pessoa indicam o grau de informalidade que havia
entre eles. A convivência por um período em Maggianico deve ter auxiliado nesta
aproximação. Entretanto, convém lembrar que as duas cartas mais significativas são escritas
de Milão, o que leva a crer que o contato em Maggianico era apenas parte da relação entre os
dois compositores. Por outro lado, chama a atenção que o mais completo epistolário de
Ponchielli (CESARI et al., 2010), com cento e oitenta e sete cartas do compositor,
compreendendo o período de 1853 até 1885, não inclui nenhuma referência direta a Gomes.
Nesse sentido, considera-se importante repensar o que o senso comum da bibliografia
gomesiana brasileira afirma sobre uma amizade muito próxima entre os dois compositores
com possíveis interferências estilísticas na sua produção. Certamente foram colegas de
profissão com proximidade, mas nada indica que sequer um tenha influenciado o outro em
suas esferas estilísticas à mais do que o próprio período em que viveram permitiu, realçando-
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se, neste particular, que a eles, juntamente com Catalani, se deve a construção de um novo e
único modelo de desenvolvimento do melodrama italiano que preencheu a lacuna entre o fim
do hegemonia verdiana e o surgimento da Giovanne Scuola.
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Grupo de compositores italianos do final da década de 1880 que introduzem o “verismo” no melodrama
peninsular. Mascagni, Lenocavallo, Franchetti e Puccini são os nomes mais representativos desse movimento
inaugurado com a ópera Cavalleria Rusticana.

2

Chi ha fatto le cose da gran signore , anzi, da gran signore Brasiliano, è il maestro Carlo Gomes. Il suo edifizio,
discosto un cento passi da quello del Ponchielli, aspira per davvero al titolo di villa e promette le sontuosità del
palazzo.
3

Frattanto saluta la moglie, l’avvo Pozzi, Gomes, Vicini etc. etc. Se hai tempo scrivimi. Mio indirizzo: Teatro
Comunale. Vado alla prova! À mezzogiorno!
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Resumo: Uma série de estudos demostraram que músicos acompanham melhor eles mesmos do
que outros. Em estudos de reconhecimento da ação e simulação isto é conhecido como efeito
self/other (eu/outro), e pode ser observado em outras tarefas que envolvem ação-percepção, tais
como o reconhecimento de caligrafia e nos resultados de lançamento de dardos. No presente
estudo, foram analisados os padrões de sincronização de clarinetistas profissionais, durante a
performance em um ambiente simulado de orquestra.
Palavras-chave: sincronização na performance musical, performance de conjuntos instrumentais,
efeito sel-other.
Patterns of temporal syncronization in clarinet duet performance: self-other and structure-related effects
Abstract: A series of studies have shown that musicians play better with themselves than with
others. This is known as the "self/other effect" in action recognition and simulation and has been
demonstrated in other action-perception tasks, like the recognition of handwriting and the
outcomes of dart throwing. In the present study, we analyzed the synchronization patterns of
professional clarinetists, while performing in a simulated orchestral environment.
Keywords: synchronization on music performance, ensemble music performance, sel-other effect

1. Introdução
A manipulação de características temporais em performances musicais é uma
estratégia amplamente utilizada pelos músicos para demonstrar suas intenções expressivas.
No caso de conjuntos instrumentais, a coordenação dessas manipulações entre os intérpretes é
crucial, tanto para a realização da performance quanto para o bom entendimento da idéia
musical a ser transmitida. Músicos precisam prever as variações temporais produzida por
outros membros do conjunto, consequentemente, a coordenação dessas manipulações é
compartilhada entre os músicos envolvidos.
O foco deste estudo é a compreensão dos mecanismos de sincronização utilizados
na performance de conjuntos musicais. Uma das principais tarefas do músico, quando toca em
grupo, é a sincronia com os outros músicos. Para garantir a sincronia em uma performance em
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conjunto, como por exemplo, em um ambiente de orquestra, os músicos utilizam não apenas
informações acústicas, mas também visuais, referentes a movimentos corporais. Uma série de
estudos recentes demonstraram que os músicos “tocam” melhor consigo mesmo do que com
os outros (KELLER, 2001; KELLER & APPEL, 2010; KELLER et al., 2007). Em estudos
voltados para o reconhecimento da ação e simulação este efeito é conhecido como self / other,
e pode ser observado em outras tarefas que envolvem ação-percepção, tais como o
reconhecimento de caligrafia (KNOBLICH et al., 2002) e em lançamento de dardos
(KNOBLICH & FLACH, 2001). No presente estudo, foram analisados os padrões de
sincronização de clarinetistas profissionais, durante a performance em um ambiente simulado
de orquestra.
2. Materiais e Métodos
Participantes
Cinco músicos profissionais e um estudante foram recrutados em Belo Horizonte,
Minas Gerais, todos com experiência anterior em prática de orquestra, e todos se conheciam.
Dois deles tiveram aulas de clarinete com o mesmo professor. Até o momento das gravações,
a estudante estava tendo aulas de clarinete com um dos outros participantes.
Material Musical
Foi utilizado no experimento um pequeno excerto da "Dança do Camponês e o
Urso" do balé Petrushka de Igor Stravinsky, extraído do Tableau IV, No 100 (três primeiros
compassos), onde "o camponês toca a flauta e o urso anda sobre as patas traseiras". Este
trecho, onde o primeiro e o segundo clarinetes tocam solo em uníssono (soli a 2), apresenta
uma situação de performance real, que exige a sincronização de cada nota. A seleção do
material musical foi feita segundo dois critérios: (1) linhas melódicas simples, (2) Soli a due a situação de uníssono em contexto musical real, garante a igualdade de condições musicais
em ambas as tomadas.

Figura 1: Excerto do Tableau IV (Dança do Camponês e o Urso), de Petrushka de Igor Stravinsky.
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Experimento
As gravações foram realizadas em duas sessões, separadas por intervalos de dois a
três dias. Na primeira sessão, os músicos foram instruídos a tocar como primeira clarineta
(primo), isto é, seguindo suas próprias intenções interpretativas. Uma vez terminada a sessão,
foi solicitado ao músico que escolhesse, dentre as quatro gravações executadas por eles, a que
ele considerava a melhor de todas, indicando o critério de escolha. Esta gravação serviu mais
tarde como primo para a segunda sessão, na qual os músicos foram instruídos a tocar como
segunda clarineta (secondo), acompanhando todas as gravações de primos escolhidas na
primeira seção, incluindo as executadas por eles mesmos. A única instrução dada foi para
acompanhar o primo da melhor forma possível. Três batidas de metrônomo foram incluídas
no início de cada gravação primo utilizada na segunda sessão. O andamento de cada gravação
foi estimado como o tempo médio entre as notas mais salientes no trecho (colcheias no final
do primeiro compasso). Depois de ouvir a execução primo uma vez, os clarinetistas tocaram
como secondo quatro vezes (tomadas), enquanto ouviam o primo através de um fone de
ouvido em sua orelha direita. Todas as gravações primo usadas na segunda sessão foram
apresentadas de maneira aleatória.
Gravação e Segmentação
Os áudio foi gravado com frequência de amostragem 44.100 Hz, em apenas um
canal, utilizando um microfone omnidirecional numa sala com tratamento acústico básico. O
microfone foi colocado a um metro de distância dos sujeitos, a fim de evitar mudanças na
amplitude do sinal, que poderiam ser causadas pelo movimento dos clarinetistas. Cada
clarinetista utilizou o seu próprio instrumento durante as sessões de gravação.
O passo seguinte foi a segmentação das faixas de áudio, que foi realizada
automaticamente no nível de notas, com o uso do sistema expan, desenvolvido em estudo
anterior (LOUREIRO et al., 2009). O procedimento de detecção de instantes de início
(onsets) de notas aplica uma combinação de dois métodos: a detecção de variações no RMS
janelado do sinal de áudio, e a detecção de alterações superiores a 6% nos valores de altura
extraídos do sinal de áudio.
3. Resultados
Medida de Assincronia
As assincronias entre primo e secondo foram definidas como a diferença temporal
entre os instantes de início (onsets) de cada nota, o que resulta em uma assincronia positiva
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quando o secondo toca atrasado em relação ao primo. Uma análise preliminar dos dados
mostrou que a distribuição real das assincronias foi simétrica, com média e mediana próximas
a zero, conforme mostrado no gráfico da esquerda da Fig. 2. A assincronia foi então definida
como o valor absoluto da diferença temporal entre os instantes de início de cada nota. A
assimetria, assim definida, pode ser apenas positiva ou igual a zero, o que resulta numa
distribuição assimétrica, como ilustrada na parte da direita da Fig. 2. Esta assimetria foi
corrigida utilizando uma transformação Box-Cox (BOX & COX, 1964).

Figura 2: Distribuição da assincronia real (esquerda) e do módulo da assincronia (direita).

Como demonstra a Fig. 3, as assincronias foram significativamente maiores na
situação secondo (cinza) se comparadas com a situação primo (preto). Valores baixos de
assincronia também foram observados em notas posicionadas em pulsos fortes dos compassos
(as linhas verticais correspondem às linhas de compasso).
Um modelo linear generalizado misto GLMM (generalized linear mixed model)
(BATES & MAECHLER, 2010) foi ajustado aos dados transformados utilizando os seguintes
fatores fixos: QUEM, com os níveis "eu" (self) e "outros" (other); TOMADA, um fator
contínuo entre 0 (primeira tomada), e 3 (última tomada); CLASSE, com os níveis "forte", para
notas em tempo forte (quando presentes) e "não-forte", para as outras notas. Três fatores
aleatórios foram também considerados: PRIMO (a influência do primo); SECONDO (a
influência do secondo) e TEMPO/SECONDO (o coeficiente de variação da assincronia
durante o trecho).
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Figura 3: Assincronias na situação secondo (cinza), comparadas com a situação primo (preto).

Figura 4: Valores ajustados para os efeitos fixos QUEM (“eu” = preto e “outro” = cinza)
e TOMADAS são representados por círculos preenchidos, valores brutos do módulo da
assincronia em boxplots.

Um teste estatístico simples, utilizando toda a duração da execução, foi usado para
garantir que os clarinetistas estavam realmente tentando acompanhar a execução primo e não
simplesmente tocando a partir da memória daquilo que eles tocaram como primo
anteriormente. O ajuste GLMM demonstrou que a assincronia média é próxima de 40 ms com
uma diminuição estatisticamente significativa de 6 ms quando os clarinetistas acompanhavam
a si próprios. Este resultado é coerente com os resultados encontrados por outros autores em
estudos similares (KELLER et al., 2007).
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A Figura 5 mostra os valores ajustados, em escala ampliada, juntamente com o
erro padrão em torno dos valores estimados. A diferença entre assincronias eu e outro na
TOMADA de número 1 é de 9,9 ms. Este valor é significativamente diferente de zero
(intervalo de confiança a 95%: [6,2; 13,7], p <0,0001). Para o condição outro, há uma
mudança significativa da assincronia em relação à TOMADA , com um decréscimo de 1,4 ms
por TOMADA (intervalo de confiança de 95%: [0,6; 2,3], p <0,01). A mudança de
assincronia em relação à TOMADA não é significativa para a condição eu, embora haja uma
ligeira diminuição de 0,4 ms por TOMADA.

Figura 5: Valores ajustados (em escala ampliada) para os efeitos fixos QUEM e TOMADAS (“eu”
= preto e “outro” = cinza) são representados por círculos preenchidos, valores brutos do módulo da
assincronia em boxplots .

A significância dos efeitos aleatórios foram testados usando um teste de
proporção de verossimilhança (likelihood ratio test): ambos os fatores, PRIMO (Chisq [-1] =
31,4, p <0,0001) e SECONDO (Chisq [-1] = 258,5, p <0,0001) se mostraram significativos.
Não foram encontrados efeitos significativos para o fator TOMADA na condição
primo. Uma explicação razoável para este resultado seria a de que os músicos aprenderam a
acompanhar sua própria gravação (a condição "eu") apenas com a primeira audição do excerto
executada antes da gravação da segunda sessão. A observação de que ambos os efeitos
aleatórios (PRIMO, SECONDO) e o efeito TOMADA foram significativos, sugere: (1) alguns
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músicos são mais fáceis de seguir do que outros, (2) alguns músicos acompanham melhor do
que outros, e (3) os músicos se comportam de forma diferente no que diz respeito à adaptação
da sincronização durante a execução.
Outro resultado interessante é o fato de que um efeito CLASSE significativo foi
encontrado. A assincronia é cerca de 5 ms menor para as notas que ocorrem em batidas fortes.
Isso abre o caminho para investigações sobre a dinâmica da atenção, bem como para entender
como os padrões de sincronização podem surgir a partir da estrutura musical do trecho
(TILLMANN et al., 2010; LARGE & JONES, 1999).
Os valores de assincronia de cada um dos seis músicos, ajustados para os fatores
aleatórios PRIMO e SECONDO, são mostrados na Fig. 6. O eixo horizontal mostra o fator
aleatório PRIMO: músicos com valores positivos induzem assincronias acima da média, ou
seja, são músicos mais difíceis de serem seguidos; valores negativos correspondem aos
músicos mais fáceis de serem seguidos. O eixo vertical mostra o efeito SECONDO: valores
positivos correspondem a músicos que acompanham menos os primos, enquanto que músicos
com capacidade de acompanhamento de primos acima da média, possuem valores negativos
do fator aleatório SECONDO.

Figura 6: Efeitos aleatórios PRIMO e SECONDO. Valores positivos para o efeito PRIMO
correspondem a músicos mais difíceis de serem seguidos). Valores negativos para o efeito
SECONDO correspondem a músicos que conseguem seguir melhor o primo.

3. Conclusão
O ajuste GLMM demonstrou uma queda estatisticamente significativa na média
das assincronias para as execuções onde os intérpretes acompanharam a si mesmos. Isso é
coerente com os resultados encontrados em outros estudos. A diminuição significativa do
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efeito TOMADA pode indicar que os músicos têm a capacidade de aprender rapidamente a
prever melhor as intenções expressivas do seu parceiro. Os efeitos aleatórios foram
significativos, o que sugere: (1) alguns músicos são mais fáceis de seguir do que outros; (2)
alguns músicos são melhores acompanhadores do que outros; (3) músicos se comportam de
forma diferente no que diz respeito à adaptação da sincronização durante a performance. A
assincronia, cerca de 5 ms mais baixa, observada nas notas em posições fortes do compasso
que abre o caminho para investigações para a compreensão de como os padrões de
sincronização podem emergir da estrutura musical.
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Palestrina e O Herói de Mil Faces: O arquétipo do mito revelado na lenda
da Missa “Papae Marcelli”
Fernando Lacerda Simões Duarte
UNESP – lacerda.lacerda@yahoo.com.br
Resumo: Por séculos difundiu-se na Igreja Católica uma lenda segundo a qual uma missa
composta por Giovanni Pierluigi da Palestrina (1515-1594) teria impedido o completo banimento
da música polifônica das celebrações católicas durante a Contra-reforma. Esta lenda acumulou
gradativamente detalhes e se tornou uma rica narrativa. Questiona-se neste trabalho se tal narrativa
pode ser vista como uma repetição do mito do herói, recorrente em diversas culturas e épocas. Para
desenvolver esta análise, tomou-se por base os elementos comuns a tais narrativas míticas
destacados por Joseph Campbell.
Palavras-chave: Giovanni Pierluigi da Palestrina, O herói de mil faces, Música polifônica,
Contra-reforma, Mito.
Palestrina and The Hero With a Thousand Faces: The archetype of the myth revealed in the legend of the
Missa “Papae Marcelli”
Abstract: For centuries spread in the Catholic Church a legend according to which a mass
composed by Giovanni Pierluigi da Palestrina (1515-1594) would have prevented the complete
banishment of polyphonic music of the celebrations during the Catholic Counter-Reformation.
Details of the legend were gradually accumulated and became a rich narrative. We ask in this
paper if this story can be seen as a repetition of the hero myth, recurrent in many cultures and eras.
To develop this analysis we took as basis common elements to such mythic narratives posted by
Joseph Campbell.
Keywords: Giovanni Pierluigi da Palestrina, The hero with a thousand faces, Polyphonic music,
Catholic Counter-Reformation, Myth.

Introdução
A ópera Palestrina composta pelo alemão Hans Erich Pfitzner (1869-1949) em
1915 teve seu enredo inspirado em uma lenda cuja origem remonta ao século XVI. Ao
comentá-la, Guy Rickards (1997: 35) descreveu como “um dos grandes mitos da cultura
europeia, muitos dos quais parecem infestar o repertório de óperas” e a comparou ao
envenenamento de Mozart por Salieri e ao descobrimento da América por Colombo. A lenda
que envolve Palestrina parece, entretanto, mais complexa que o envenenamento de Mozart:
elementos acrescentados ao longo de séculos à simples narrativa que Giovanni Pierluigi da
Palestrina teria salvado a polifonia do completo banimento dos templos pela cúpula da Igreja
Católica Romana durante o Concílio de Trento (1545-1563) levam a crer que, no início do
século XX, a lenda tenha se tornado uma reprodução de um antigo mito, anterior à era cristã:
o mito do herói.
Joseph Campbell (1997) comparou as histórias de diversos heróis em diversas
culturas e períodos e encontrou elementos comuns que lhe permitiram traçar um padrão, um
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arquétipo. Dentre as mais diversas personagens por ele estudadas, estão os profetas hebreus
Jonas e Moisés, Jasão, Prometeu, Jesus Cristo, Buda e Luke Skywalker. Segundo Campbell
(1990: 150), se desconsideradas as particularidades históricas e culturais de cada narrativa, é
possível chegar a um conjunto de características padrão:
[...] existe uma certa seqüência de ações heróicas, típica, que pode ser detectada em
histórias provenientes de todas as partes do mundo, de vários períodos da história.
Na essência, pode se até afirmar que não existe senão um herói mítico, arquetípico,
cuja vida se multiplicou em réplicas, em muitas terras, por muitos, muitos povos.
Um herói lendário é normalmente o fundador de algo, o fundador de uma nova era,
de uma nova religião, uma nova cidade, uma nova modalidade de vida. Para fundar
algo novo, ele deve abandonar o velho e partir em busca da idéia semente, a idéia
germinal que tenha a potencialidade de fazer aflorar aquele algo novo.

Neste trabalho, busca-se analisar uma forma muito peculiar de conhecimento
produzida e difundida ao longo de séculos no meio católico romano. Esta forma não
necessariamente se baseia – ou precisa se basear – em uma história real. É um mito. Seu valor
– ao contrário de muitas interpretações teológicas dos mitos relacionados às religiões
ocidentais – tampouco se justifica pela veracidade dos fatos narrados, mas pelas metáforas
que carrega. Se assim interpretado, o mito deixa em segundo plano as questões históricas,
visando mais ao cumprimento do papel de “pista para as potencialidades espirituais da vida
humana” (CAMPBELL, 1990: 17).
O objetivo deste trabalho é analisar diversas narrativas sobre a figura de
Palestrina, ligadas direta ou indiretamente à salvação da música polifônica com base nos
elementos arquetípicos do herói fornecidos por Campbell.
A lenda palestriniana da redenção da música polifônica ou lenda da Missa Papae
Marcelli teve profunda repercussão não somente em termos historiográficos, mas parece ter
sido um instrumento eficaz na difusão dos ideais tridentinos do que deveria ser a música
litúrgica apropriada. A lenda foi, portanto, mais um recurso nos esforços de reforma da
música sacra, que segundo Fellerer (1953), eram anteriores ao Concílio de Trento. Como já
foi dito, esta história ganhou muitos detalhes, como revelou o estudo de Pierre Gaillard
(1971), no qual foram comparados relatos de diversas fontes primárias até o início do século
XX. Além das fontes secundárias de Gaillard e Fellerer, recorreu-se ainda a documentos
eclesiásticos e aos textos dos franciscanos Posch (1955) e Röwer (1907), que permitem que se
tenha idéia de como a figura de Palestrina era vista na Igreja na primeira metade do século
XX, o período de restauração da música litúrgica católica no qual o cantochão e a polifonia
do século XVI tiveram destaque nos documentos da Cúria Romana sobre a música sacra.
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Para a melhor compreensão dos significados de cada elemento que compõe o
arquétipo do mito, recorreu-se também às explicações baseadas na psicanálise dadas por
Joseph Campbell. Este trabalho é um desdobramento da pesquisa sobre a música litúrgica
católica da primeira metade do século XX realizada durante o mestrado. Para sua elaboração,
recorreu-se aos procedimentos bibliográfico e documental e está organizado de forma a
apresentar inicialmente aspectos gerais da jornada do herói, seguidos de aspectos menos
recorrentes, mas encontrados na história de Palestrina, chegando finalmente às implicações
que esta lenda teve e ainda pode ter para a música litúrgica católica.

1. O herói social e o surgimento da lenda
O primeiro ponto a ser considerado nas histórias dos heróis é a realização de algo
extraordinário, além das forças das pessoas comuns. A efetiva realização da missão é uma
característica do herói. Para Campbell, se não fosse capaz de tal realização, a personagem
seria uma espécie de palhaço, alguém com pretensões maiores que suas possibilidades. No
caso de Palestrina, a realização efetiva aconteceu quando sua missa dissuadiu o colégio
cardinalício e o pontífice romano do banimento da música polifônica dos templos católicos.
O prodígio do herói acontece ao longo de uma saga, de uma jornada, e pressupõe
um trajeto, uma aventura para que alcance a realização. Este ponto é fundamental para que
não se confundam as figuras do herói e do gênio, esta última mais recorrente nas formas de
contar a história da música: o gênio é o possuidor de atributos extraordinários inatos que
justificam suas realizações grandiosas, ao passo que o herói realiza uma busca. Em outras
palavras, o gênio parece já ter nascido com respostas ao passo que o herói precisa procurá-la.
Esta procura decorre de algo que foi usurpado do herói ou da necessidade de encontrar
alguma coisa. Na narrativa, o compositor vivenciou a possibilidade concreta de usurpação da
música polifônica dos templos católicos por esta conter elementos profanos e pela
impossibilidade de compreensão do texto litúrgico cantado decorrente da complexidade da
polifonia própria das composições dos franco-flamengos.
Sua preocupação não se limitava, portanto, ao seu trabalho de compositor, mas ao
ofício de todos os compositores e à própria música em si. Exatamente por isto frei Basílio
Röwer (1907: 66) o chamou de “anjo salvador da arte de musica polyphona na casa de
Deus”. Palestrina pode ser inserido, portanto, na categoria de heróis sociais, ou seja, aqueles
cuja viagem espiritual resultam em benefícios para as demais pessoas.
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A separação do secular para que o herói adentre o reino de seres espirituais foi
identificada por Campbell (1990: 27) em caçadas místicas de grupos indígenas do noroeste do
México. Este abandono do mundo exterior ou do secular foi condição fundamental para que
Palestrina realizasse seu feito heróico, uma vez que encontrar a música “livre do lascivo e
impuro e digna da casa de Deus” como afirmava o Decreto “De observandis et evitandis in
celebratione missae” do Concílio de Trento (DOCUMENTOS, 1562) foi seu prodígio. Como
herói social que é, Palestrina precisava retornar com uma mensagem que beneficiasse as
demais pessoas. Esta mensagem – como o fogo roubado por Prometeu para trazer a
civilização aos humanos – resultou na reconsideração dos padres conciliares sobre o
banimento da música polifônica das igrejas católicas. Em outras palavras, era possível fazer
música polifônica digna da casa de Deus, livre de tudo o que se considerasse lascivo e impuro
e na qual o texto pudesse ser compreendido. Palestrina representava, como herói, a
salvaguarda para os compositores que lhe sucederam. Ele “cruzou o caminho” com segurança
e garantiu que seus sucessores pudessem também fazê-lo.
A primeira narrativa da lenda é incerta e talvez sua criação tenha ocorrido
enquanto o compositor ainda vivia. Tal hipótese poderia ser confirmada por Gaillard caso este
encontrasse na primeira edição das Conclusioni nel suono dell’organo novellamente
tradotte... de Adriano Banchieri, cuja data de publicação é incerta, podendo variar entre 1591
e 1593. Na segunda edição, de 1609, lia-se: “O papa Marcelo não baniu completamente a
música da Igreja, pois Palestrina o persuadiu que o erro incumbiu aos compositores e à arte
deles; dentro destas circunstâncias compôs a missa dita Papae Marcelli [...]” (apud
GAILLARD, 1971:11, tradução nossa). Como não se encontrou qualquer menção ao fato de
ter sido a primeira edição encontrada, a fonte mais antiga parece ser aquela apontada por
Gaillard: Del suonare sopra’l basso com tutti li stromenti de Agostino Agazzari. Neste texto
de 1607, lê-se: “Um Pontífice considerou proibir a música, mas Palestrina escreveu a Missa
Papae Marcelli e o convenceu de não mais o fazê-lo”.
Detalhes acrescentados em narrativas posteriores, como o Mystagogus (1629) do
padre Crésolles dão maior evidência aos feitos prodigiosos. Nesta narrativa já constava que a
missa teria sido composta às pressas, tinha modulações demasiadamente brandas e texto
litúrgico compreensível. No século XX, Hans Pfitzner reduziu o tempo para uma noite.
Segundo Gaillard (1971), no século XIX, as provações de Palestrina para a realização do
prodígio tiveram maior destaque, justamente quando se estabelece uma visão romântica
acerca do compositor: se por um lado era inspirado, genial e capaz de compor em uma noite,
por outro, era pobre, incompreendido e isolado do mundo dos homens.
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O cenário no qual se desenrolou a lenda palestriniana também é digno de nota:
Roma, a cidade eterna com cardeais e sucessivos pontífices, um panteão de deuses totalmente
separados dos seres comuns. Neste cenário, Pfitzner encontrou um antagonista: como
Hércules tinha na deusa Hera uma antagonista, Palestrina foi confrontado pelo cardeal Carlos
Borromeu – posteriormente canonizado. Borromeu o obrigou compor uma missa a seis vozes
e após ter negado o pedido, foi preso por ordem do cardeal. Em contrapartida, um santo –
Filipe Néri – era amigo particular de Palestrina e o visitou na prisão (POSCH, 1955). Seres
mágicos também povoam a lenda: na ópera de Pfitzner, anjos ditaram notas musicais para
Palestrina (RICKARDS, 1997).

2. Prisão, compromisso e o fim da jornada
A prisão de Palestrina teve destaque na ópera de Hans Pfitzner, bem como na
narrativa sobre a composição do Popule meus de Palestrina feita pelo frade franciscano Elmar
Posch (1955), que não citou a fonte de sua história, apenas a publicou na revista Música Sacra
de Petrópolis, principal revista brasileira sobre o assunto e de circulação nacional nas igrejas
católicas nas décadas de 1940 e 50. Para Pfitzner, Palestrina foi preso e quando sua música
dissuadiu os padres conciliares de sua decisão, retomou sua glória juntamente com a liberdade
e retornou às ruas aclamado pelo povo (GAILLARD, 1971: 22). Na narrativa de Posch
(1955), na prisão, mais do que a composição de uma obra que refletia uma provação pessoal,
ao compor sobre as palavras de Cristo “Povo meu, que te fiz? Responde-me: em que te
contristei?”, as figuras dos dois heróis, Jesus Cristo e Palestrina se confundem.
A prisão pode ser entendida como uma variação do tema morte e ressurreição,
assim como a barriga da baleia na qual se encontrava o profeta Jonas. A imagem que surge de
modo instantâneo ao se pensar em uma prisão do século XVI é um lugar escuro e úmido, dois
elementos fundamentais para a representação do inconsciente:
É uma descida às trevas. Psicologicamente, a baleia representa o poder de vida
contido no inconsciente. Metaforicamente, a água é o inconsciente, e a criatura na
água é a vida ou energia do inconsciente, que dominou a personalidade consciente e
precisa ser desempossada, superada e controlada. No primeiro estágio dessa espécie
de aventura, o herói abandona o ambiente familiar, sobre o qual tem algum controle,
e chega a um limiar, a margem de um lago, ou do mar, digamos, onde um monstro
do abismo vem ao seu encontro. Aí há duas possibilidades. Numa história do tipo
daquela de Jonas, o herói é engolido e levado ao abismo, para depois ressuscitar; é
uma variante do tema da morte e ressurreição. A personalidade consciente entra em
contato com uma carga de energia inconsciente que ela não é capaz de controlar,
precisando então passar por toda uma série de provações e revelações de uma
jornada de terror no mar noturno, enquanto aprende a lidar com esse poder sombrio,
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para finalmente emergir, rumo a uma nova vida. Outra possibilidade é o herói, ao
defrontar se com o poder das trevas, vencê-lo e matá-lo [...] (CAMPBELL, 1990:
160-161).

O inconsciente foi devidamente tratado por Pfitzner em sua ópera: na prisão,
Palestrina foi convencido em sonho – expressão do inconsciente – por grandes compositores
de épocas precedentes de sua missão. Como na cena do bar do filme Star wars, Palestrina
encontrou aqueles que já haviam realizado a missão e retornado seguramente e estes lhe
conduzem a um compromisso (RICKARDS, 1997). A presença de um estranho que dá ao
herói um objeto físico – um sabre de luz, por exemplo – cujo valor excede o físico, mas
representa um centro psicológico de um compromisso psicológico (CAMPBELL, 1990: 160)
fica anda mais evidente na narrativa de Posch (1955) quando Filipe Néri fez com que
Palestrina reafirmasse seu compromisso espiritual apontando para o crucifixo.
O resultado do compromisso é sabido: Palestrina realizou o feito notório e
retornou com uma mensagem para os demais, mas como em diversos mitos de heróis, a
mensagem trazida ao fim da jornada do herói é desvirtuada pela inabilidade de seus
seguidores (CAMPBELL, 1990: 148). Assim foi com Palestrina: sua lenda correspondia a
claros interesses institucionais da Igreja Católica em livrar a música sacra do que sua cúpula
considerava impróprio para os templos. As mudanças estilísticas e a incorporação de
elementos da música instrumental e do repertório operístico poderiam representar este
desvirtuamento da mensagem segundo a qual seria possível haver um estilo eclesiástico puro.

3. Interesses institucionais na criação do mito
Assim, fica claro que há um interesse institucional por trás da criação do mito da
salvação da música polifônica. O mito surgiu no meio eclesiástico e sua difusão se deve,
segundo Pierre Gaillard (1971), principalmente aos jesuítas da cidade de Roma. Não parece
ser mero detalhe o empenho justamente desta sociedade de religiosos na divulgação de
modelos tridentinos, já que este esquadrão de “soldados espirituais” fundado por Santo Inácio
de Loyola foi o grande defensor da instituição no século XVI e seguintes. Em 1628, a história
de Palestrina foi encenada pela primeira vez no Colégio dos Jesuítas – Drama Palladem et
redentem. Em 1634, os jesuítas de Salzburg utilizavam liturgicamente as missas de Palestrina.
O mito de Palestrina parece ter impactado diretamente a produção musical
destinada à Igreja Católica, resultando na criação do chamado estilo antigo, um estilo
essencialmente vocal e exclusivo da música sacra. Ademais, ao longo da história a lenda
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palestriniana foi usada pela Igreja – oficialmente, pela primeira vez na Encíclica “Annus qui
hunc” (1749) e em sucessivos documentos, inclusive no século XX: Motu Proprio “Tra le
Sollecitudini” (1903) e Encíclica “Musicae Sacrae Disciplina” (1955) – como modelo técnico
e, principalmente, ideológico para os compositores de música litúrgica (DUARTE, 2010).
No século XXI, quando o pontífice romano propõe uma re-interpretação de um
divisor de águas do catolicismo, o Concílio Vaticano II, não mais como quebra, mas como
uma continuidade do que havia antes, antigas tradições precisam ganhar nova vida. Neste
sentido, não causará estranhamento se o mito de Palestrina for novamente evocado: “Existe
uma espécie de herói secundário, que revitaliza a tradição. Esse herói reinterpreta a tradição e
a torna válida, experiência viva, hoje, em vez de um amontoado de clichês anacrônicos. Isso
tem de ser feito com todas as tradições” (CAMPBELL, 1990: 155).

Considerações finais
A narrativa fantasiosa criada em torno de Palestrina surgiu como simples estória,
mas ganhou elementos ao longo dos séculos, que permitem que ela seja lida como a repetição
do monomito do herói. Os interesses envolvidos na criação deste mito são claramente
institucionais e ainda hoje podem servir de justificativa para transformações ou autorecriações da instituição católica. Desconsiderando os interesses institucionais, é relevante
questionar até que ponto hoje – quando heróis foram substituídos por simples celebridades,
que, ao contrário dos heróis não geram de reais transformações – o mito e, particularmente, o
mito do herói ainda tem algo a ensinar. Para Campbell (1990: 140), parece claro: “todos os
mitos lidam justamente com a transformação da consciência, de um tipo ou de outro. Você
vinha pensando de um certo modo, agora tem de pensar de um modo diferente”.
Esta ampliação de consciência – chamada por Carlos Lopes (2005: 22) de
desenvolvimento humano – está relacionada aparentemente ao herói individual, não ao herói
social, como foi o caso de Palestrina. O diálogo do jornalista Moyers com Campbell (1990:
163) revela, entretanto, que tais categorias de heróis não podem ser totalmente dissociadas:
MOYERS: Nesse sentido, ao contrário de heróis como Prometeu ou Jesus, não nos
empenhamos em nossa jornada para salvar o mundo, mas para salvar a nós mesmos.
CAMPBELL: Mas, ao fazer isso, você salva o mundo. Uma pessoa vitalista sempre
traz uma influência vitalizadora, não tenha dúvidas a respeito disso. O mundo sem
espírito é uma terra devastada. As pessoas têm a ilusão de salvar o mundo trocando
as coisas ao redor, mudando as regras, quem está no comando e assim por diante.
Nada disso! Qualquer mundo é um mundo válido se estiver vivo. A coisa a fazer é
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trazer vida a ele, e a única maneira de fazer isso é descobrir, em você mesmo, onde
está a vida e manter se vivo.

Em suma, o herói ainda hoje inspira o desenvolvimento individual que se difunde
para a coletividade. Cada um pode – ou talvez, deva – empreender a própria jornada pela
ampliação da consciência e difundir coletivamente as mensagens, as lições aprendidas nesta
“suprema aventura da alma”, como o fogo espalhado por Prometeu. Ao leitor, fica a opção de
simplesmente buscar constatar da veracidade das narrativas musicais que não raro se
perpetuam como mitos ou compreender os reais interesses que cercam sua criação e difusão.
Referências
CAMPBELL, Joseph. O poder do mito. trad. Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Palas Athena,
1990.
______. O herói de mil faces. trad. Adail Ubirajara Sobral. 10.ed. São Paulo: Cultrix,
Pensamento, 1997.
DOCUMENTOS del Concilio de Trento. Decreto De observandis et evitandis in celebatione
Missae. XXII. 17 set. 1562. Disponível em: <http://multimedios.org/docs/d000436/>. Acesso
em 28 jan. 2009.
DUARTE, Fernando Lacerda Simões. Palestrina no Século XX: o mito restaurador a serviço
do Ultramontanismo. In: CONGRESSO DA ANPPOM, 20., 2010, Florianópolis. Anais…
Florianópolis: ANPPOM, 2010. p. 893-898.
FELLERER, K. G. Church Music and the Council of Trent. The Musical Quaterly. Oxford,
v.39, n.4, p.576-594, 1953. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/739857>. Acesso em
20 jan. 2010.
GAILLARD, Pierre. Histoire de la légende palestrinienne. Revue de Musicologie. Société
Française de Musicologie. s.l., v.57, n.1. p.11-22. 1971. Disponível em:
<http://www.jstor.org/stable/927495>. Acesso em 12 jan. 2010.
LOPES, Carlos. Cooperação e desenvolvimento humano: a agenda emergente para o novo
milênio. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
POSCH, Frei Elmar (ofm). O Nascimento do "Pópule Meus" de Palestrina. In: KOEPE, Frei
Romano (ed.). Música Sacra. Ano XV. n.1-2. Petrópolis: Vozes, 1955. p. 31-32.
RICKARDS, Guy. Pfitzner’s ‘Palestrina’. Tempo, Cambridge, n.201, p.35-37. 1997.
Disponível em: < http://www.jstor.org/stable/944695>. Acesso e 31 mai. 2010.
RÖWER, Frei Basílio (ofm). A Musica Sacra segundo o Motu-proprio De Sua Santidade Pio,
PP. X. Petrópolis: Typ. Do Collegio S. José, 1907.

1759

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa - 2012

Particionamento linear: organização e tipologia das estruturas melódicas
Pauxy Gentil-Nunes

UFRJ - pauxygnunes@gmail.com
Resumo: O particionamento linear é constituído como aplicação da análise particional (GENTILNUNES 2009) à organização de estruturas melódicas, a partir do conceito de ‘linha’, desenvolvido
por diversos e importantes teóricos durante o século XX. A análise particional, ao estabelecer a
taxonomia exaustiva das possibilidades de estruturação de determinados campos viabiliza a
construção da tipologia completa dos comportamentos melódicos, bem como o estabelecimento de
relações diretas de semelhança com outros parâmetros (ritmo e textura, por exemplo), com
aplicação em análise e composição musical.
Palavras-chave: Análise Particional, Partições de Inteiros, Técnicas de Composição.
Linear partitioning: organization and typology of melodic structures
Abstract: Linear partitioning is constituted as an application of partitional analysis (GENTILNUNES 2009) to the organization of melodic structures, departing from the concept of
‘line’, developed by several important theorists during the twentieth century. Partitional analysis
establishes the exhaustive taxonomy of structural possibilities of fields, so enables the building
of a complete typology of melodic behaviors, as well as the establishment of direct relations of
similarity with other parameters (rhythm and texture, for example), with applications in analysis
and musical composition.
Keywords: Partitional Analysis, Integer Partitions, Compositional techniques.

1. Introdução
A análise particional é teoria original, com aplicações em análise e composição
musical, constituída pela mediação entre a análise textural, de Wallace Berry (1976, p. 184300), e a teoria das partições, de Leonhard Euler (1748). A teoria das partições de Euler
estuda as maneiras como um número inteiro pode ser expresso pela soma de parcelas inteiras
(ANDREWS 1984). A aplicação da análise particional à estruturação rítmica gerou tanto a
taxonomia exaustiva de entidades envolvidas em jogos criativos ligados à textura musical,
quanto novas ferramentas conceituais e gráficas, que foram aplicadas em uma série de análise
e composições (GENTIL-NUNES 2009). No momento, a pesquisa desenvolvida no Programa
de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da UFRJ concentra-se no
desenvolvimento de ferramentas para a aplicação da análise particional à estruturação
melódica – o particionamento melódico, derivado da análise schenkeriana.
O trabalho de Schenker (1935) foi decisivo para a retomada do pensamento linear
ou contrapontístico, contra a evidente hegemonia do pensamento harmônico em vigor no
início do século XX. Uma das distinções mais importantes da teoria schenkeriana é aquela
estabelecida entre ‘graus conjuntos’ e ‘tríades’ (BENT 1980, p. 356). Estes conceitos são
construídos a partir da consideração de afinidades entre alturas. No caso dos ‘graus
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conjuntos’, a afinidade é estabelecida a partir da proximidade de registro (menor diferença
entre frequências). No caso das ‘tríades’, a afinidade é observada através de relações de
proporção mais simples entre frequências (harmonicidade).
Uma observação importante de Schenker é a mútua exclusão dos dois conceitos.
Os ‘graus conjuntos’ constituem relações onde a harmonicidade é baixa, ou seja, as relações
entre as frequências são complexas e, portanto, dissonantes. As tríades, por outro lado, são
constituídas necessariamente por alturas que mantém, entre si, certa distância de registro.
Alturas que apresentam relação de ‘salto’ (Ver GENTIL-NUNES 2009, p.107).
Esta relação complementar entre ‘graus conjuntos’ e ‘tríades’ foi um ponto
importante de convergência entre diversos teóricos do século XX, ainda que cada um tenha
dado uma ênfase maior, menor ou diferenciada a cada elemento da teoria (HINDEMITH
1937, MEYER 1956, 1973 e 1989, COSTÈRE 1954, LESTER 1982, NARMOUR 1990 e
1992, entre outros).
“Há apenas dois tipos de relações entre alturas: intervalos conjuntos e disjuntos.
Embora esta distinção possa parecer algo simplificada, é fundamental porque os
padrões disjuntos podem implicar não somente em continuidade, mas em estruturas
de salto-fechamento e retorno” 1 (MEYER 1973, p. 131)

A estruturação melódica foi um dos campos mais beneficiados com esta distinção.
A organização horizontal das alturas é afetada pela proximidade de registro, que cria
estruturas de continuidade, chamadas muitas vezes de ‘progressões lineares’, ‘progressões por
segundas’ (Guerra-Peixe 1988), ‘relações de portamento’ (COSTÈRE, op. cit.), ou, mais
simplificadamente, de ‘linhas’. Uma melodia pode ser composta por várias linhas
coexistentes, que podem se bifurcar, convergir, aparecer ou estacionar, de forma
independente.
Para Hindemith, a organização destas progressões está intimamente ligada à
qualidade da organização melódica.
“Em uma melodia bem construída pode haver quatro ou mais progressões lineares
ao mesmo tempo (...). Progressões lineares podem ser muitas ou poucas e podem ser
completamente independentes ou cruzarem umas com as outras”

2

(HINDEMITH

1937, p. 194)
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A partir do conceito de linha, Lester (1982, p. 6-12) apresenta três situações
arquetípicas, relacionadas a configurações lineares determinadas: a) linha, onde prevalecem
os graus conjuntos, alternados com eventuais ocorrências de pequenos saltos, logo
‘preenchidos’ por graus conjuntos - processo gap-fill, de Meyer (1956, p. 131); b) melodia
composta, onde os saltos e graus conjuntos são organizados de forma alternada, constituindo
assim linhas independentes (polifonia implícita) e c) arpejo, onde há predomínio de saltos,
causando um efeito em bloco das diversas linhas articuladas, que ficam enfraquecidas em
favor do efeito harmônico (Figura 1).
Desta forma, Lester aponta para a possível tipologia dos comportamentos
melódicos, ainda que se atenha apenas a situações tradicionais, sem se propor a construir a
taxonomia exaustiva do campo. No entanto, para cada situação melódica apontada, existe uma
partição correspondente e única, seguindo a denominação da análise particional: nos casos
apontados, linha – [1]; melodia composta – [1+1 ou 12] e arpejo – [3] (para mais informações
sobre a notação das partições, ver ANDREWS E ERIKSSON 2004, p. 34) .

Figura 1 – Configurações lineares arquetípicas: a) linha (God Save the Queen, autor desconhecido,
1740); b) melodia composta (Bach, J. S., sujeito da fuga em dó menor do Cravo Bem Temperado,
v.1; c) arpejo (Mozart, W. A., Sonata para piano K. 280, II, excerto da mão esquerda - Lester
1982, p. 6-12).
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Esta correspondência acontece porque a melodia, dentro da teoria da progressão
linear, embute em sua estrutura uma organização interna própria, semelhante àquela
observada entre partes na teoria da análise textural (BERRY 1976, p. 184-199). Neste sentido,
a estruturação linear é ideal para a aplicação da análise particional (GENTIL-NUNES 2009, p.
226).
A grande vantagem desta abordagem é a possibilidade imediata de explicitação
não só das texturas lineares tradicionais, mas de todas as texturas lineares possíveis,
lembrando que a análise particional esgota esta enumeração, ensejando assim a expansão das
possibilidades que o compositor teria seguindo apenas sua própria história ou hábitos
criativos. Além disto, é estabelecida uma relação biunívoca entre particionamentos rítmicos e
lineares, ensejando a articulação de relações significantes entre eles.
O particiograma de todas as partições lineares mostra a localização de situações
conhecidas, com áreas mais ou menos exploradas até o momento (Figura 2).

Figura 2 – Particiograma linear, com configurações mais conhecidas assinaladas, com n ≤ 9
(GENTIL-NUNES 2009, p. 117). Gráfico gerado pelo programa PARSEMAT (GENTIL-NUNES
2004).

As relações de dispersão (abcissa) e aglomeração (coordenada) são geradas de
acordo com o nível de independência (polifonia) de dependência (organização em bloco) das
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linhas. Contribuem para isto a ocorrência de movimentos de portamento localizados, com
intermitência rítmica na passagem de uma linha para outra (caso da melodia composta), ou,
por outro lado, organização em valores isorrítmicos com saltos constantes de uma linha para
outra (caso do arpejo).
A primeira análise de particionamento linear foi realizada na primeira seção da
Courante, de J. S. Bach, que foi tomada como um exemplo modelar de escrita para
instrumento solo (Figura 3 - apresenta-se apenas o início da análise, a título de ilustração. Para
a análise completa, ver GENTIL-NUNES 2009, p. 118).
A análise resultante é apresentada através de seu indexograma, que apresenta a
progressão dos índices de dispersão e aglomeração durante a seção, bem como as partições
definidas pela estruturação melódica. As curvas definidas pelos índices formam
‘bolhas’(movimentos dos índices em polígonos fechados), em número de três. A coerência
entre a estrutura formal definida pelas bolhas (ou seja, pelo particionamento melódico) e a
estrutura morfológica é notável (Bolha 1 - A+B, estabelecimento da tonalidade principal e
modulação para tonalidade relativa; Bolha 2 - C, reexposição variada do motivo inicial na
tonalidade relativa e modulação para tonalidade da dominante; Bolha 3 - D, confirmação da
tonalidade dominante – Figura 4).

Figura 3 – Bach, J. S., Courante, da partita em lá menor, para flauta solo, BWV 1013, excerto:
particionamento melódico. As letras indicam seções, delineadas pela análise tradicional (GENTILNUNES 2009, p. 118).
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O particionamento linear implica na classificação dos intervalos como
‘conjunções’ ou ‘disjunções’. Esta categorização nem sempre é unívoca entre os vários
teóricos citados, apesar de ter suas divergências claramente restritas a variações pequenas.
Para Costère, por exemplo, a ‘relação de portamento’ restringe-se ao intervalo de semitom,
enquanto que para a maioria dos outros autores inclui também a segunda maior. De qualquer
forma, a terça menor já é considerada por todos como intervalo disjunto, ou ‘de ressonância’
por todos os autores.
Esta é uma questão deixada a cargo da decisão pessoal do compositor, de acordo
com sua intenção criativa. Afinal, a análise particional tem sua fundamentação a partir de
teorias pragmáticas (GENTIL-NUNES 2011), que visam apenas munir o compositor de
ferramentas gerativas, e, pelo menos até o momento, não se compromete com a questão
estésica, por razões metodológicas.

Figura 4 – Bach, J. S., Courante, da partita em lá menor, para flauta solo, BWV 1013, excerto:
indexograma do particionamento linear (Gentil-Nunes 2009, p. 121).. Concepção original do
presente autor. Gráfico gerado pelo programa PARSEMAT (Gentil-Nunes 2004)

A classificação das segundas maiores e menores como intervalos conjuntos
implica em uma divisão clara nos possíveis conjuntos utilizados para definir linhas, bem
como para distingui-las. Dentre os diversos tricordes definidos pela teoria dos conjuntos
(FORTE 1973), três grupos ficam definidos:
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1) Lineares – construídos a partir de intervalos conjuntos, constituem a base das
progressões lineares – 012, 013, 024;
2) Ressonantes – que resultam de intervalos disjuntos, e podem constituir a base
de harmonias (coincidentemente, são aqueles usados na música tradicional de concerto) –
036, 037, 048;
3) Híbridos – que têm tanto intervalos conjuntos quanto disjuntos, e acabam por
se desmembrar em funções tanto lineares quanto harmônicas – 014, 015, 016, 025, 026, 027.
Esta divisão é apenas esquemática, pois a utilização dos conjuntos pode incorrer
em situações bastante diversas, inclusive no uso de intervalos de portamento como
dissonância (versões compostas). De qualquer forma, as formas compactas dos tricordes
lineares estarão sempre em ação, criando estruturas independentemente dos conjuntos
utilizados na superfície.
A pesquisa sobre o particionamento linear está em andamento, como parte do
projeto de pesquisa ‘Análise particional; uma mediação entre composição musical e a teoria
das partições’ e no momento inclui a implementação de rotinas automatizadas para a
realização de análises em pacotes, dentro do programa PARSEMAT (GENTIL-NUNES
2004). Algumas composições foram realizadas usando a teoria como ferramenta (GENTILNUNES 2007, MUNIZ 2009 e BELLIZZI 2009). Novas análises, notadamente de obras
contemporâneas, estão sendo realizadas para a expansão e detalhamento da teoria.
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“There are but two kinds of pitch relationships: conjunct intervals and disjunct ones. Though this distinction
may seem somewhat simpleminded, it is fundamental because disjunct patterns may imply not only continuation
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“(...) in a well-constructed melody there may be four or more step-progressions going alone simultaneously.
(…) Step-progressions may be many or few, and may be fully independent or may pass from one into the other
(…).”
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Resumo: O trabalho, além de apresentar traços biográficos de Mozart Bicalho capazes de
minimamente contextualizar sua produção musical, apresenta as condições atuais dos registros de
suas obras para violão e informa os passos que, na pesquisa em andamento, estão sendo dados para
a transcrição/arranjo das peças e para a preparação de sua edição. O texto é ilustrado com
exemplos comentados dos procedimentos de transcrição já realizados na valsa Nostalgia do
Coração.
Palavras-chave:Mozart Bicalho, violão, transcrição, arranjo, música brasileira.
Steps for the recovery of the memory and the musical production of Mozart Bicalho
Abstract: This paper, besides presenting some biographical aspects of composer Mozart Bicalho
in order to contextualize his musical production, aims to show the currents conditions of the
records of his works for guitar and also informs the steps in the ongoing research that involve the
transcription / arrangement of some pieces for preparing an eventual edition. The text is illustrated
with examples of procedures already carried out for transcribing the waltz Nostalgia do Coração.
Keywords: Mozart Bicalho, guitar, transcription, arrangement, brazilian music

1. Mozart Bicalho e o violão brasileiro
A vida do compositor e violonista mineiro Mozart Bicalho (1901-1986) coincide
com o período histórico em que a música popular – principalmente em virtude do surgimento
da indústria fonográfica e da radiodifusão –sofreu um processo de grande transformação. De
fato, osmeios de comunicação foram responsáveis por espalhar a música produzida na cidade
do Rio de Janeiro para o restante do país, ressignificando-a como “nacional” ou “brasileira”.
Na música instrumental, o Choro se consolidava comoo principal gênero (cf. DINIZ, 2003),
não sendo estranho, portanto, o fato de que, em princípios do século XX,a produção de
compositores violonistas brasileiros – João Pernambuco (1883-1947), Dilermando Reis
(1916-1977), Américo Jacomino (1889-1928),Rogério Guimarães (1900-1980), entre outros –
tenha se expressado sob a forma de choro ou de gêneros que receberam sua influência (valsas,
maxixes etc.).
Tal como os violonistas citados, Mozart Bicalho compartilhou o gosto pelo
repertório aparentado ao choro efoi um compositor extremamente prolífico. Todavia,
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tantoaquase totalidade de suas obrasquanto sua trajetória artística e profissional
permanecem,em larga medida, ignoradas pela historiografia musical 1.Mesmo no meio
violonístico, em geral ávido por novidades ou por resgates históricos, ele é pouco conhecido.
Sua memória é ainda cultivada, sobretudo em Minas Gerais, graças a admiradores e amigos
que o conheceram em vida.
Mozart Bicalho nasceu em Bom Jesus do Amparo, à época um distrito de Santa
Bárbara (MG). De acordo com SAMPAIO (2002), aprendeu rudimentos de teoria musical
com o pai e começou a dedilhar o violão aos quinze anos de idade, tocando “de ouvido”. Em
1923, na busca de melhores condições de vida, mudou-se para o Rio de Janeiro onde foi
trompetista da banda do exército. A despeito da adoção do instrumento de sopro, Bicalho
continuou fiel ao violão,tomando contato, pela primeira vez, com obras especialmente escritas
para o instrumento. Seus progressos violonísticosparecem ter sido substanciais, a ponto de,no
ano seguinte, Roquette-Pinto, um dos fundadores da Rádio Sociedade, convidá-locomo solista
de um programa, dando ensejo àsua profissionalização. Em 1928, com a morte prematura de
Américo Jacomino, o diretor artístico da Odeon, Eduardo Souto, convidou Mozart Bicalho
para sucedê-lo (SAMPAIO, 2002, p.17), fato que permitiu o início de sua carreira
discográfica com a gravação, já em 1929, de duas composições próprias, a valsa Alma de
Artista e o cateretê mineiro Tuim-tuim. Ainda na capital, em 1932, Bicalho gravaria, pela
RCA Victor, o choro Piau Piaue a valsa Evocação,acompanhado pelo violonista Rogério
Guimarães. Gravou ao todo doze discos, sendo os dois últimos em Belo Horizonte, pelas
gravadoras Vista Son e Bemol, ambos em 1968.
A gravação foi o principal meio de registro das obras dos violonistas brasileiros
no início do século passado.Diferentemente do repertório pianístico, estampado em inúmeras
partituras disponíveis no mercado editorial, as músicas para violão de compositores
brasileiros, quando não gravadas, costumavam “ser transmitidas informalmente, nos
encontros, nas rodas, nas aulas, o que fez com que muito da produção violonística se
[perdesse] pelo caminho” (TABORDA, 2011, p.139).O caso de Mozart Bicalho é
emblemático nesse aspecto, pois a maioria de suas obras existe ainda hoje graças ao registro
fonográfico e não mediante a notação em partitura. Nosdoze discos, produzidos entre 1929 e
1968, Bicalho gravou vinte e nove peças de sua autoria – um número,contudo, reduzido, não
muito condizente com o perfil de sua atividade artística em que o ato de tocar violão era
praticamente sinônimo de compor as próprias obras para o instrumento.
Bicalho alcançaria seu momento de maior prestígio em 1930, ao gravaro que viria
a ser suaconsagração, a valsa Gotas de Lágrimas, composta sete anos antes. A repercussão
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dessa gravação foi ampla, com o disco alcançando a marca de 3.000 cópias vendidas, um
número bastante expressivo para a época (SAMPAIO, 2002). Fato que também atesta a
importância de Gotas de Lágrimas foi sua regravação, em 1963, pelo principal violonista do
período, Dilermando Reis. Hoje em dia, Mozart Bicalho é basicamente conhecido na literatura
do violão brasileiro pela autoria dessa valsa e graças à gravação de Dilermando.
Bicalho, contudo, além de Gotas de Lágrimas,compôs inúmeras peças que não
obtiveram o reconhecimento de violonistas de sua geração e só ganhavam vida sob o
dedilhado do próprio compositor e por meio de suas gravações. A pergunta que se impõe
nesse ponto é se as composições de Bicalho não “sobreviveram” por não apresentarem
qualidade estética ou porque lhes faltou(à exceção de Gotas de Lágrimas e do dobrado
Odeon) um suporte notacional, suplementar à gravação, que permitisse, entre outras coisas,
um exame mais atento por parte dos intérpretes posteriores. A opção pela primeira hipótese
parece precipitada e ingênua, pois desconsidera que há um amplo conjunto de fatores capazes
de determinar a memória e o cultivo de um repertório. Entre eles, justamente o crivo de
instâncias de legitimação, como a academia, ou de autoridades do campo – no caso, de
intérpretes consagrados. Justamente essa passagem, que faltou a Bicalho, ocorreu com outros
violonistas compositores do mesmo período, como, por exemplo, João Pernambuco e
Américo Jacomino, cujas obras despertaram a posterior atenção, no primeiro caso, de Turíbio
Santos (que editou e publicou várias de suas peças), e no segundo caso, de Gilson
ANTUNES(2002),que desenvolveu um belo estudo da obra de Américo Jacomino.
A pesquisaem andamento no Programa de Pós-graduação em Música da
UFMGpretende preencher essa lacuna. Basicamente, além de contextualizar a produção de
Mozart Bicalho, o objetivo do trabalho é uma transcrição/arranjo de treze peças do
compositor, de que daremos alguns exemplos mais adiante, gravadas em seus dois últimos
LPs – Sonhando ao Luar e Um Senhor Violão. Nenhuma delas consta da única compilação de
obras do compositor editada até o momento – o já citado livro de Renato Sampaio.

2. Características das obras de Mozart Bicalho e exemplos de uma
transcrição/arranjo
Das vinte e nove composições de Mozart Bicalho gravadas em disco, vinte são
valsas. Completam a série, seis choros, um cateretê, uma toada e um dobrado. Como se sabe,
a valsa foi introduzida no Brasil no século XIX, com a vinda da família real portuguesa. De
acordo com BARBEITAS (1995), ambientada aos trópicos pelos grupos de choro, a dança
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original adquiriu características tão peculiares que se transformou em“valsa brasileira”,
distinta da europeia pela predominância de um caráter mais próximo à canção, em que a
flexibilidade rítmica, com a profusão de rubatos expressivos,éum elemento praticamente
indispensávelà sua correta execução. Para Mário de ANDRADE (1999, p. 548), a valsa
“abrasileirou sua melodia e se tornou uma forma de canção sentimental, que é hoje a mais
comum nos compositores do gênero”.
Sem fugir a essa regra, Bicalho compunha valsas ao estilo seresteiro,
“modinheiro”,o que possibilitava até mesmo a inserção posterior de letras às composições
instrumentais. Muitas de suas valsas, de fato, contaram com letras do próprio autor, tais como
Lágrimas Cadentes e Nostalgia de um Coração.
Das treze composições abordadas na pesquisa, dez são valsas (Cascata de ilusões,
Valsa da amizade, Ao Di Giorgio – do álbumUm Senhor Violão – Sonhando ao luar,
Lágrimas cadentes, Gaivota da saudade, Sempre você, Noitesque não voltam mais, Corações
sensíveis e Nostalgia de um coração – do álbumSonhando ao Luar). As demais são os choros
Meteoro e Bemol e a toada Viola e Coração – todas gravadas em Sonhando ao Luar.
As gravações de Bicalho são constituídas invariavelmente por trio de violões em
que o compositor exerce a função de melodista e os demais instrumentistas, de
acompanhadores. Estes últimosalternam o improviso de contracantos na região grave,
conhecido por “baixarias”, e o preenchimento harmônico. O trabalho de transcrição/arranjo
está sendo feito a partir das gravações ecompreende a união destes dois procedimentos –
melodia e acompanhamento–, adaptando-os para violão solo segundo as possibilidades de
execução no instrumento. O procedimento básico inicial é a transcriçãodos materiais musicais
executados por cada instrumentista: a voz principal (1º violão), a linha do acompanhamento
em “baixarias” (2º violão) e o acompanhamento rítmico/harmônico (3º violão), cuja base é o
motivo rítmico de três semínimas que caracterizam o compasso ternário da valsa, tal como
mostrao exemplo abaixo:

Exemplo 1: No primeiro tempo toca-se a nota do baixo. Nos segundos e terceiros tempos tocam-se
acordes.

Os encadeamentos harmônicos produzidos pelo 3º violão são plenamente
perceptíveis na gravação, mas, como há uma dificuldade em identificar com clareza a altura
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das notas que compõemos acordes, optamos em anotar a linha do acompanhamento
rítmico/harmônico por meio de cifragem acima da pauta. Após essa transcrição tão fiel quanto
possível da gravação, comoa música resulta ser plenamente exequívelem um único violão,
inicia-se o arranjo propriamente dito, com as adaptações necessárias. Os exemplos a seguir,
todos da valsa Nostalgia de um Coração, ilustram o processo:

Exemplo 2: 1º violão, melodia; 2º violão, linha de baixos; 3º violão,acordes cifrados.

Exemplo 3: Arranjo para violão solo dos três violões originais, com destaque para notas do 3º violão.

Na figura acima, o terceiro violão aparece no primeiro tempo, com o baixo
intercalado ao acorde de lá menor, e no segundo tempo, representado pelas próprias notas do
acorde – lá e dó.

Devido à dificuldade técnica, retiramos a linha do acompanhamento

rítmico/harmônico no terceiro tempo dos compassos 1 e 3.
Em alguns trechos, a união das partes do 1º e 2º violõesé impraticável no violão
solo, de modo que alguns ajustes, como dissemos anteriormente, tornam-se imprescindíveis:

Exemplo 4: Transcrição fiel à gravação.
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Exemplo 5: A mesma passagem, com algunsbaixosuma oitava acimae com o acréscimo de notas no
baixo e em acorde de preenchimento harmônico.

Com a finalidade de propiciar maior movimento à peça, acrescentamos frases em
contraponto imitativo em alguns trechos melódicos com notas de longa duração. Assim, o
mesmo motivodo 1º violão é reexposto logo no compasso seguinte,em oitava inferior,
conforme os exemplos 6 e 7:

Exemplo 6: No terceiro compasso,os dois violões seguram uma nota longa.

Exemplo 7: Aqui, no mesmo compasso, o motivo anterior é imitado pela voz intermediária,
proporcionando maior dinamismo.

Nas gravações, a linha do acompanhamento (2º violão) muitas vezes segue o
caráter dinâmico ou estático da melodia, tal como demonstra o exemplo 8:

Exemplo 8: nota-se aqui a ocorrência de paralelismo rítmico das duas vozes.
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Visando obter maior diálogo entre melodia e acompanhamento,movimentamos a
harmonia com passagens em grau conjunto. No arranjoproposto para esse trecho deNostalgia
de um Coração, além do contraste de movimento entre melodia e acompanhamento,
valorizamos o acompanhamento vertical, ainda que em detrimento departe da linha do baixo
original:

Exemplo 9: No terceiro tempo do segundo compasso, acrescentamos o acorde de sétima da dominante
(E7) a fim de valorizar o acompanhamento vertical e diversificar o “colorido”harmônico.

3. Sequência da pesquisa:
O trabalho exemplificado acima com Nostalgia de um Coração será reproduzido
com as outras doze peças. Ou seja, primeiro faremos a transcrição mais próxima possível da
gravação, sempre com dois pentagramas e cifragem, seguida da apresentação do arranjo da
obra para violão solo. Com essa pesquisa, por meio doresgate do legado de Mozart Bicalho,
esperamos aprofundar o conhecimento denosso patrimôniomusical, notadamente da história
do violão brasileiro. Além disso, a edição comentada da parte de sua obra ainda inédita em
partitura deverá contribuir para a divulgação de sua música entre intérpretes e público, a
exemplo do que ocorreu com autores que foram seus contemporâneos, como João
Pernambuco, Anibal Augusto Sardinha (Garoto) e Américo Jacomino (Canhoto).
Referências:
ANDRADE, Mário de. Dicionário Musical Brasileiro. Belo Horizonte. Editora Itatiaia, 1999.
ANTUNES, Gilson Uehara. Américo Jacomino Canhoto e o desenvolvimento da arte solística
do violão em São Paulo. São Paulo, 2002. 131 f. (Dissertação, Mestrado em Música).
Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
BARBEITAS, Flávio Terrigno. Circularidade Cultural e Nacionalismo nas Doze Valsas para
Violão de Francisco Mignone. Rio de Janeiro, 1995. 137 f. (Dissertação, Mestrado em
Música). Centro de Letras e Artes da UFRJ.
BICALHO, Mozart. Sonhando ao Luar. Gravação em LP 80.024. Bemol, 1968.
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CAZES, Henrique. Choro, do quintal ao Municipal. São Paulo: Editora 34 Ltda, 1998.
DINIZ, André. Almanaque do Choro: A história do chorinho, o que ouvir o que ler,onde
curtir: Rio de Janeiro: Editor Jorge Zahar, 2003.
SAMPAIO, Renato. O violão brasileiro de Mozart Bicalho. Belo Horizonte: Ed.Hematitas,
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TABORDA, Marcia. Violão e Identidade Nacional. Rio de Janeiro.Editora Civilização
Brasileira, 2011.
1

A única exceção a esse cenário é representada pelo livro “O Violão Brasileiro de Mozart
Bicalho”, publicado em 2002, fruto da parceria do músico Alexandre Piló e do escritor Renato
Sampaio. O livro apresenta dadosbiográficos do compositor e a transcrição de 14 de suas
obras. Além do livro, vale dizer que um dos programas da série “O violão Brasileiro”,
apresentado pelo violonista Fábio Zanon na Rádio Cultura FM de São Paulo, foi dedicado a
Mozart Bicalho.
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Resumo: Este trabalho apresenta a continuidade no levantamento e catalogação dos instrumentos
de percussão utilizados pelos grupos folclóricos de Santa Catarina. A investigação prosseguiu por
meio da observação, registro manual e mecânico, inquérito e entrevista, conforme referencial
teórico e metodologia para o estudo contemporâneo do folclore, de acordo com a Carta do Folclore
Brasileiro (1995). Os dados musicais coletados foram aprofundados e reunidos no quadro
classificatório elaborado anteriormente, levando em conta a divisão criada por Sachs e Hornbostel
(1961). Os resultados foram disponibilizados em página na internet, e serão expostos nesse artigo.
Palavras-chaves: Música, Etnomusicologia, Instrumentos de Percussão, Santa Catarina.
Catarina Percussion: Folk to Research Data Sharing
Abstract: This paper presents the continuity in the surveying and cataloging of percussion used
by traditional folk groups from Santa Catarina. The investigation continued through
observation, mechanical and manual registration, survey and interview, as the theoretical
framework and methodology for the study of contemporary folklore, in accordance with the
Charter of the Brazilian Folklore (1995). The collected music data were deepened and gathered
under classification previously made, taking the division created by Sachs and Hornbostel (1961)
into account. The results were made available on website, and will be exposed in this article.
Keywords: Music, Ethnomusicology, Percussion Instruments, Santa Catarina.

Introdução
No primeiro semestre do ano de 2010 demos início ao projeto de pesquisa
“Instrumentos de Percussão dos Grupos Folclórico-Populares de Santa Catarina:
levantamento e catalogação”, com o objetivo de investigar a utilização desse tipo de
instrumento musical nas manifestações folclóricas catarinenses, sua variedade e quantidade.
Embora Santa Catarina seja um Estado repleto de manifestações artísticas e
culturais, principalmente de origem européia, mas onde também encontramos em menor
número outras de origem indígena e africana, constatamos em nossas pesquisas bibliográficas
uma carência de estudos sobre o uso de instrumentos musicais, principalmente os de
percussão, refletindo no que chamamos de pouca visibilidade desses instrumentos na região
(CANDEMIL & PAIVA, 2011).
Portanto, a pretensão com o prosseguimento da pesquisa foi de dar continuidade
na classificação organológica dos instrumentos de percussão utilizados pelos grupos
folclóricos catarinenses, coletados por meio de inquéritos e entrevistas, observação pessoal e
registros manuais e mecânicos. Para tal, utilizamos nesse segundo ano de pesquisa o mesmo
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referencial teórico do ano anterior, ou seja, a metodologia para o estudo contemporâneo do
Folclore, conforme Carta do Folclore Brasileiro (1995). Assim, as novas informações
coletadas foram incorporadas ao banco de dados já existente, um quadro classificatório
elaborado em conformidade com a divisão criada por Sachs e Hornbostel (1961).
Posteriormente, atendendo a um dos objetivos da pesquisa, desenvolvemos uma
página na internet, no formato conhecido por blog, intitulada Percussão Catarina 1 com uma
linguagem acessível, compartilhando e publicando através de postagens semanais os dados
resultantes da pesquisa. Dessa forma, ao tornarmos esses dados disponíveis para o público em
geral, acreditamos estar colaborando para a divulgação dos instrumentos de percussão e dos
grupos folclóricos de Santa Catarina, contribuindo também para o progresso de outras
pesquisas sobre o tema, de acordo com as observações da Agência FAPESP (2009).
A Percussão no Estado de Santa Catarina
A pouca visibilidade da percussão em Santa Catarina, que tem sido considerada
pelo uso restrito de instrumentos dessa natureza, no nosso primeiro ano de pesquisa provou-se
não se constituir como tal. Ao contrário, constatamos que “a utilização de elementos
percussivos nos grupos folclóricos de Santa Catarina, em sua variedade e quantidade, é muito
mais ampla do que se pensa” (CANDEMIL & PAIVA, 2011, p. 607). Em diversas
sociedades, executa-se música somente por instrumentos de percussão, particularmente
tambores, que estão entre os instrumentos mais antigos do mundo. Nesse sentido, podemos
identificar certos grupos culturais por meio de seus instrumentos musicais, e através de outros
modos de agir, como a dança e o vestuário. “É possível, portanto, afirmarmos que falar em
percussão é de certa forma, também, falar da história da humanidade, ainda que tal amplitude
não seja valorizada, ou apresente pouca visibilidade em muitas sociedades”, como é o caso do
Estado catarinense (CANDEMIL & PAIVA, 2011, p. 606).
O estudo do folclore e os instrumentos de percussão
Antes de darmos início ao estudo dos instrumentos de percussão, foi necessário
delimitarmos preliminarmente o que é um grupo folclórico e como esse se caracteriza. Como
ponto de partida buscamos a definição contemporânea do termo folclore. A Carta do Folclore
Brasileiro (1995) define folclore como sinônimo de cultura popular que representa a
identidade social de uma comunidade através de suas criações culturais, coletivas ou
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individuais, e parte essencial da cultura de cada nação. Além disso, “para se determinar se um
fato é folclórico, segundo a UNESCO, ele deve apresentar as seguintes características:
tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade e aceitação coletiva” (SARAIVA, 2011).
Nesse sentido, vale frisar que essas criações culturais, no nosso caso as
manifestações musicais com o uso de instrumentos de percussão, podem sofrer
transformações significativas através do contato com outras culturas, que é dado por meio de
processos migratórios físicos de seus integrantes, como também por meios virtuais. Segundo a
etnomusicóloga Emíla Biancardi “O folclore engloba, pois, uma formidável síntese do saber
tradicional de um povo, recebendo a influência de todos os tempos e de todos os espaços
desse mesmo povo, expressando assim os modos pelos quais os respectivos grupos sociais
sentem, pensam, criam e atuam” (BIANCARDI, 2006, p.13)
A Coleta de Dados
A pesquisa foi realizada durante os últimos dois anos, 2010 e 2011, tendo como
suporte teórico a metodologia específica para estudos relacionados ao folclore, em
conformidade com a Carta do Folclore Brasileiro (1995), já citada nesse trabalho.
Tomando como base uma lista fornecida pela Fundação Catarinense de Cultura, a
coleta de dados deu-se inicialmente por meio de questionários enviados via email aos
integrantes dos grupos, mas sem muitos resultados positivos. Verificamos que isso ocorreu
porque a lista estava desatualizada. Em paralelo, foi realizado um levantamento bibliográfico
com o intuito de obter informações a respeito de tradições culturais catarinenses e uso da
percussão, com raríssimos exemplares encontrados.
A coleta de dados prosseguiu e evoluiu consideravelmente a partir do momento
em que se procurou observar in loco os grupos folclóricos durante suas apresentações em
festas e eventos. Nesses locais a pesquisa aconteceu por meio da observação, seguida da
descrição e/ou anotação; pelo registro fotográfico e de vídeo; e pelas entrevistas realizadas
com os integrantes dos grupos durante os intervalos das mesmas.
Foram feitas observações nos seguintes eventos: Festa do Rosário do bairro São
João, Festival Estadual de Terno de Reis, Festival do Folclore e Marejada – Itajaí;
Oktorberfest – Blumenau; Encontro de Bois de Norte a Sul, Encontro das Nações e Fenaostra
– Florianópolis; e AÇOR – Governador Celso Ramos.

Ao longo do percurso foram

pesquisados dados em fontes documentais (CDs, folders, revistas, anúncios, pinturas, e etc.),
na internet, e uma visita á loja da tribo indígena Yynn Moroti Wherá, em Biguaçu.
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Durante a análise dos dados procuramos identificar os grupos folclóricos e os
instrumentos por eles utilizados, seus dados musicais, tais como a forma de tocar, formato,
componentes, materiais e suas peculiaridades, como também as nomenclaturas êmicas.
Ao final do primeiro ano de pesquisa foi elaborado um quadro classificatório dos
instrumentos coletados, tendo como referência a divisão de Sachs e Hornbostel, sendo o
mesmo posteriormente aperfeiçoado e ampliado com as novas informações encontradas
durante o decorrer do segundo ano da pesquisa.
Classificação dos instrumentos
Para dar continuidade na elaboração do quadro classificatório prosseguimos
utilizando a divisão elaborada por Sachs e Hornsbostel, haja vista ser um sistema de
classificação que atendeu as nossas necessidades durante o primeiro ano de pesquisa.
Em contraposição ao sistema classificatório convencional e partindo da premissa de
que “a classificação tradicional da orquestra moderna não alcança categoria
científica” (SACHS, 1947, p.9), Erich von Hornbostel (1877–1935) e Curt Sachs
(1881–1959) criaram, em 1914, um novo sistema para a classificação dos
instrumentos musicais, mais completo e de abrangência internacional (RIBEIRO,
2007, p.2).

Segundo Satomi (2008) essa classificação organiza os instrumentos musicais em
quatro grupos: idiofones, membranofones, cordofones e aerofones. Essa divisão é feita
conforme o elemento que vibra para produzir o som. Além disso, cada grupo é subdividido
segundo a forma de tocar, podendo ser: pilonados contra o chão; agitados, puxados ou içados;
entrechocados; raspados; friccionados; dedilhados e golpeados (SATOMI, 2008).
O compartilhamento de dados - blog Percussão Catarina
Com o decorrer da pesquisa, tornou-se frequente o questionamento sobre a
disponibilização dos dados obtidos. Embora, fruto de uma produção acadêmica, da qual
surgiriam naturalmente relatórios, artigos ou outras publicações, sentíamos a necessidade de
ampliar a divulgação dos resultados obtidos para toda a comunidade, não restringindo a
apenas aos ambientes universitários.
Silva Filho (2006) considera fundamental facilitar o acesso à informação e tornála disponível na atualidade. A Agência FAPESP (2009) confirma que: “cada vez mais
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frequentemente, o sucesso de um projeto de pesquisa é medido não apenas pelas publicações
que produz, mas também pelos dados que torna disponível para uma ampla comunidade”.
“A publicação de artigo em periódico científico é, tradicionalmente, a principal
forma de divulgação dos resultados de uma pesquisa. Mas o processo de aprovação
por parte dos avaliadores e editores, para ser bem feito, exige bastante tempo. Na
maioria das vezes são necessários meses, ou mais de um ano, entre o envio de um
trabalho a uma revista, sua aceitação e as etapas necessárias para a publicação.
Diante de tal cenário, o aumento tanto na capacidade de processamento de dados por
computadores como na velocidade de transmissão da informação por conta da
internet tem levado a uma necessidade de mudança no processo de publicação
científica.” (Agência FAPESP, 2009).

Diante desse fato é que desenvolvemos o blog Percussão Catarina com o objetivo
de compartilhar e publicar os dados resultantes dessa pesquisa, de forma que fosse possível
dividir o conhecimento acumulado, essencial para o progresso de posteriores pesquisas sobre
o tema, mas, sobretudo, para transmitir essas informações ao público em geral.
Pensando nisso, adotamos a publicação de postagens individuais, ou seja, é
compartilhado um instrumento de cada vez. A estrutura da postagem consiste num formato
padrão, trazendo como título o nome de cada instrumento de percussão, respeitando a
nomenclatura êmica em paralelo com a convencional, bem como o nome do grupo folclórico
executante. Abaixo do título é inserida a classificação organológica conforme divisão criada
por Sachs e Hornsbostel, incluindo a forma de tocar, seu formato, componentes, materiais e
suas peculiaridades. Logo abaixo dessa, são publicadas algumas fotos para facilitar a
visualização e reconhecimento do instrumento, e alguns vídeos, quando possível, para o
conhecimento de seu registro sonoro, suas células rítmicas, e seu contexto musical.
Além disso, pretendíamos através dessa ferramenta contemplar grupos folclóricos
de regiões mais distantes que ainda não haviam sido contemplados, fomentando o intercâmbio
cultural e consequente ampliação de nossos dados e dos horizontes desse trabalho.
Resultados da coleta de dados
Ao final desse segundo ano de pesquisa percebemos que muitos avanços foram
realizados, seja por meio da investigação, elaboração do quadro classificatório e publicação
de parte dos dados em nosso blog.
Quanto aos resultados da coleta de dados, estes foram organizados de acordo com
a quantidade de grupos pesquisados, cidades e etnias; e os instrumentos de percussão levandose em conta o tipo, a forma de tocar e as suas peculiaridades. Totalizando os dados de 2010 e
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2011 chegamos a um total de 77 grupos pesquisados. Número de cidades, 29. Grupos por
etnia: luso-açorianos, 53; afro-brasileiros, 04; indígenas, 02; grupos germânicos, 10; polonês,
01; italiano, 01; ucraniano, 01; japonês, 01; e 04 grupos de tradição gaúcha. Foram
catalogados, 111 instrumentos de percussão dos quais são idiofones, 49; membranofones, 58;
cordas percutidas, 03, e apenas 01 aerofone.
Ao agregarmos ao montante o fator folclórico chegamos aos seguintes números:
no que se refere a instrumentos folclóricos tradicionais encontramos um total de 76, dos quais
25 são idiofones, 49 membranofones e 02 cordas percutidas. Em relação aos instrumentos
folclóricos não-tradicionais, encontramos um total de 35 instrumentos, dos quais 24 são
idiofones, 09 membranofones, 01 corda percutida e 01 aerofone. Quanto aos instrumentos
não-convencionais listamos um total de 16 instrumentos, todos esses idiofones.
Resultados do compartilhamento
Até o presente momento foi realizado um total de 14 postagens de instrumentos
de percussão no blog Percussão Catarina. Como critério de publicação, procuramos escolher
tanto instrumentos inusitados no intuito de provocar a curiosidade dos navegadores virtuais,
como também inserir instrumentos convencionais bem conhecidos pelo público em geral,
como uma forma de estimular o interesse pela prática desses instrumentos. Além disso,
procuramos também equilibrar as postagens disponibilizando os instrumentos conforme a
forma de produção sonora, origem étnica, cidade de origem, e sua relação com a tradição e
forma de fabricação.
Segundo dados estatísticos fornecidos pelo servidor do blog, temos contabilizado
1304 acessos oriundos de vários países, sendo do Brasil, 1131; Estados Unidos, 77;
Alemanha, 23; Rússia 32; Canadá 10, Argentina, 03; Portugal, 20; Espanha, 01; Latvia, 01;
Hungria, 02; França 02 e Coréia do Sul, 03.
Durante o segundo ano de pesquisa, quando do retorno a algumas festas e eventos,
reencontramos vários grupos folclóricos anteriormente pesquisados. Em contatos pessoais
com seus representantes, obtivemos feedback positivo sobre o blog Percussão Catarina.
Segundo eles, o blog tem sido utilizado como uma ferramenta de divulgação de seus
trabalhos. Pensando nisso, é que procuramos publicar também o link de suas páginas na
internet, como é o caso do Grupo Barbicacho Colorado e do Grupo Boi MACOAR.
Considerações Finais
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Durante o prosseguimento dessa pesquisa a respeito dos novos instrumentos
coletados durante o segundo ano, especificidades e curiosidades foram identificadas das quais
algumas destacamos. Por exemplo, sobre os idiofones podemos citar uma razoável quantidade
de instrumentos não-convencionais como: boleadeira, cajado, facão, lança, machado, palha e
serrote. É interessante mencionar que todos os novos instrumentos não-convencionais
catalogados são idiofones, possivelmente em virtude da facilidade de produzirem algum tipo
de registro sonoro. Ainda a respeito dos idiofones, citamos como não-tradicionais, ou seja,
aqueles oriundos de outras culturas, os seguintes instrumentos: cajon, gonguê, kikiriko,
matraca, sapo de madeira e sinos, muitos desses utilizados pelo Grupo Ritmos e Tradições de
Blumenau, de tradição germânica.
Entre os novos membranofones, destacamos o bombo legüero utilizado pelo
Grupo Barbicacho Colorado do município de Lages, e uma bateria - conjunto de tambores de
diversos tamanhos e timbres e de pratos (idiofones) – utilizado pelo Grupo Ucraniano Kalena
de Porto União. Constatamos novamente o grande uso de pandeiros, afuxé, timba e tantam
muito usados principalmente pelos grupos de boi-de-mamão e de terno de reis. A pouca
quantidade e variedade de novos membranofones encontrados, explica-se pela utilização dos
mesmos instrumentos coletados no ano anterior. A respeito dos instrumentos de percussão
classificados como cordas percutidas, nenhum novo instrumento foi encontrado. Em relação
aos aerofones foi encontrado apenas o apito de passarinho utilizado pelo Grupo Cantadores de
Engenho, da cidade de Bombinhas.
Por fim, concluímos a partir dessa pesquisa que Santa Catarina é um Estado que
apresenta uma presença bastante significativa de tipos, formas e usos da percussão. Apesar da
pouca visibilidade ainda identificada pela falta de material bibliográfico, a elaboração da
cartografia organológica aqui proposta e sua publicação e compartilhamento através do blog
Percussão Catarina, torna-se uma ferramenta capaz de contribuir para a divulgação dos
instrumentos de percussão utilizados pelos grupos folclóricos catarinenses.
O total de grupos folclóricos e cidades envolvidas e a variedade de instrumentos
encontrados, associados à quantidade de acessos ao blog, em curto espaço de tempo,
demonstra o quanto é viável a catalogação desses instrumentos para a qual vislumbramos
prosseguir com o levantamento, visto que ainda restam muitos grupos a serem investigados e,
conseqüentemente, novos instrumentos de percussão devem ser encontrados.
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Sendo assim, pretendemos dar continuidade a essa pesquisa, pois, entendemos que
contribuirá significativamente para incentivar outros estudos relacionados a esse tema, e para
a valorização desses instrumentos e dos grupos folclóricos de Santa Catarina.
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Performance de música contemporânea de câmara no contexto da universidade
brasileira: o exemplo do Sonante 21
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Resumo: Este artigo aborda os desafios e a importância de se produzir música contemporânea de
câmara dentro do contexto acadêmico brasileiro. É apresentado um relato das atividades do grupo
de performance e pesquisa Sonante 21 e uma reflexão sobre os seus resultados. Percebe-se que a
atividade artística do grupo, isto é, a performance em concerto de obras importantes da música de
câmara do século XX e XXI, tem vários desdobramentos e produz resultados em ensino, pesquisa
e extensão.
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Performance of Contemporary Chamber Music within the context of Brazilian Universities
Abstract: This paper discusses the challenges and importance of performing contemporary
chamber music within the academic context in Brazil. It presents an account of the activities of the
performance and research group, Sonante 21, and a reflection on their results. It is noticed that the
artistic goal of the group, i.e., the performance of important works of chamber music from the 20th
and 21st century, has many ramifications and produces interesting results in teaching, research and
outreach.
Keywords: Contemporary Music, Chamber Music, Performance.

1. Introdução
Ao pesquisar o espaço da música contemporânea em eventos científicos brasileiros
na área de música, Goulart afirmou que “o que se percebeu, de imediato, foi a preocupação
dos autores dos textos trabalhados em sugerir a criação de espaços para a disseminação da
música contemporânea no país” (GOULART, 2006). Ela notou ainda que a grande maioria
dos textos apresentados nos eventos eram escritos por compositores. A produção de textos
sobre performance era pequena, pois a performance de tal repertório ainda era limitada, já que
os intérpretes continuavam privilegiando obras mais tradicionais.
vê-se que se trata de um círculo vicioso: as instituições de ensino musical
discriminam a música contemporânea que, conseqüentemente, não se torna
inteligível e mesmo acessível aos intérpretes, o que faz com que o público de
concerto tenha restrito acesso a ela, e que os futuros estudantes de música não a
exijam nos conservatórios e escolas de música. (GOULART, 2006)

Este artigo aborda os desafios e a importância de se produzir música
contemporânea 1 de câmara dentro do contexto acadêmico brasileiro (sobretudo nos programas
de Pós-Graduação). Apresenta, também, um relato da experiência do grupo de performance e
pesquisa “Sonante 21” (ligado ao Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG) que,
desde 2009, tem realizado concertos com obras significativas da literatura musical do século
XX e XXI, muitas em primeira audição brasileira e/ou mineira. Um dos objetivos básicos do
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grupo é exatamente a divulgação destas obras, apresentando-as em concertos e permitindo que
outros músicos e o público em geral as conheçam em uma situação real de performance (e não
apenas por meio de livros, partituras e/ou possíveis gravações). Segundo Mojola,
A música contemporânea é tradicionalmente estudada nas áreas de análise, estética e
teoria composicional, mas poucas são as abordagens do ponto de vista da sua
interpretação. Esse fato ocorre, possivelmente, porque a execução dessas obras é um
fenômeno pouco freqüente, o que faz com que a apresentação pública da peça seja
em si mesmo um marco histórico. (MOJOLA, 2000)

Um outro importante objetivo do grupo é o de permitir aos estudantes a prática em
conjunto do repertório da música contemporânea, fazendo-os vivenciar questões técnicas e
musicais características do repertório. Domenici lembra que:
Contrastando com a quantidade e a qualidade de estudos sobre os processos
cognitivos na execução da música ocidental tonal, ainda nos deparamos com uma
grande lacuna de conhecimento acerca desses processos na execução do repertório
pós-tonal (…) O trabalho do intérprete combina a inventividade ao conhecimento e
à vivência dos processos que resultam em uma experiência estética – a performance.
É o músico que pode fornecer dados sobre as tensões que emergem entre a teoria e a
prática, a criatividade e o controle durante o processo de criação artística.
(DOMENICI, 2005)

Assim, ao promovermos a performance de obras contemporâneas em programas de
mestrado estamos estimulando não apenas um crescimento da produção artística, mas também
fornecendo material para discussões e pesquisas mais aprofundadas sobre esta música.
2. Música contemporânea de câmara
No fim do século XVIII e começo do século XIX os principais gêneros de música
de câmara se consolidaram: a sonata para piano e instrumento melódico, o quarteto de cordas
e o trio de piano. Porém com o crescimento da orquestra e das salas de concerto e a ênfase
romântica no papel do solista, compositores importantes da segunda metade do século XIX,
como Berlioz, Liszt, Wagner e Bruckner interessaram-se pouco pela música de câmara.
(RADICE, 2012). O século XX trouxe grandes transformações estéticas na música ocidental
e, desde seu início, a música de câmara se tornou um veículo ideal para a exploração de novas
idéias. A busca por novos sons fez os compositores buscarem novas combinações
instrumentais. Debussy usou o trio flauta, viola e harpa ao invés do tradicional violino, cello e
piano. Em Pierrot Lunaire, Schoenberg utilizou, além da voz, violino, cello, piano, clarinete,
flauta. Esta formação passou a ser conhecida como “Pierrot ensemble” e, às vezes acrescida
de percussão ou voz, se tornou uma formação bastante recorrente na música contemporânea 2.
Muitas grandes obras do século XX são para grupos de câmara bem variados, como Quatuor
pour la fin du temps, de Messiaen, Le marteau sans maître, de Boulez, Circles de Berio,
Kontacte, de Stockhausen, e as obras para grupo de percussão de John Cage. A importância e
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diversidade da produção da música de câmara no século XX a tornam uma das maneiras mais
acessíveis de se entrar em contato com a música contemporânea (MCCALLA, 2003).
2.1. Desafios para a performance
Quando os intérpretes tentam quebrar este círculo, por vezes se deparam com
dificuldades concernentes à localização de partituras, aquisição de partituras
editadas e gravações. Superadas essas dificuldades, esbarram em novos obstáculos:
decodificar e familiarizar-se com os novos signos notacionais, desinibir-se diante de
algumas peças que exigem expressão corporal, acostumar-se à prática da
improvisação (GOULART, 2006).

Vários são os desafios para se montar um trabalho de grupo com repertório de
música contemporânea dentro da universidade. Um primeiro obstáculo é a própria falta de
conhecimento, por parte dos instrumentistas, do repertório. Nos últimos três anos, sempre que
eu ofereci alguma disciplina relacionada à música contemporânea, logo na primeira aula eu
apresentava aos alunos uma lista com o nome de cerca de 50 importantes compositores
(nomes como Mauricio Kagel, George Crumb, Kaija Saariaho, Frederic Rzewski, Gérard
Grisey, Helmut Lachenmann, Sofia Gubaidulina, etc). O que percebia é que boa parte dos
estudantes nunca tinha ouvido falar da maioria destes compositores. Conheciam apenas nomes
emblemáticos como Boulez, Stockhausen, Cage, Philip Glass, Xenakis, mas, ainda assim,
muitos nunca tinham ouvido nenhuma obra destes compositores. Fica claro que há um ciclo
vicioso a ser quebrado: os instrumentistas não tocam o repertório porque não conhecem, e
ninguém conhece porque ele não é tocado. Mais do que isto, algumas vezes há ainda um
preconceito contra o repertório: alguns afirmam que não gostam, quando, em muitos casos,
nem conhecem. Assume-se o mundo do “não conheço, nunca ouvi, mas não gosto”.
Proporcionar o conhecimento do repertório é essencial para se quebrar este ciclo.
Tendo um grupo interessado em tocar obras contemporâneas, um segundo desafio
é a escolha do repertório. Este é limitado pelos instrumentos à disposição no grupo. Os cursos
de Mestrado em Música, na linha de performance musical, tem um número de vagas não
muito grande, não contemplando, em geral, todos os instrumentos tradicionais. Em 2011, por
exemplo, ingressaram no curso da UFMG, 11 performers (1 cantor, 2 violinistas, 2 violistas, 1
percussionista, 2 flautistas, 2 pianistas e 1 violonista). Para acomodar estes instrumentos em
uma classe de música de câmara, há que ser criativo na escolha do repertório. Lembrando,
porém, que na música contemporânea as formações instrumentais são as mais diversas
possíveis, pode ser possível achar repertório. Outra saída é colaborar com compositores e
encomendar novas obras. Pode-se também completar o grupo outros instrumentistas (da
graduação ou convidados). Outra solução é escolher obras para formações indeterminadas,
que são comuns na música contemporânea. A figura 1 traz uma pequena lista destas obras.

1786

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Um próximo desafio é o de conseguir as partituras. Há algumas disponíveis na
Internet para download (como a obra In C e várias composições de Frederic Rzewski 3).
Porém, muitas vezes as partituras tem que ser compradas ou alugadas. Solicitar a compra de
obras pelas bibliotecas é muito importante, porém este é um processo longo e, devido ao
processo de compra via “pregão eletrônico” empregado pelas universidades públicas
brasileiras, muitas das obras requisitadas acabam não sendo nem cotadas, por não serem tão
comuns. Infelizmente, neste sentido o sistema do pregão acaba reforçando o ciclo vicioso
citado anteriormente (“não se toca, não se conhece, não se toca”). No caso das obras que tem
que ser alugadas o problema é ainda maior, pois o sistema de pregão não permite tal operação.
Para conseguir partituras muitas vezes temos que buscar outras soluções: entrar em contato
com os compositores (que algumas vezes se dispõe a enviar partituras), consultar acervos
pessoais e acervos de outras bibliotecas, e buscar outras fontes de recurso para a compra (ou
aluguel) do material, como projeto de pesquisa apoiado por alguma agência de fomento.

Fig. 1:

Obras contemporânea para formações musicais indeterminadas

Tendo músicos, repertório e partituras, nos deparamos finalmente com as
dificuldades de execução das obras. Além dos desafios técnicos a serem trabalhados em
aulas/ensaios, há a necessidade de compreensão da linguagem utilizada, o que obriga os
músicos a refletirem sobre questões estéticas e analíticas.
3. Relato de Trabalho: Sonante 21
O grupo Sonante 21 foi criado em 2009 com o objetivo de divulgar a música
contemporânea, sobretudo através de estréias mineiras e/ou brasileiras de obras significativas
da literatura musical da segunda metade do século XX e do século XXI. O grupo tenta assim
preencher uma lacuna existente no meio musical de Belo Horizonte, que também é verificada
em outras cidades. Muitos dos grupos de música contemporânea no Brasil são coordenados
por compositores, e têm por objetivo divulgar suas obras e a de outros compositores
brasileiros. Assim acontece com o Grupo Novo da UNIRIO (GNU) e Prelúdio 21 (ligados a
UNIRIO),

Sonantis

(UFPB),

Ensemble

EntreCompositores

(organizado

por

compositores do Paraná), e Derivasons (organizado por estudantes da UFMG). Belo
Horizonte possui ainda o Grupo Oficina Música Viva, que realiza colaborações freqüentes
com compositores. Há ainda grupos dedicados a improvisação e a música eletrônica como a
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Orquestra Errante e o MusicaFicta (USP) e o MAMUT (UFU). A maior parte do repertório
consagrado’ da música contemporânea, porém, é pouco apresentada por estes grupos.
Algumas exceções são a Camerata Aberta (SP), grupo estável da EMESP, criado em 2010, o
Abstrai Ensemble (RJ) dirigido por Pedro Bittencourt, que realizou sua primeira temporada
em 2011, e o Percorso Ensemble (SP), criado em 2002 por Ricardo Bologna.
Sendo a questão artística uma prioridade do Sonante 21, dois aspectos são
fundamentais: a qualidade da performance e do repertório. Quanto a qualidade, uma estratégia
usada no Sonante 21 é a de se misturar estudantes, professores e convidados externos
(normalmente músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais). Do ponto de vista do
repertório, percebemos que a escolha de obras significativamente importante e/ou inéditas,
pode gerar até um interesse da mídia pelos concertos e também abrir espaço para
apresentações em séries de concertos não necessariamente ligadas a universidade. Desta
forma, além do caráter artístico, didático e de pesquisa, o projeto acaba ganhando um caráter
de extensão, indo além das fronteiras da universidade.
3.1. Breve descrição das atividades do grupo entre 2009 e 2011
O Sonante 21 fez seu primeiro concerto em novembro de 2009 e, desde então,
realizou outras cinco apresentações com repertórios e formações variadas. Os primeiros
concertos foram resultado da disciplina Oficina de Performance oferecida para alunos de
percussão do mestrado. Iniciar o trabalho com percussionistas foi mais fácil pois eles são
naturalmente mais interessados em música contemporânea. Além de 3 percussionistas, o
primeiro concerto contou com flauta e clarineta e apresentou as obras Fanfare for Klaus
Huber, para 2 percussionistas, de Brian Ferneyhough (estréia brasileira), Ablauf, clarinete e 2
percussionistas, de Magnus Lindberg (estréia brasileira), Poema para Zé Damas, percussão e
eletrônica, de Sílvio Ferraz, An Idyll for the Misbegotten, flauta e 3 percussionistas, de George
Crumb. Para fechar o programa escolheu-se uma obra em que todos tocassem. Na ausência de
algo escrito originalmente para aquela formação, optou-se pela obra de formação aberta Les
Moutons de Panurge de Frederic Rzewski. O concerto recebeu cobertura da Rede Minas
(programa Harmonia), que o gravou e exibiu juntamente com entrevistas com os músicos.
O segundo concerto foi realizado em parceria com o Grupo de Percussão da
UFMG e marcou a estréia mineira e primeira audição por grupo brasileiro da versão integral
de Drumming, de Steve Reich, considerada por alguns estudiosos a primeira obra prima do
movimento minimalista (Schwarz, 1996) 4. O concerto foi gravado e transmitido na íntegra
pela Rede Minas. Assim como em todos concertos do grupo, foi preparado um programa com
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informações detalhadas sobre obra e compositor e, antes do concerto, foi realizada uma breve
palestra sobre a obra.
Em dezembro de 2010, o grupo realizou o concerto ConTexto, com obras que
exploravam diferentes possibilidades do uso do texto e da voz: Folk Songs de Luciano Berio,
Calendar de Willem de Vries Robbé (sobre poemas de Emily Dickinson) e a estréia brasileira
da obra Coming Together, de Frederic Rzewski para grupo instrumental de formação
indeterminada e voz. Para facilitar a logística e dar uma unidade ao concerto, em Coming
Together, além da voz, foram utilizados os instrumentistas de Folk Songs, isto é, viola, cello,
flauta, clarineta e 2 percussionistas.
Em 2011 o grupo foi convidado para alguns eventos, como a abertura do Verão
Arte Contemporânea, no qual realizou colaboração com o Grupo Oficcina Multimedia e a
participação na Semana de Neurociências da UFMG que incluiu uma improvisação livre e a
obra cênica Patty Cake, de Sean Griffin, para dois performers sem instrumentos. A
visibilidade alcançada pelo grupo levou outros alunos da UFMG a se interessarem por ele.
Assim, no primeiro semestre de 2011, foi oferecida a disciplina optativa Sonante
21/Performance de Música Contemporânea, cujo trabalho final foi o concerto Música e
Repetição, com a obra In C, de Terry Riley, para formação instrumental indeterminada. O
concerto, que marcou a provável estréia brasileira desta obra pioneira do minimalismo,
apresentou ainda Patty Cake e Dimensões, do paulista Carlos Stasi. Mais uma vez foi gravado
e transmitido pela Rede Minas. A disciplina Sonante 21 contou com ensaios (nos quais
trabalhou-se questões de performance relativas as obras, sobretudo como lidar com as
liberdades presentes em In C) e palestras sobre o minimalismo e a música instrumental teatral.
Promoveu, assim, a relação entre prática e reflexão a partir de um objetivo artístico definido: a
realização de um concerto.
A disciplina voltou a ser oferecida no primeiro semestre de 2012 e, desta vez, teve
uma procura ainda maior: todos os 11 alunos do segundo semestre da linha de pesquisa
performance musical se inscreveram, além de outros 2 instrumentistas de outras linhas de
pesquisa. O programa deste semestre incluiu obras de John Cage (em comemoração aos
centenário de seu nascimento), Kagel e Rzewski. Além de ensaios e palestras, um outro
aspecto identificado como importante para a performance das obras, a questão da precisão
rítmica, foi trabalhado na disciplina.
3.2. Reflexão sobre os resultados alcançados
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O projeto Sonante 21 tem alcançado resultados em diversas frentes, tanto na
questão do ensino, da pesquisa, de extensão e sobretudo artístico. Na questão do ensino, ele
propicia o estudo prático de várias questões técnicas do repertório contemporâneo. Um
exemplo disto foi o estudo feito para se apresentar a obra Fanfare for Klaus Huber, de
Ferneyhough (Fig. 2). Como se percebe pela partitura a obra apresenta uma complexidade
rítmica grande, que foi trabalhada e resolvida durante os ensaios. O estudo do repertório
contemporâneo também aponta novos desafios aos intérpretes, como a questão da fala e do
gestual teatral, como pode-se perceber na performance de Patty Cake (Fig. 3). Além destes
desafios, a reflexão sobre processos de estruturação das obras apresentadas é uma atividade
constante. Ao trabalhar, por exemplo, obras minimalistas como Drumming e In C, os músicos
tem a oportunidade de vivenciar e entender vários processos de estruturação da música
minimalista, como a defasagem, os deslocamentos de frase, os processos de adição e
subtração, processos de sobreposição de frases, etc... Assim, a partir da atividade artística
vários conhecimentos práticos e teóricos são absorvidos pelos performers.

Fig. 2:

Trecho da obra Fanfare for Klaus Huber, de Ferneyhough.

Fig. 3:

Performance de Patty Cake, de Sean Griffin em concerto do Sonante 21.

Em relação a pesquisa, dois trabalhos de mestrado estão sendo diretamente
ajudados pela atuação do grupo: um estudo sobre técnicas estendidas de flauta na performance
de duas obras de câmara de George Crumb e um trabalho sobre jogos de improvisação,
tomando como exemplo central a obra Cobra, de John Zorn. Este último caso revela ainda um
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desdobramento interessante da atuação do Sonante 21, visto que um dos integrantes do grupo
está preparando a performance desta obra com alunos do bacharelado. Em relação a extensão,
o grupo, além de realizar os concertos para o público geral de Belo Horizonte, tem também
recebido uma grande atenção da mídia, especialmente da Rede Minas, o que ajuda a divulgar
o trabalho que vem fazendo na universidade. Por fim, vale frisar que a grande contribuição do
grupo é mesmo no campo artístico, pois a partir de seus concertos, várias obras e
compositores importantes se tornam mais conhecidos do público.
4. Conclusão
A performance de música de câmara contemporânea no contexto da universidade
brasileira apresenta vários desafios, mas pode trazer resultados bastante interessantes não
apenas do ponto de vista artístico, mas também em ensino, pesquisa e extensão. Como as
obras são, em geral, mais difíceis tanto técnica quanto musicalmente, sua prática é mais
adequada a instrumentistas mais experientes. Por isto faz sentido a sua inclusão em programas
de Mestrado. A performance deste repertório também exige uma reflexão muito grande e pode
ser um ótimo objeto de estudo para pesquisas, especialmente considerando que ainda são
poucos os textos produzidos na área. Por tudo isto, projetos como o grupo Sonante 21 podem
representar um grande catalisador de forças, ajudando a conciliar a pesquisa e a performance,
em prol de um fazer artístico de qualidade e conectado ao mundo contemporâneo.
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1

O termo música contemporânea será usado neste texto para se referir a obras pós-tonais produzidas no século
XX (sobretudo a partir da segunda guerra) e século XXI que não se enquadrem em padrões composicionais
tradicionais (romântico e/ou clássicos). Desta forma, o uso do termo não deve remeter a obras neo-clássicas, neoromânticas, e mesmo a muitas obras de caráter nacionalistas, escritas no século XX e até hoje.
2
Algumas obras escritas para a formação conhecida como “Pierrot ensemble”: Elliott Carter: Triple Duo (1983),
Pierre Boules: Dérive 1 (1984); Gérard Grisey: Taléa (1986), Iannis Xenakis: Plektó (1993)
3
As partituras podem ser encontradas em http://www.imslp.org/
4
A obra foi apresentada novamente em 15 de abril de 2012 no Instituto de Arte Contemporânea - Inhotim
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Permanências e deslocamentos das tradições musicais africanas na cidade
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Resumo: Neste texto apresento os resultados parciais da pesquisa onde, a partir da diáspora
africana, examino a relação do paradigma lógico-ocidental com as práticas musicais improvisadas
no Rio de Janeiro, no período entre 1890 e 1950. Através de estudos comparativos entre as práticas
celebratórias negras e os desfiles das escolas de samba, analiso a passagem da supremacia do
samba de partido alto para o samba de enredo, nas décadas de 20 a 50. Busco também
compreender o processo de folclorização da música negra improvisada e descrever as
transformações ocorridas no samba carioca partir da sua incorporação ao projeto de nação e à
indústria cultural, passando de rito à música.
Palavras-chave: Diáspora, Tradição, Música Negra, Africanidade, Identidade Nacional.

Remains and Displacements of the African Music Traditions in the City of Rio de Janeiro
Abstract: In this paper I present the partial results of a research where, beginning from the African
diaspora, I examine the relationship of the logical western paradigm with the improvised musical
practices in Rio de Janeiro, between the years 1890 and 1950. Through comparative studies of the
black celebratory practices and the parades of the samba schools, I analyze the passage of the
supremacy of “partido alto” samba to the “enredo” samba, from the 20’s to the 50’s. I also seek to
understand the process of folklorization of improvised black music and describe the changes in
samba since its incorporation into the project of nation and the cultural industry, from ritual to
music.
Key-words: Diaspora, Tradition, Black Music, Africanness, National Identity.

O trânsito simbólico entre a costa africana e o continente americano na modernidade e a
criação de um mundo Atlântico
tem demonstrado a conexão de eventos envolvendo africanos escravizados e seus
descendentes nas Américas com determinados grupos étnicos e acontecimentos na
África (...) sugerindo a revitalização de modelos existentes de análise da diáspora
africana, especialmente nas dimensões culturais.(Thornton, 2003, p.17).

Assim estabeleceu-se nas Américas uma cultura cheia de similaridades sendo que
alguns vestígios foram localizados em camadas mais visíveis, com destaque à música
improvisada, ao respeito à monarquia e aos mais velhos. Restringindo-me à musica, são
perceptíveis os estilhaços de um imenso caleidoscópio diaspórico americano pleno de
sonoridades que não se deixaram aprisionar. Materializados em festas e celebrações, os
conhecimentos negros são construídos quando os membros da comunidade se reúnem e
relembram suas histórias (cantando, tocando e dançando). De uma forma ritualizada, essas
práticas referenciam e recriam o sentido originário do grupo, quando colocam em tempo real a
tradição que precisa ser atualizada para se manter.
A cidade do Rio de Janeiro, a eterna capital do país, foi o laboratório para a produção da
idéia de democracia racial e também uma vitrine de um Brasil que se queria apresentar de
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maneira civilizada no exterior. Culturalmente e, especialmente, musicalmente, é perceptível
uma tentativa de inclusão da cidade em uma idéia da mestiçagem, só aceitando a participação
negra quando ela passa a fazer parte do folclore (entendido como uma pratica simbólica sem
função social para o seu grupo de origem). O modelo de cultura, hegemônico no nosso país,
se sustenta a partir de uma concepção que não rejeitou a contribuição dos negros africanos,
colocando-os, porém, em uma posição secundária. Nele, o padrão utilizado baseia-se na
cultura ibérica que é, posteriormente, acrescida dos elementos africanos e indígenas, dando
origem ao modelo “luso-tropicalista” da cultura brasileira. E é essa idéia de mestiçagem que
vai buscar prevenir os conflitos interétnicos, mantendo a superioridade da raça branca e
colocando o negro ‘em seu devido lugar’ - de inferioridade. Em função de sua aproximação
física e simbólica do paradigma branco, o mulato, vai se tornar o grande símbolo da
participação ibérica em terras brasileiras. E isto pode ser percebido tanto no elogio aos seus
‘traços finos’, quanto na música miscigenada que passa a ser ‘melhorada’ com o predomínio
da melodia.
Mas a cultura brasileira não é uma síntese construída a partir da mistura de “três raças”
originais, mas “um jogo de contatos, com vistas à preservação de um patrimônio comum na
origem (embora diversificado na especificidade do ritual), onde ocorreu uma “aproximação
dos contrários, negros e brancos, negros de diferentes etnias, (…) sem dissolução das
diferenças numa unidade qualquer”. (Sodré, 199, p. 59)
Quando escravizados em território brasileiro, os africanos tiveram suas formas de
organização desestruturadas. Músicas e danças foram algumas das maneiras encontradas por
eles para se reconstituírem e se reterritorializarem enquanto sujeitos e comunidade. E foi
através dessas práticas que conseguiram reatar seus fragmentos simbólicos, reconstruindo e
transmitindo suas memórias. Suas práticas simbólicas eram coletivas e, quase sempre,
revestidas de uma intenção de celebrar e fazer pedidos para o grupo. Era através delas que se
conversava com os deuses e com os ancestrais, sendo, por isso, desenvolvido por esses povos,
um complexo ritual de vida que exigia, para a prática de cada ação realizada, uma invocação
especial, através de cantos, danças, sabores, indumentária, adivinhações e acompanhamento
de instrumentos variados.
Desde o século XVII, essa população organizada em irmandades, fazia festas para a
coroação de seus reis através de desfiles, cantando e dançando pelas ruas da cidade do Rio de
Janeiro. Essas festas foram proibidas pela polícia, mas os escravos e libertos encontraram
brechas para driblar a proibição realizando-as em lugares distantes dos olhos da nobreza, fora
do centro da cidade. Outras saídas foram encontradas como a associação dessas festas as
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celebrações católicas durante o ciclo de Natal que se encerrava no dia 6 de janeiro - Dia de
Reis. Em lugar da saudação aos três reis magos, repetia-se a coroação de Balthazar, o rei
mago negro. Também aproveitando os jogos e brincadeiras do período de carnaval,
continuavam a promover as cerimônias de coroação dos reis e os desfiles de seus séquitos
pelas ruas do centro da cidade, como uma encenação carnavalesca, com os cucumbis, cordões,
ranchos, blocos e escolas de samba, dando continuidade a realização de visitas entre as várias
nações com suas embaixadas. Assim, o que era um ritual, veio a se tornar aos olhos da elite
um momento de lazer considerado como selvagem e causando temor. As festas ou reuniões
familiares, onde se entrecruzaram bailes e temas religiosos, resignificaram as formas de
sociabilidade, para continuarem a saudar, reverenciai e relembrar os ancestrais. Para manter
suas tradições precisaram transformá-las, buscando brechas durante as festas populares
européias e se adaptando à vida urbana. A contemplação dessas práticas simbólicas, que
também tinham uma função mágica, antes, só existia para que os objetos pudessem exercer
suas funções dentro do rito. Mas, a modernidade estabelece uma nova relação com esses
objetos, passando a percebê-los, como estéticos, já desligados da sua função original. Assim,
nas primeiras décadas do século XX, o rito vira música ou folclore.
O receio da participação dos negros na instauração de fatos na memória e na construção
da paisagem sonora nacional fez com que os ideólogos do estado-nação buscassem eliminar
ou “refinar” os elementos de suas culturas. O que não pudesse ser “refinado” deveria ser
mantido como folclórico ou difundido apenas de uma forma interna, em seu próprio grupo
social.
Ao final do século XIX, a população negra ocupou as ruas do Rio de Janeiro com seus
interesses e ofícios, tornando-a um grande centro de diversificação étnica e uma cidade
predominantemente negra. Ao se apropriarem da cidade como um espaço de encontro
interétnico, suas festas foram encaradas como um confronto simbólico, sendo assim
necessário reorganizar territorialmente as relações de dominação. Os batuques do século XIX,
que estavam integrados a outras práticas simbólicas e que eram considerados como selvagens,
precisaram se transformar para poderem ocupar um espaço durante as festas populares
brancas e serem adaptados à vida urbana. Foram assim realizados ‘ganhos territoriais’ através
do aproveitamento dos pequenos espaços que os negros encontravam na sociedade branca. Já
no século XX, no alto dos morros e nos distantes subúrbios, a população negra insistia em
colocar em circulação outra memória – outros lugares. Insistiam em realizar, nas ruas, festas
que lembram o passado escravista (folias de reis, congadas, embaixadas, maracatus,
carnavais), para desespero dos republicanos.
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O governo republicano aceita as práticas simbólicas de tradição negra para confiná-las
em um campo onde elas são associadas ao folclore e suas as reminiscências à um passado
imemorial e fadadas consequentemente ao desaparecimento; mas ao mesmo tempo como
sendo portadoras de uma essência que era preciso preservar. Assim essas práticas são
destituídas de toda as sua complexidade social e politica. Dentro dessa concepção, a cultura
negra até poderia compor a identidade da nação brasileira, mas sabendo seu lugar, se
adaptando, se civilizando – em outras palavras se misturando à cultura européia. Através do
rádio, um dos instrumentos mais importantes na transmissão das idéias de unificação
nacional, as vozes de Sílvio Caldas, Francisco Alves, Orlando Silva, Carmem Miranda, Ari
Barroso, Mário Reis, foram difundidas e consideradas como as grandes divulgadoras do
samba brasileiro. São elas, resultados de uma imagem brasileira que, precisava se livrar dos
malandros, para ser divulgados no exterior e donos de vozes educadas dentro dos preceitos da
escola do bel canto europeu. Assim coube a esses músicos a resignificação do samba para que
ele pudesse ser difundido nos meios de comunicação. Apesar de afirmar o papel decisivo do
samba nas tentativas de construção de uma unidade nacional, considero que na, chamada,
década de ouro do rádio (meados da década de 30 e 40), o samba que se tornou a música
"símbolo" do Brasil transformou as regras de identificação do lugar de pertencimento dos
sambistas, eliminando o improviso, incorporando o bel-canto europeu, valorizando a
suavidade do cantar e do tocar, a forma mais melodiosa do compor, apagando o som da
batucada; relegando a um segundo plano as vozes e os corpos que mantinham vivas as
matrizes arcaicas africanas.
Só a mestiçagem musical possibilitaria a participação das tradições negras nessa busca de
síntese do que deveria e poderia ser considerado como representante da música brasileira.
Para tanto, a cultura negra-brasileira transformou-se, perdendo alguns elementos e
incorporando tantos outros. Em uma dura luta pela sua continuidade simbólica, buscou novas
formas de comunicação, realizando vários acordos e negociações, que levaram muitas vezes a
descaracterizações e expropriações, mas sem a perda de seu fundamento.
Quando em 1932, aconteceu na Praça Onze o primeiro desfile de Escolas de Samba, os
sambas eram compostos de um refrão que era cantado por todos os seus componentes e por
uma segunda parte que era improvisada pelos compositores da escola. Era o Partido Alto,
gênero se construiu a partir da recriação dos vários elementos da musicalidade africana que
ainda se encontravam na memória dos versadores: a improvisação, a repetição de um mesmo
refrão, a utilização de instrumentos de percussão, o ritmo sincopado, a desfuncionalidade da
escrita, a relação direta e imediata com todos os presentes (que são sempre participantes) e
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uma busca intensa da comunicação. Em 1933, a criação de um regulamento estimulou a
apresentação de sambas com a segunda parte fixa, o que facilitou o julgamento, propiciando o
fim do improviso no desfile com o desenvolvimento, ao final dos anos 40, de um novo estilo
de samba: o samba de enredo. O samba, ao se tornar “música popular”, separa-se da dança,
perde sua movência, abandonando, para ser gravado, a improvisação, mantendo, porém a
sincopa. Em um desfile onde foram determinados os quesitos que seriam avaliados pelos
juízes, o samba improvisado causava dificuldades. Como avaliar o que está em eterna
transformação? Em uma avaliação, o indeterminado, neste caso o improviso, deve ser
desconsiderado. A movência da palavra falada e cantada precisava ser controlada. O medo do
imprevisível e do que foge ao controle, do que não pode ser compreendido através da lógica,
termina por transformar as músicas das Escolas de Samba. Para poderem compartilhar esse
espaço, criado dentro de um modelo ocidentalizante, as comunidades negras, mais uma vez,
precisaram negociar com a forma hegemônica de pensamento, continuando, porém, a
improvisar em seus espaços comunitários, mostrando que, se necessário, poderiam também
compor sambas para serem julgadas e apreciadas por um outro público. Não pretendo afirmar
aqui que existiu uma “manobra“ no sentido de destruição do Partido Alto nas escolas de
samba. Quero sim, destacar a necessidade e os resultados da utilização de uma lógica
ocidental para “organizar” uma prática negro-brasileira, considerada confusa. Por isso,
estimular os sambistas a comporem sambas com a segunda parte fixa é considerado por
muitos como uma “contribuição” à “desorganização inata” da comunidade negra. A cultura
musical do ocidente, alicerçada na escrita não consegue compreender os povos de “vozes
nômades”. A profissionalização do sambista e a comercialização da sua produção interferiram
em seus laços comunitários. Com a gravação, o emissor da voz não estabelece mais uma
relação direta com o público e nem precisa manter vínculos com uma comunidade, a difusão
não acontece mais nas festas comunitárias. A mobilidade, a reiteração aos mesmos temas, a
oralidade se transformam em peças do folclore, em cultura ‘popular’. Os sambistas
costumavam compor suas músicas dentro de contextos ritualizados e de uma forma lenta, sem
a necessidade de uma produção intensificada. Produção e consumo não eram instâncias
fragmentadas, mas se recriavam no espaço das festas comunitárias de forma lenta. Os sambas
eram produzidos coletivamente nas festas familiares, depois nas rodas, passando por eternos
acrescentamentos. Por isso, Vagalume tenta responder: “Onde morre o samba? No
esquecimento, no abandono a que é condenado pelos sambistas que se prezam, quando ele
passa da boca da gente de roda para o disco da vitrola.”(Vagalume, 1978, p. 35). Porém, como
transformar em trabalho uma prática que está contida em uma ordem simbólica, onde sua
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aprendizagem e formação passam pelas regras de iniciação e pelo segredo e não por signos
lingüísticos a serem decodificados. Várias negociações foram feitas pelos sambistas, em suas
buscas pela ocupação de espaços hegemônicos, para poderem sobreviver através da gravação
de suas vozes e composições, já que desde o final da década de 20, com o surgimento da
gravação elétrica, instalam-se no país várias gravadoras.
Os negros na diáspora propuseram sistemas de conhecimento, formas de pensar, ritmos,
temporalidades que contestam a hegemonia capitalista. Saberes estes que nos apresentam
outras lógicas e outras razões. Espaços de diversão e de resistência, onde afirmam suas
memórias, sem a necessidade do uso de palavras. Lutas compostas de negociações,
resistências e submissões – disputando a permanência de suas memórias. Ações dentro do
campo da política, já que se referem ao que deve ser lembrado e ao que deve ser esquecido e
da participação nas disputas pela construção da memória da nação.
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Resumo: Este artigo demonstra a utilização de um sistema composicional, que consiste na
aplicação de estruturas seriais para a produção de uma progressão de espectros, os quais são
gerados a partir de síntese por modulação de frequência (FM). Um aplicativo em C++ foi
construído para automatizar os cálculos seriais e de síntese FM e os resultados foram utilizados no
planejamento do Quarteto de Cordas Nº 1.
Palavras-chave: Sistemas Composicionais, Música Serial, Música Espectral. Síntese FM.
Compositional Planning Based on FM Synthesis Controlled by Serials Structures
Abstract: This article shows the use of a compositional system, which consists in applying serial
structures for the production of a progression of spectra, which are generated by frequency
modulation (FM) synthesis. An application in C++ was built to automate the serial and FM
synthesis calculations and the results were used in the planning of the String Quartet No. 1.
Keywords: Compositional Systems, Serial Music, Spectral Music, FM Synthesis.

1. Introdução
Este artigo visa definir e descrever um sistema composicional que se utiliza de
conceitos extraídos da música serial para a geração de uma progressão de estruturas
espectrais, baseadas em síntese por modulação de frequência. Após uma breve fundamentação
teórica sobre pensamento sistêmico e música espectral, particularmente no que diz respeito à
síntese por modulaçao de frequência, proporemos um sistema composicional, que será
implementado com o auxílio de um aplicativo escrito em C++ e planejaremos uma obra para
quarteto de cordas.
2. Fundamentação teórica
2.1. Pensamento sistêmico
A Teoria Geral dos Sistemas, juntamente com a Cibernética e a Teoria da
Complexidade, formam um corpo teórico denominado de Pensamento Sistêmico, que
começou a se configurar inicialmente como uma alternativa ao Pensamento Mecanicista, dada
a dificuldade deste último em explicar fenômenos biológicos e sociais.
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Uma definição de sistema nos é dada pelo formulador da Teoria Geral dos
Sistemas, Ludwig von Bertalanffy (2008, p.84): “Um sistema é um complexo de elementos
em interação”. Bertalanffy propõe uma hierarquia dos sistemas, situando a música, assim
como as artes em geral, e a linguagem, em um nível hierárquico denominado Sistemas
Simbólicos, nos quais os modelos se organizam a partir de algoritmos simbólicos ou, como
denomina Bertalanffy, a partir de “regras do jogo” (idem, p.53).
Os sistemas musicais consistem em “conjuntos bem definidos de operações
realizadas em configurações musicais” (WINHAM, 1970, p.43). Neste trabalho, utilizamos a
definição de Sistema Composicional, proposta por Lima (2011, p. 63): “um conjunto de
diretrizes, formando um todo coerente, que coordenam a utilização e interconexão de
parâmetros musicais, com o propósito de produzir obras musicais”. Essas diretrizes, são
subsistemas que alteram os dados de entrada e se relacionam entre si a partir de operações
pré-definidas pelo compositor, bem como a partir de decisões arbitrárias que alteram a
operação do sistema. Na prática, os sistemas composicionais são estabelecidos a partir de uma
série de definições.
2.2. Música Espectral
A música espectral, termo cunhado pelo compositor francês Hugues Dufourt,
surge no começo dos anos 70 com os compositores também franceses Gerard Grisey e Tristan
Murail e torna-se uma das escolas composicionais mais importantes da música contemporânea
(FINEBERG, 1999, p. 2). Dá grande ênfase ao timbre e, apesar da preocupação tímbrica não
ser sem precedentes na música, a escola espectral vai além disto e toma a própria estrutura
interna dos sons como base para a composição.
Murail se referia à composição espectral como uma atitude em relação à música e
à própria composição, ao invés de um conjunto de técnicas (FINEBERG, 1999, p.2). Ainda
assim, podemos encontrar conceitos e técnicas básicas aplicados, de forma geral, na música
espectral. Um dos mais básicos destes, ainda segundo Fineberg (1999, p.18), é a derivação de
estruturas harmônicas e tímbricas de modelos espectrais. Estes modelos podem ser
provenientes da análise de sons concretos, como em Partiels de Grisey, cuja composição
envolveu a análise do som do Mi 2 (considerando o dó central como Dó 4 ) de um trombone
(ROSE, 1996, p. 8), ou de sons sintetizados, como em Gondwana de Murail, cuja abertura
inclui sonoridades baseadas em um espectro gerado por síntese através de modulação de
frequência (FINEBERG, 1999, p. 72).
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Nesse trabalho nos aproximamos do modus operandi do que Fineberg (1999,
p.15) denomina de Segunda Geração Espectral (Saariaho, Hurel e Dalbavie), também
conhecida como Pós-espectralista (POUSSET, 2000, p.67), que são compositores que
utilizaram o espectralismo como uma base para o desenvolvimento de sua própria linguagem.
Assim, como é típico a esses compositores, o espectralismo será utilizado nesse trabalho
concomitantemente a técnicas exteriores a música espectral e particularmente exploradas na
música serial. Isto não representa, como ressalta Dufourt, nenhuma contradição (DUFOURT,
1979 apud POUSSET).
2.3. Síntese FM
A aplicação da modulação de frequência como forma de síntese foi estudada e
introduzida por John Chowning (1973), mas já era utilizada nas transmissões de rádio desde
antes disso. Esta técnica (doravante denominada síntese FM) consiste basicamente em variar a
frequência instantânea de uma dada onda de acordo com uma segunda onda, quando ambas se
encontram na faixa de frequências audíveis (CHOWNING, 1973, p. 527).
Em uma síntese FM básica podemos distinguir duas ondas: a portadora e a
moduladora. A taxa com que a portadora varia é a própria frequência da moduladora e o
desvio em torno da frequência da portadora é proporcional à amplitude da moduladora. Desta
forma, os parâmetros para uma aplicação básica desta técnica seriam: a frequência da
portadora (fc), a amplitude da portadora (amp), a frequência da moduladora (fm) e a
amplitude da moduladora (d). Esta última, a amplitude, caracterizaria o desvio máximo
aplicado à frequência da portadora (ibid., p. 527).
O espectro gerado pela síntese FM é caracterizado por pares de bandas laterais
formados em torno da frequência da portadora espaçados de acordo com a frequência
moduladora. Costuma-se relacionar a amplitude da moduladora a sua frequência em um
parâmetro denominado índice de modulação (I), definido como (I = d/fm). Quando I é igual à
zero, não há modulação. Conforme I torna-se maior que zero, mais bandas laterais são
adicionadas ao espectro (ibid., p. 527). Desta forma, o índice de modulação controla o número
de pares de parciais no espectro resultante. Isto tem consequência imediata sobre o brilho do
som.
A proporção da amplitude destes componentes é calculada através da função de
Bessel de primeiro tipo e enésima ordem (ibid., p. 527). Resultados negativos no cálculo da
frequência ou da proporção da amplitude indicam apenas inversão de fase. Outro aspecto
importante a ser considerado na síntese FM é a harmonicidade, definida como a razão entre a
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frequência portadora e a moduladora. Se essa razão resulta em números inteiros, temos um
espectro harmônico e, se, por outro lado, o resultado se aproxima de valores irracionais o
espectro tende à inarmonia (ibid., p. 528).
3. Definição do Sistema Composicional
O sistema aqui proposto pode ser visto como um sistema direcional, isto é, um
sistema que em função de certos parâmetros gera alguma saída. A saída, no caso, consiste em
uma progressão de estruturas harmônicas, as quais são derivadas de espectros gerados por
síntese FM e associadas cada uma a uma duração relativa. Essa progressão será usada como
repositório para a composição de obras instrumentais. O sistema pode ser subdividido em
quatro subsistemas com funções bem definidas. O primeiro subsistema tem a função de gerar
uma matriz dodecafônica a partir da entrada inicial do sistema, que é uma série de doze notas.
O segundo subsistema formata seis séries escolhidas pelo compositor da matriz gerada pelo
subsistema anterior, utilizando-se de dois novos parâmetros (oitava da portadora e divisor de
harmonicidade). Essas séries serão associadas à altura, índice e harmonicidade. O
procedimento inicial desse subsistema é o de gerar a partir da série de alturas e da oitava
fornecidas uma série de doze frequências a serem utilizadas como frequências portadoras e a
partir da série para a harmonicidade e do divisor fornecidos, uma série de valores a serem
utilizados como harmonicidade no cálculo das estruturas resultantes. A série de índices já
possui valores apropriados e é utilizada assim como fornecida, ou seja, sem nenhuma
alteração. Nas três séries de durações, a todos os valores se acrescenta o valor um, fazendo
com que eles tomem a extensão de um a doze. O resultado desse subsistema são três pares de
séries: uma de índice, uma de harmonicidade e uma de frequência, cada uma com sua
respectiva série de duração. O terceiro subsistema organiza temporalmente as saídas do
subsistema anterior. O quarto subsistema consiste num calculador de espectros baseados em
FM. Esse calculador aproxima os valores de frequência para semitons ou quartos de tom e
admite um novo parâmetro que controla a tessitura, eliminando, portanto, as alturas fora da
extensão instrumental.
As séries de duração controlam o intervalo de tempo entre a entrada de novos
valores de seus respectivos parâmetros. Por exemplo, o valor quatro na série de durações para
a harmonicidade indica que o valor atual será utilizado por quatro unidades de tempo até ser
utilizado o valor seguinte na série de harmonicidade e o valor seguinte na série de durações
para a harmonicidade dirá a duração deste novo valor, e assim sucessivamente até os doze
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valores serem utilizados. O terceiro subsistema é o responsável por percorrer todas as séries
de durações simultaneamente e gerar uma lista dos pontos em que haverá mudanças de
parâmetros e determinar quais serão estes parâmetros.
Os pares de séries funcionam como geradores de contornos (em um sentido
generalizado). Quando a única variação de uma entidade harmônica para outra é na frequência
portadora, há apenas uma transposição entre elas. Quando a única variação é na
harmonicidade, mantém-se o eixo de simetria e a mesma quantidade de alturas, mas o
intervalo entre elas diminui ou aumenta, alterando o nível de consonância ou dissonância da
estrutura. Quando a única variação é no índice, o que ocorre é apenas um aumento ou
diminuição no número de componentes, mas o eixo de simetria e o espaçamento entre eles se
mantém. Podem ocorrer, é claro, situações em que mais de um parâmetro sofra alteração
simultaneamente. Neste caso, os efeitos citados anteriormente são combinados.
4. Implementação
A interface da implementação do sistema é apresentada na Figura 1. Nela se
encontram o campo para entrada da série original, o campo onde a matriz dodecafônica
decorrente desta série é automaticamente apresentada e os campos para a entrada dos
parâmetros do sistema, listados na seção anterior. O aplicativo é capaz de gerar arquivos do
Lilypond, contendo as simultaneidades geradas e suas respectivas durações, e arquivos do
Csound para facilitar a experimentação. Além disso, oferece as opções de aproximar as
frequências calculadas para quartos de tom, ao invés de semitons, e de limitar a extensão das
simultaneidades geradas, isto é, eliminar tudo que seja mais grave ou mais agudo do que o
indicado.

Figura 1. Interface do aplicativo

1803

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

A Figura 2 mostra um trecho gerado pelo sistema através do Lilypond, onde se
observam as simultaneidades e suas durações relativas. Cores são utilizadas para indicar as
intensidades específicas de cada componente (uma legenda é inserida no final do arquivo). As
sonoridades contidas entre duas barras de compassos são simultâneas e foram espalhadas
apenas para facilitar a visualização.

Figura 2. Trecho gerado pelo sistema

5. Planejamento Composicional
Este sistema foi utilizado na composição de um quarteto de cordas (2 violinos,
viola e violoncelo).
5.1. Harmonia
O aspecto mais claramente problemático ao se deparar com o resultado do sistema
no planejamento composicional é a grande quantidade de alturas que podem vir a surgir em
algumas das simultaneidades. Além disso, dado o fato do sistema as produzir já associadas a
durações relativas, sonoridades densas demais podem aparecer em seções curtas (terceira
sonoridade da Figura 2), enquanto sonoridades mais amenas podem aparecer em seções
longas, o que pode vir a gerar alguns problemas composicionais a serem enfrentados. Uma
escolha cuidadosa na entrada dos parâmetros do sistema é capaz de amenizar estas situações
(ou mantê-las e até exagerá-las, caso seja esta a intenção).
Passado deste ponto, foram utilizadas técnicas espectrais para a movimentação e
conexão destas estruturas. Para a conexão utilizou-se notavelmente o conceito de
interpolação, isto é, a geração de estruturas intermediárias através da amostragem de um
processo contínuo de movimento da primeira à segunda estruturas iniciais, seja por gradual
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substituição de alturas ou por alguma forma de movimento contínuo propriamente dito
(FINEBERG, 1999, p. 51-52).
Para gerar movimentação foram utilizadas, basicamente, quatro tipos de técnicas
sugeridas por Murail: o uso de regiões e subconjuntos de um espectro, a intensificação de
certos parciais, o uso do espectro para a geração de movimentos de caráter melódico e o uso
da distorção com intuito de gerar mais inarmonia (MURAIL, 1984, p.162). Utilizamos
predominantemente a primeira (subconjuntos espectrais) a partir da identificação de
subconjuntos, dentro de uma estrutura original gerada pelo sistema, que sugerissem alguma
série harmônica. Esse subconjunto é usado inicialmente de forma isolada e gradualmente se
adicionam o restante das alturas da estrutura original.
5.2. Seções
A unidade de duração das seções foi fixada em 10 segundos. Assim, por exemplo,
uma seção de duração relativa 1 duraria apenas 10 segundos, enquanto uma de duração
relativa 5 duraria 50 segundos. A escolha da indicação desta unidade em segundos, ao invés
de compassos ou pulsos, por exemplo, é feita para manter a possibilidade de fazer alterações
de andamento e/ou fórmulas de compasso e ainda manter a divisão seccional coerente.
Como as diferenças entre as simultaneidades adjacentes fornecidas pelo sistema
não é constante, a transição entre as seções tende a emergir na composição onde as
sonoridades adjacentes são mais diferenciadas (primeiro e segunda sonoridades da Figura 2) e
tende a passar mais despercebida quando estas diferem pouco. Esta tendência pode ser
enfatizada ou mascarada através de variações na textura, por exemplo. Além disto, processos
de interpolação, ou mesmo as técnicas para gerar movimentação dentro de uma mesma seção,
acabam por dificultar o aparecimento claro destes pontos de transição entre duas sonoridades.
Isto acaba por empurrar o material gerado pelo sistema a um plano ainda mais de fundo. Desta
forma, o produto final do sistema não foi tomado como restrição ao planejamento harmônicoformal, mas sim como base sobre a qual este planejamento viria a ser construído.
Na composição do quarteto de cordas, a saída do sistema foi agrupada, baseandose em um modelo da evolução de um som, em três grandes macrosseções, representando,
respectivamente, o ataque, a porção estável e o decaimento de um som, que diferem
primariamente em textura. A primeira seção é caracterizada pelo uso do ruído. Os espectros
são apresentados em meio a técnicas estendidas para a produção deste ruído e as
simultaneidades aparecem diluídas em nuvens de sons percussivos. A segunda seção é
caracterizada pelo uso das sonoridades tradicionais dos instrumentos e tem seu
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desenvolvimento baseado em manipulações harmônicas. A terceira e última seção é
caracterizada por uma gradual progressão em direção ao silêncio e pela execução de
harmônicos. Os gestos iniciais do quarteto de cordas são mostrados na Figura 3.

Figura 3. Gestos iniciais do Quarteto de Cordas Nº 1
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Resumo: Este artigo descreve o planejamento estrutural da peça Nungara, para Quinteto de
Madeiras, a partir da aplicação da simetria bilateral e do conceito de auto-similaridade. Neste
trabalho é descrito todo o processo de geração da estrutura auto-similar, desde a definição dos
materiais, melódicos e harmônicos, utilizados em cada seção da obra, como a própria definição da
estrutura auto-similar simétrica.
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Compositional Planning based on the concept of Self-Similarity
Abstract: This article describes the structural planning of the piece Nungara, for Wood Quintet,
from the application of the bilateral symmetry and the concept of self-similarity. This paper
describes the process of generating self-similar structure, from the definition of the melodic and
harmonic materials used in each section of the work, as well as the definition of symmetric selfsimilar structure.
Keywords: Compositional Planning, Self-similarity, Symmetry.

1. Introdução
O planejamento composicional da obra Nungara 1, para quinteto de sopros, dividese, inicialmente, em duas etapas: 1) definição dos materiais utilizados e 2) definição de uma
estrutura auto-similar. Estas duas etapas se complementam no decorrer do planejamento. A
primeira focaliza exclusivamente no parâmetro altura, cuja utilização é gerenciada por uma
organização que surge a partir da definição de uma estrutura auto-similar, que é a segunda
etapa, onde o foco é a forma da obra.

2. Definição dos materiais utilizados
Como ponto de partida para a definição dos materiais utilizados foi escolhido o
hexacorde 012678 2, cujo vetor intervalar 3 é {420243}. Todas as classes de desse conjunto
foram então combinadas para formar todas as possíveis díades, e agrupadas de acordo com o
critério de similaridade de classes intervalares (Figura 1). Isto equivale a formar todos os
subconjuntos com duas classes de desse hexacorde e organizá-los em termos de similaridade
intervalar.
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Figura 1: Subconjuntos de duas classes de do hexacorde 012678

O material utilizado em cada seção da obra surge a partir de combinações 4 entre
duas díades com classes intervalares distintas, ou seja, elementos pertencentes a quaisquer
dois grupos diferenciados, conforme a tipologia mostrada na Figura 1. Chamemos estes dois
grupos distintos x e y. As operações combinatórias possíveis podem ser calculadas tomandose como princípio organizador o conceito de arranjos com repetição 5. A fórmula de arranjo
com repetição é utilizada para determinar as operações combinatórias que serão usadas na
peça. O material, melódico e harmônico, de cada seção será obtido a partir de combinações
entre os elementos internos de cada grupo, considerando-se que repetições de classes de serão
eliminadas. Para determinar as possibilidades combinatórias, incluiremos um terceiro
elemento ao grupo de elementos a serem combinados. Este terceiro elemento é um conjunto
vazio, representado pelo símbolo ø. A fórmula para cálculo do número de arranjos com
repetição é dada pela equação 1.1, onde m é a quantidade de elementos do conjunto e p é a
taxa de agrupamento.
Ar (m, p ) = m p

(1.1)

Assim, para o caso do conjunto formado por {x,y,ø}, a operação combinatorial de
arranjo com repetição produz nove elementos (32), gerando as seguintes possibilidades:
xx, xy, xø, yx, yy, yø, øx, øy, øø

(1.2)

Ignorando-se o øø e considerando-se que xø = øx = x e yø = øy = y, o resultado
dessa operação se reduz a
x, yx, xx, yy, xy, y

(1.3)

Como resultado de tais combinações teremos tricordes (quando uma das classes
de da díade x for idêntica a uma das classes de da díade y) e tetracordes (quando todas as
classes de das díades x e y forem diferentes), com exceção para os membros unitários, que se
encontram nas extremidades (x e y). Todos os conjuntos de classes de serão utilizados na
forma como foram encontrados, na intenção de delimitar seções, ou seja, como conjuntos
estruturantes definindo estruturas de larga escala. No entanto, toda a paleta Tn/TnI 6 de um
tricorde ou tetracorde estrutural poderá ser utilizada internamente em sua respectiva seção,
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disposta em camadas diferenciadas, quando for o caso, e concomitantemente a outros
conjuntos que porventura estejam designados pela estrutura geral da obra.
Tomemos, como exemplo, x como uma díade pertencente ao Grupo III e y como
uma díade pertencente ao Grupo I. Efetuando uma combinação do tipo xy, um elemento de
cada grupo, poderemos obter 8 combinações diferentes (Figura 2), uma vez que temos um
produto cartesiano 4x2. Uma delas é o tetracorde 2678, cuja forma prima é 0126. Assim, o
tetracorde 2678 será utilizado com função estrutural dentro de uma determinada seção, e toda
a paleta Tn/TnI de [0126] pode ser usada internamente nessa seção, conforme se observa na
Figura 3.

Figura 2: Processo de geração do conjunto estrutural xy (2678)

Figura 3: Utilização do 2678 como conjunto estrutural e da paleta Tn/TnI do [0126]

2. Definição Estrutural
A obra será estruturada em duas grandes seções que, por sua vez, serão divididas
em subseções. A primeira seção tem como ponto de partida a combinação xy, enquanto a
segunda é gerada a partir da aplicação da simetria bilateral 7 da célula básica da primeira (yx).
A simetria bilateral foi utilizada com o intuito de aumentar as relações de similaridade entre
as seções.
Para estabelecer a célula básica da primeira seção, a combinação xy é rasgada ao
meio e, em seu interior, interpolam-se as outras combinações possíveis (1.3), a partir de uma
operação gerenciada por uma função que mapeia x em y, conforme a Figura 4. Essa função é
utilizada apenas como princípio organizador, uma vez que não gera novos elementos. Aliado
a isso, temos uma simetria bilateral especular entre os elementos de entrada (a) e os elementos
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de saída (b). Assim, o primeiro elemento de entrada, a 1 , que ocupa também o primeiro lugar
na ordem de todos os elementos, é refletido no primeiro elemento de saída, b 1 , que será o
último dos elementos na ordem geral. Na Figura 5 podemos ver, de maneira genérica, o
resultado desse processo de reflexão bilateral.

Figura 4: Função de mapeamento de x em y

Figura 5: Reflexão especular dos elementos submetidos à função de mapeamento de x em y

Após a aplicação desses dois princípios organizadores, obtemos a célula básica da
primeira seção (x, yx, xx, yy, xy, y) e, consequentemente, a da segunda (y, yx, yy, xx, xy, x).
Dessa maneira, acabamos estabelecendo uma estrutura interna, tanto para xy, como para yx.
A estrutura geral é definida a partir de um conceito da geometria fractal, o da
auto-similaridade. O conceito de auto-similaridade é descrito na geometria fractal como a
simetria observada em escalas infinitas, ou seja, cada pequena porção do fractal pode ser
percebida como uma réplica de todo o fractal em uma proporção menor. MANDELBROT
(1977, p.34) corrobora esse conceito ao afirmar que a auto-similaridade ocorre quando cada
extrato de uma forma é geometricamente similar ao todo. Tal fenômeno, pode ser observado
de maneira reduzida, por exemplo, quando pensamos em conjuntos de classes de que se
relacionam entre si por um alto grau de similaridade intervalar e, ao mesmo tempo,
manifestam características de encapsulamento, engendradas por relações de pertinência. Por
exemplo, dos quinze subconjuntos tetracordais do hexacorde [012678], dois apresentam
subconjuntos tricordais que pertencem, todos, à mesma classe de conjuntos. Esses tetracordes
são o [0167] e o [0268], cujos subconjuntos tricordais são, respectivamente, [016] e [026]. O
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diagrama da Figura 6, mostra a árvore de encapsulamento do [016] como subconjunto do
[0167], o qual, por sua vez, é subconjunto do [012678].

Figura 6: Subconjuntos tetracordais do hexacorde 012678 que apresentam auto-similaridade

Cada seção se desenvolverá a partir de sua célula básica, gerando, assim, uma
estrutura auto-similar. Ou seja, a estrutura de cada seção será proporcionalmente similar à
estrutura interna de cada célula básica, xy para a primeira seção e yx para a segunda.

Figura 7: Estrutura Auto-similar Simétrica gerada a partir de encapsulamento auto-similar.
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Nos restringiremos à definição estrutural da primeira seção (xy), pois a segunda
seção é apenas um espelhamento bilateral da primeira. Começamos a definir toda a estrutura
da seção a partir de sua menor unidade, sua célula básica, que será constituída por apenas um
compasso. Esse compasso apresentará a estrutura interna de xy e será o próprio xy da subseção
antecedente. Enquanto o xy é a última subseção da seção inteira, ele é também a primeira e
única subseção da seção anterior, o que caracteriza uma relação de encapsulamento autosimilar, semelhante ao exemplo mostrado na Figura 6, porém, agora, aplicada à forma. Com a
intenção de criar diversidade interna em cada seção, decidimos que a penúltima subseção teria
a organização interna da célula básica da seção oposta. Nesse caso, a penúltima subseção
tanto terá a estrutura interna de yx como será o yx da subseção antecedente, que voltará a ter a
estrutura interna de xy. Esse procedimento de encapsulamento auto-similar continua até que as
duas grandes seções encontrem-se numa estrutura geral que se resume ao espelhamento
bilateral da célula básica inicial, xy, que reflete sua forma retrógrada, yx (Figura 7). Na Figura
8, mostramos a primeira página de Nungara.

Figura 8: Página inicial de Nungara
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3. Conclusão
Neste trabalho mostramos como o conceito de auto-similaridade foi utilizado para
engendrar a forma na obra Nungara. As duas seções principais (XY e YX) apresentam
simetria bilateral (a segunda é o reflexo da primeira). Assim, apenas a primeira seção foi
objeto do planejamento. A partir da estrutura interna de xy, definida pela função mostrada
anterioremente na Figura 4, bem como da estrutura interna de yx (espelhamento de xy), toda a
primeira seção foi construída. As subseções estão dispostas umas dentro das outras, tal qual
um fractal. Dessa maneira, a última subseção será a menor, e coincide com a estrutura da
seção inteira. A penúltima subseção, por sua vez, terá a estrutura da outra seção (yx) e estará
contida na subseção anterior, que será novamente um xy. Essa alternância entre as subseções
foi feita no intuito de gerar diversidade.
No campo da escuta, talvez, esse planejamento estrutural não tenha algum
impacto significativo, pois, sendo a música uma arte predominantemente temporal, as seções
e subseções estarão acontecendo simultaneamente, já que estão dispostas umas dentro das
outras. Para o ouvinte, me parece que é impossível perceber o início e o fim de cada subseção,
uma vez que essa delimitação foi feita de maneira minuciosa durante o planejamento
estrutural, com a única finalidade de obter um certo grau de coerência formal.
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Notas
1

Palavra tupi-guarani que significa semelhante.

2

Nesse trabalho, utilizaremos a forma prima para designar as classes de conjuntos de classes de ao invés da
classificação de Allen FORTE (1973).
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3

“Qualquer sonoridade pode ser classificada pelos intervalos que ela contém. O conteúdo intervalar é
geralmente mostrado como uma série de seis números chamada de vetor intervalar. O primeiro número no vetor
intervalar dá o número de ocorrências da classe de intervalos 1; o segundo número dá o número de ocorrências
da classe de intervalos 2; e assim por diante.” (STRAUS, 2000, P. 10-12)
4

Combinações são agrupamentos de elementos que se distinguem apenas pela natureza dos elementos.
(FERNANDEZ, 1993)
5

Arranjos são agrupamentos de elementos que se distinguem por dois critérios: a ordem e a natureza dos
elementos. (FERNANDEZ, 1993)

6

A paleta Tn/TnI é constituída por todas as transposições e inversões de uma determinada classe de conjuntos de
classes de (STRAUS, 2000, p.47)

7

Simetria bilateral é um tipo de espelhamento no qual a reflexão é “'o mapeamento do espaço obre si próprio”
(Weyl apud. Salles, 2009, p. 43).
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Resumo: Este trabalho analisa a peça Poema Sujo para soprano e trompa de Denise Garcia sob a
ótica da Crítica Genética. O objetivo do método é compreender o processo de criação da obra
através do estudo de seus manuscritos. Os resultados alcançados demonstram aspectos como a não
linearidade na composição da obra, a preocupação em manter a alusão ao cotidiano popular
presente no poema e o processo de desenvolvimento dos motivos intervalares empregados na obra.
Palavras-chave: Poema sujo, Denise Garcia, Ferreira Gullar, Soprano e Trompa, Crítica genética.
Poema Sujo of Denise Garcia: a Genetic Criticism approach
Abstract: This paper analyzes the work Poema Sujo for soprano and trumpet by Denise Garcia
from the perspective of Genetic Criticism. The aim of this method is to understand the creation
process of a work by studying the composer's manuscripts. Our results showed some aspects of the
composer´s creative process, such as, a non-linear process in composition of the work, the allusion
to the popular everyday life signs present in the poem and the development process of interval
motives present in the work.
Keywords: Poema Sujo, Denise Garcia, Ferreira Gullar, Soprano and Horn, Genetic Criticism.

Introdução
A Crítica Genética tem como objetivo melhor conhecer o processo criativo de
determinada obra de arte a partir dos vestígios deixados pelo autor no momento da criação.
A Crítica Genética analisa os documentos dos processos criativos para compreender,
no próprio movimento da criação, os procedimentos de produção, e, assim, entender
o processo que presidiu o desenvolvimento da obra. O crítico genético pretende
tornar o percurso da criação mais claro, ao revelar o sistema responsável pela
geração da obra (SALLES, 2008: 28).

Usada inicialmente nos estudos literários, a pesquisa em crítica genética aplicada
à música no Brasil ainda encontra-se em fase de exploração (FIGUEIREDO, 2001; TONI,
2005; BIASON, 2008; CHAVES; COSTA, 2009).
Este trabalho teve como objetivo analisar o Poema Sujo para soprano e trompa de
Denise Garcia1 através da Crítica Genética. Para isto, valemo-nos dos manuscritos fornecidos
pela compositora produzidos na Alemanha durante seu curso de composição, e também da
gravação da primeira audição mundial da obra e da partitura final. Uma entrevista com a
compositora também foi realizada a fim de constatar a relevância dos dados obtidos através da
análise.
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1. Sobre a utilização da crítica genética
Nesta pesquisa, o acesso aos manuscritos2 da compositora, nos possibilitou
estudar seu movimento criador, a evolução de seu pensamento e dos seus conceitos estéticos.
No século XX, com a utilização da informática, os manuscritos de composição
musical tornaram-se cada vez mais raros, contudo alguns autores ainda os preservam integral
ou parcialmente. Este é o caso de Garcia, que mantém inúmeros manuscritos de seus
processos criativos, os quais incluem diários e diversos tipos de rascunhos e esboços.
Nosso trabalho compreendeu as seguintes etapas: a) leitura do Poema Sujo e de
informações sobre seu autor, Ferreira Gullar; b) identificação dos trechos musicados por
Garcia; c) ordenação cronológica dos manuscritos3 da compositora para gerar o prototexto ou
dossiê dos documentos de processo, como definido por Salles (1992; 2008) 4.
Ao gerar o dossiê, procuramos organizá-lo de forma a reconhecer as etapas
realizadas pela compositora, seus períodos de trabalho e seus momentos de pausas. Estes
dados foram investigados na análise das “[...] características físicas dos suportes – como tipo
de papel, material usado para a escrita, tratamento das ideias e a ocupação das páginas, entre
outros [...], bem como o conhecimento da linguagem específica da autora” (TONI, 2005, p.
1158).
Além dos manuscritos, também tivemos acesso à gravação em cassete da estreia
alemã e mundial da obra, bem como da partitura final, o que facilitou os processos de
ordenação dos documentos manuscritos.
2. Sobre a obra analisada
Para sua composição, Garcia utilizou o texto autobiográfico e homônimo escrito
por Ferreira Gullar em Buenos Aires, em 1976, à época de seu exílio. Composto por mais de 2
mil versos,
[...] em alguns momentos o livro possui vocabulário de baixo calão e termos
arrojados para a época, intercalados a uma linguagem poética e lírica - com a
presença de onomatopéias, metáforas, jogos de linguagem, antíteses e utilização do
verso livre. (SOARES, 2010: 2).

Com viés sócio-político, este poema tem forma temporal inusitada por apresentar
lampejos desordenados da vida do poeta, podendo ser lido de forma não linear. Nele, o autor
demonstra insatisfação em relação ao momento presente – por causa de seu exílio e situação
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política ditatorial vigente no Brasil – e necessidade de evocar sua vida pregressa, opondo
constantemente o presente e o passado. Sobre essa obra, Garcia expressa:
Mesmo que possamos até discordar de alguns princípios, isso não modifica a nossa
percepção do Poema Sujo, enquanto obra de grande riqueza poética, que
proporciona um universo de leituras, tornando-se fonte de inspiração e objeto de
grande admiração. (GARCIA, 1993: 27).

Ao longo da peça ocorrem citações de ritmos musicais populares como a marcha
rancho, o tango e a valsa, em alusão ao cotidiano popular. Essa mistura correlaciona o
discurso musical à própria forma do poema que frequentemente usa de citações de cenas do
cotidiano como “domingos de futebol”, “toalha bordada” ou “tosse da tia no quarto”.
Podemos observar abaixo a divisão formal da obra adotada pela compositora, na
concepção de sua obra:
Divisão formal da obra em partes
1ª Do início até o 1º compasso do 3º sistema da página 2
2ª “Tempo de valsa (com sarcasmo)” 5 – até o final do 2º sistema da página 3
Ponte - começa na fala “tua gengiva” e vai até o final da p. 3
3ª

Começa em “Muito suave” - três primeiros sistemas da página 4 (± = 72, “Sehr zart”)
até o 1º compasso do 4º sistema.

4ª 2º compasso do 4º sistema da página 4 – f súbito em 12/8 – até o 1º sistema da página 6.
5ª “Tempo de marcha” – do 2º sistema da página 6 até o final do 2º sistema da página 7
6ª

Início na página 7 do 3º sistema até o 3º compasso do 4º sistema - material da página 4
variado.

7ª

“Marcha rancho” - do último compasso do 4º sistema da página 7 até o 3º sistema da
página 10.

8ª

Início no do 4º sistema da página 10 referente ao solo de soprano, até o 4º sistema da
página 11.

9ª

Inicia na narração solo sob os versos “E depois de tanto ...” da página 11 e finaliza no 1º
compasso do último sistema da página 12.

10ª Inicia no “Tempo de tango” da página 12 e termina no final da página 13.
11ª Compreende toda a página 14.
12ª Compreende as páginas 15 e 16.
Quadro 1 – Estrutura formal do Poema Sujo de Garcia.
Fonte: Partitura editorada pela autora em 1981.

Assim como o poema de Gullar não é linear, a música também apresenta essa
característica resultante dos vários ritmos e caráteres empregados e, apesar da não linearidade,
a compositora constrói a peça de forma fluida, procurando sempre sugerir continuidade às
diferentes partes através de ideias musicais comuns. Um exemplo disso pode ser apontado na
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página 10, na qual a trompa toca um Ré4 longo enquanto a soprano fala o texto (vide exemplo
1). Esse Ré4 da trompa antecipa a altura que a soprano deverá cantar a seguir, sob os versos
“não sei de que tecido [...]”.
A obra foi dedicada a Simone Alex e José Angelino Bozzini e estreada pelos
mesmos na Nordwestdeutsche Musikakademie Detmold, no dia 23 de novembro de 1981. Em
7 de dezembro de 1981 foi reapresentada por Marussa Xyni e Bozzini nessa mesma
instituição de ensino e, no ano seguinte, foi tocada no concerto de Jovens Compositores do
Festival de Darmstad.

Exemplo 1 – Trecho da página 10 em que Garcia justapõe duas seções contrastantes relacionandoas através da nota Ré4 sustentada pela trompa (nota escrita Lá3) e cantada posteriormente pela
soprano. Fonte: Trecho digitalizado a partir da partitura original.

3. Reconstruindo o processo de Garcia na criação do Poema Sujo
A análise do dossiê de documentos da obra estudada nos mostrou de imediato que
esta criação não se deu de forma ordenada, fato percebido a partir das datas registradas pela
compositora em seus manuscritos, o primeiro, datado de 26 de junho de 1981 e, o último de 1º
de novembro de 1981.
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De acordo com Salles,
A tarefa do crítico genético parte, portanto, dos documentos para chegar ao
processo. A Crítica Genética é uma prática fundamentada numa perspectiva que
transforma a obra em processo, o produto em produção. Esse percurso leva, assim, o
pesquisador a reencontrar a obra sob uma nova abordagem (SALLES, 2008: 71).

O primeiro rascunho, de 26 de junho de 1981, intitulado “Pequenas ideias para
peça trompa e voz” apresenta um pequeno dueto, não pensado para um poema em especial,
fato confirmado pela compositora em entrevista. Este fato revela a não linearidade temporal
da criação da obra, pois estes esboços são utilizados apenas posteriormente na peça.
Em entrevista às autoras, Denise Garcia declara que ao ler o poema de Gullar pela
primeira vez o concebeu como um poema musical para soprano e trompa. Tal ideia inicial foi
desenvolvida e composta durante seu curso de composição na Alemanha.
Ao escolher o poema de Gullar, selecionou trechos dos versos iniciais para
musicar e realizou um estudo de sua prosódia, anotando as divisões silábicas e suas
acentuações. Pela análise dos manuscritos de estudos dos versos, observamos que alguns dos
versos iniciais foram analisados e até mesmo musicados e posteriormente não utilizados na
versão final da peça. Isto provavelmente foi resultado da preocupação da compositora com a
duração final da peça.
O segundo rascunho com data do dia 22 de julho de 1981, deixa claro que o
poema já havia sido escolhido, pois apresenta uma versão do início da peça. Comparando este
esboço com a versão final, percebe-se que a parte do soprano permaneceu inalterada e a parte
da trompa, que já apresentava os motivos rítmicos definidos, passou por um processo de
elaboração melódica.
A compositora, em entrevista às autoras, comentou que o motivo rítmico inicial da
trompa lhe veio à mente ao ler os versos iniciais do poema de Gullar: “Turvo turvo a turva
mão no sopro...”.

Exemplo 2 - Motivo inicial da trompa.
Fonte: Trecho digitalizado a partir da partitura original.

O rascunho do dia 27 de julho mostra o aproveitamento dos primeiros esboços
realizados no dia 26 de junho (quando o poema ainda não havia sido escolhido), em seções
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intermediárias da peça (página 4, seção ± = 72 e na página 7, referente aos versos: “Perdido
comigo teu nome em alguma gaveta”).
Em um dos rascunhos pudemos notar claramente, pelas marcas de emenda no
papel, que o solo de Soprano da página 10 foi inserido posteriormente a uma primeira versão
finalizada da peça (vide exemplo 1 parte do soprano). Em entrevista às autoras, a compositora
declarou que esta inserção aconteceu após a sua primeira audição da obra e que foi realizada
com a intenção de equilibrar a participação de ambos os músicos.
Os esboços com estudos de motivos melódicos datados de 26 de agosto de 1981
sob os títulos: “junção dos dois motivos básicos a” e “junção dos dois motivos básicos b”,
resultaram em dois trechos da peça. Esses esboços apresentam diversas formas combinatórias
de um motivo com contorno melódico de duas 4as justas descendentes e uma 2ª maior
ascendente com outro constituído por um fragmento escalar ascendente em tons inteiros,
conforme destacamos no exemplo do Quadro 2, primeiro quadrante.
Estes intervalos de 4as e 2as são recorrentes em toda a obra, que, de modo geral,
apresenta um tratamento intervalar atonal que privilegia ora linhas melódicas por graus
conjuntos – enfatizando as 2as maiores –, ora por saltos e arpejos de 4a justa.
O trecho indicado no exemplo 2 do Quadro 2, encontra-se na página 4 da
partitura, no final da 3ª parte da seção (± = 72) “Sehr zart” (conforme divisão formal da
partitura apresentada no Quadro 1) e o trecho indicado no exemplo 3 do Quadro 2 encontra-se
na página 16, final da peça.

1)
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2)

3)

Quadro 2 – Quadro comparativo entre esboços (quadrante 1) e versões finais (quadrantes 2 e 3).
Fonte – Trechos digitalizados a partir do rascunho e da partitura original.

Percebemos que todo o processo de composição da peça após a escolha do poema,
envolveu menos de dois meses. Apesar dos primeiros esboços datarem de 26 de junho de
1981 e o último de 1º de setembro do mesmo ano, existe uma pausa no trabalho, percebida
pela ausência de esboços no período posterior a 26 de junho de 1981 até o dia 22 de julho do
mesmo ano. A partir desta data, estando escolhido o poema, a compositora trabalhou
continuamente até a conclusão da obra no início de setembro de 1981.
Conclusão
Ao abordar a peça Poema Sujo de Denise Garcia sobre a ótica da crítica genética
deparamo-nos com diversos aspectos de seu processo criativo como: o cuidado da
compositora no tratamento do texto; a preocupação em equilibrar as partes solos entre
Trompa e Soprano; a preocupação com a duração da obra; a não linearidade das etapas de
criação da obra; as escolhas dos trechos do poema a serem musicados e dos trechos
descartados; a transformação dos rascunhos de estudos melódicos e rítmicos aplicados à
versão final da peça e os esboços de estudos intervalares que se tornaram uma característica
sonora saliente na versão final da obra.
Desse modo contribuímos para oferecer uma abordagem analítica que revela
características relevantes do processo de criação de Denise Garcia no Poema Sujo e
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colaboramos para o desenvolvimento das pesquisas que envolvem a crítica genética e a
composição musical.
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1

Denise Garcia nasceu em São Paulo, em 1955. É compositora e docente do Departamento de Música da
Unicamp e diretora do Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural da Unicamp.
2
Adotamos neste trabalho o conceito de manuscrito, não restringindo o seu significado ao que é “escrito à mão”,
mas a qualquer tipo de material que trate do registro do processo criativo (SALLES, 2008: 38-39).
3
Coleção que compreende: 1. Papéis avulsos com metrificação do poema; 2. Estudos motívico-musicais e de
adequação do poema à música; 3. Esboços da partitura; 4. Trechos da partitura como na versão final; 5. Papéis
avulsos com sugestões para performance; 6. Programas de concertos.
4
Prototexto foi um termo utilizado inicialmente quando a crítica genética era empregada apenas na análise
literária. À medida que a técnica passa a analisar outros ramos da criação humana – artes visuais, música e outros
– passa-se a utilizar o termo dossiê dos documentos de processo (SALLES, 2008: 61).
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5

Na partitura editorada pela autora os termos estão em alemão, sendo neste trabalho traduzidos por nós.
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Por uma prática coral educativa: Uma proposta de utilização do guia
prático, de Heitor Villa-Lobos1
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo discutir os pressupostos metodológicos do ensaio coral
à luz da educação contemporânea, contribuindo para o desenvolvimento desta prática pedagógicomusical e, consequentemente, o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem em música.
Utilizou-se o Guia Prático, de Heitor Villa-Lobos, para demonstrar como o regente/educador
musical pode trabalhar diferentes conceitos musicais por meio do repertório coral, substituindo o
treinamento pela aprendizagem procedimental, conforme defende Sloboda (2008).
Palavras-chave: Canto Coral, Guia Prático, Villa-Lobos.
In favor of a choral music education program: a proposal to use Villa-Lobos’ Guia Prático.
Abstract: In this study the fundamentals of choral music are discussed based upon modern
theories of education. It aims to contribute to the development of this pedagogical and musical
practice, and to the improvement of the process of teaching and learning in music as well. In this
research, the Guia Prático, a collection of pieces organized by Heitor Villa-Lobos, was analyzed
with the purpose of demonstrating how the conductor/music educator can explore different
musical concepts using choral music, and replace an unimpressive vocal coaching by a conscious
process of expert learning, according to Sloboda (2008).
Keywords: Choral music, Guia Prático, Heitor Villa-Lobos.

1. Introdução
O canto coral é um instrumento de grande importância na educação musical. A
escolha do repertório é um fator determinante para o sucesso do trabalho pedagógico. Logo,
as obras precisam abordar conteúdos diferentes. Figueiredo (1989; 1990) defende que a
prática do canto coral é um espaço privilegiado para a aquisição do conhecimento musical e
não apenas treinamento. O florescimento de uma atividade coral consistente proporcionará a
inclusão do nacional e do universal, do erudito e do popular, em patamares qualitativamente
equiparados. Esta pesquisa tem como objetivo discutir os pressupostos metodológicos do
ensaio coral, à luz da educação contemporânea, contribuindo para o desenvolvimento desta
prática pedagógico-musical e, consequentemente, para o aprimoramento do processo de
ensino-aprendizagem em música. As metas são: a) subsidiar a ação do regente coral com
referenciais teóricos ancorados nos estudos desenvolvidos pela psicologia da aprendizagem e
da música; e b) propor estratégias metodológicas dirigidas para a aprendizagem do solfejo e
teoria musical, por meio da abordagem do repertório nacional, mais particularmente as obras
do Guia Prático 2, de Heitor Villa-Lobos.
A pesquisa tem caráter teórico e foi dividida em três etapas. Na primeira,
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discutiram-se os fundamentos da aprendizagem musical. Na segunda, analisou-se o GP, do
qual foram extraídas obras com diferentes características. Na última, propôs-se uma
metodologia de ensaio, baseada no repertório selecionado, objetivando o desenvolvimento de
um programa de educação musical por meio da prática coral.
2. A aprendizagem musical
Ao longo da história, tem-se explicado o fenômeno da aprendizagem por meio de
diferentes teorias. Thorndike (1874-1943) formulou várias conclusões sobre a aprendizagem,
dentre as quais a lei do efeito e a lei do exercício. Para ele, quanto mais se repete uma reação,
mais fácil ela se torna, pois atos recentemente aprendidos são realizados com mais
desenvoltura, e o exercício ativo e interessado é mais produtivo que a repetição passiva. (apud
BARROS, 2002: 48) Para Pavlov (1849-1936), que trabalhou com a ideia do reflexo
condicionado, toda aprendizagem se baseava no condicionamento, desde a linguagem até os
estímulos emocionais. Skinner (1904-1990), por sua vez, propôs dois tipos de
condicionamentos: o tipo S, respondente, que consistia na produção de uma resposta por um
estímulo identificável, que está sob o controle do experimentador (BARROS, 2002: 63); e o
tipo R, operante ou instrumental, no qual a resposta ocorre sem nenhum estímulo específico.
Por outro lado, os psicólogos da Gestalt defendiam que a percepção do todo dependia do
relacionamento que se estabelece entre as partes, argumentando que é possível aprender por
assimilação, sobretudo quando o indivíduo vivencia algo que pode se correlacionar com
outras situações, o que constitui, de certa forma, um insight, um discernimento. Piaget (19861980) abordou a forma como o homem elabora seus conhecimentos sobre a realidade. Para
ele, “as relações entre o organismo e o meio são relações de troca, pelas quais o organismo
adapta-se ao meio e, ao mesmo tempo, o assimila, de acordo com suas estruturas, num
processo de equilibrações sucessivas”. (FONTANA, 1997: 44) O processo de assimilação diz
respeito à absorção de elementos que pertencem ao meio à medida que o indivíduo interage
com este e que são inseridos em um sistema de relações, adquirindo significados para o
sujeito. A acomodação é o processo pelo qual as informações que a pessoa recebe se adaptam
àquilo que ela já tem concebido na mente. As novas ideias são agregadas ou modificam aquilo
que já está inserido no padrão de pensamento. A assimilação e a acomodação constituem,
portanto, o mecanismo adaptativo que todo o ser vivo possui, sendo por meio desse processo
que o indivíduo interage com o meio em que vive.
Sob o ponto de vista musical, pode-se dizer que as habilidades de um indivíduo
estão diretamente relacionadas ao processo de enculturação, assim como ao contato desse
indivíduo num ambiente educacional especializado, por meio de um treinamento.
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(SLOBODA, 2008: 259). A aprendizagem de uma habilidade envolve a aquisição de hábitos e
a principal característica de um hábito é ser automático, usando pouca ou nenhuma
capacidade mental para ser executado. Sloboda (2008: 285) argumenta que, para aprender
habilidades, é preciso passar de um conhecimento factual (saber o quê) para um conhecimento
procedimental (saber como). Os processos de aquisição de habilidades podem ser divididos
em três estágios: cognitivo, associativo e autônomo. (FITTS, 1964 apud SLOBODA, 2008:
286) No estágio cognitivo, há a codificação inicial da habilidade. O aprendiz gera o
comportamento desejado, repetindo as informações necessárias à execução da habilidade. No
estágio associativo, a habilidade é executada de maneira suave, os erros são facilmente
detectados e corrigidos, desaparecendo a mediação verbal. No estágio autônomo há um
aprimoramento gradativo e continuado no desempenho de uma habilidade.
O processo de aprendizagem e aquisição de uma habilidade precisa ser pensado
em todas as suas etapas, porque o conhecimento só consegue afetar o comportamento se
houver uma regra de produção que possa agir sobre ele, visto que todo comportamento é
procedimental, razão pela qual os alicerces de qualquer aprendizagem procedimental são a
repetição e o retorno. (SLOBODA, 2008: 296) As técnicas pedagógicas de ensaio e exercício
são extensões da necessidade natural de repetir, não imposições totalmente externas. O
progresso rápido só é alcançado mediante um grau de prática repetitiva, que excede o que
seria prazeroso ou intrinsecamente gratificante.
O papel do professor é auxiliar o estudante na formulação e organização dos
procedimentos bem como proporcionar-lhe o feedback necessário para que uma ação correta
continue sendo executada ou uma ação errada seja abandonada. Segundo Sloboda (2008:
286), “a quantidade total de tempo que a pessoa passou realizando uma atividade é um dos
melhores meios de prever seu nível de habilidade”. Assim, a prática distribuída é melhor que
a prática em massa, visto que “uma das consequências importantes da persistência, por muito
tempo, na prática de uma habilidade, é que ela se torna a cada dia mais ‘desacoplada’ de
contextos específicos”. (SLOBODA, 2008, p. 299)
A segmentação de um procedimento é um caminho viável para a consolidação da
aprendizagem. A abordagem da escrita musical e do solfejo, de forma isolada e
descontextualizada na prática coral, pode comprometer este processo. É preciso, portanto,
estabelecer uma sequência. Para Sloboda (2008: 287), uma das estratégias que podem ser
usadas para facilitar a aprendizagem é “quebrar a habilidade a ser aprendida em um conjunto
de componentes que podem ser adquiridas passo a passo.” O conhecimento melódico e
harmônico é formado aos poucos, com a memorização das alturas e intervalos, bem como, a
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leitura rítmica. À medida que o conteúdo é assimilado cognitivamente, cada parte é associada
uma a outra até que o todo se torne algo autônomo. Quando os sistemas de produção são
incorporados, há uma melhora na habilidade, pois houve verdadeiramente aprendizagem.
3. Guia Prático: uma proposta metodológica
O GP é um conjunto de obras a uma, duas, três e quatro vozes, a cappella e com
acompanhamento instrumental, escritas em língua portuguesa e extraídas do cancioneiro
nacional. Estas obras, majoritariamente diatônicas e com cômoda extensão vocal, podem ser
organizadas de acordo com os diferentes níveis técnicos que apresentam, facilitando a
aprendizagem musical de maneira gradativa, por meio de um treinamento sistemático.
O projeto do GP foi descrito por Villa-Lobos no “Congresso de Educação
Musical” de Praga, em 1936, como sendo um conjunto de seis volumes com diferentes
cunhos, sendo estes: Recreativo musical, cívico musical, recreativo artístico, folclórico
musical, livre escolha dos alunos e artístico musical. O 1º volume, contendo mais de 250
peças, foi publicado inicialmente nos fascículos da Coleção escolar, durante os anos de 1932
a 1937, com o objetivo de dotar o SEMA (Superintendência de Educação Musical e Artística)
com um repertório de concerto para o seu “Orfeão dos Professores”. (LAGO, 2009: 18)
O GP publicado em 2009 (FUNARTE – Academia Brasileira de Música)
compreende um conjunto de 137 peças, divididas em três cadernos com partituras, mais um
volume extra, que contém a separata. Cada caderno é dividido por modalidades de execução,
apresentando conteúdo catalogado de forma a auxiliar a escolha do regente/educador. No
primeiro, encontram-se as músicas a uma, duas, três e quatro vozes para coro a cappella. No
segundo, obras para coro a uma voz com acompanhamento, que tanto pode ser feito pelo
piano como por qualquer conjunto de instrumentos. No terceiro caderno estão as obras a duas
e três vozes com acompanhamento instrumental. 3 Após a análise detalhada dos três volumes
do GP 4, escolheram-se oito obras, monofônicas e polifônicas, que apresentam diferentes
características rítmicas, melódicas, harmônicas e textuais. 5 Estas obras, quando encadeadas
sequencialmente, podem ser utilizadas num amplo programa de educação musical,
contribuindo para o processo de aprendizagem dos fundamentos da linguagem musical.
3.1 Senhora Dona Sancha – GP, volume 1, número 1
Esta é uma canção monofônica, escrita em compasso binário simples, que tem
dezesseis compassos, divididos em duas frases. Está escrita em Dó maior, é diatônica, e a
melodia, fundamentalmente por graus conjuntos, apresenta poucos saltos. Sua extensão vocal
é de uma oitava (Dó 3 – Dó 4 ). A estrutura rítmica é simples, constituída basicamente por
semínimas e colcheias.
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Para explorar o parâmetro altura, pode-se iniciar o aquecimento vocal com a
escala de Dó maior, trabalhando-se a manossolfa. Devem-se ensinar os sinais correspondentes
a cada nota da escala e estabelecer a tônica. Depois dos exercícios por graus conjuntos,
podem-se seguir outros, focalizando na entoação de pequenos intervalos, sobretudo aqueles
que estão diretamente relacionados ao repertório. Neste caso, exploram-se os intervalos de
terças e sextas, maiores e menores, ascendentes e descendentes, encontrados em Senhora
Dona Sancha. Quando a relação entre gesto e som estiver firmemente estabelecida, ensina-se
a melodia por meio da manossolfa. Posteriormente, apresenta-se o conceito de notação
musical moderna, utilizando-se o pentagrama, a clave, as linhas e os espaços complementares.
Como exercício de fixação, pede-se que os cantores identifiquem as notas da partitura e,
finalmente, entoem aquela melodia. O foco é a correta entoação dos intervalos. O piano pode
auxiliar neste processo, especialmente na manutenção do centro tonal.
Sob a perspectiva rítmica, é possível trabalhar com os conceitos de inteiro e
metade, valendo-se dos exercícios rítmicos propostos por PENNA (1995) e que se baseiam na
metodologia Orff. O pulso e a sua subdivisão podem ser vivenciados praticamente e depois
teoricamente, isto é, uma semínima sendo o pulso e a colcheia sendo a sua subdivisão. A
organização destes pulsos, em ársis e tésis, será fundamental para a compreensão do conceito
de compasso. Para melhor entendimento e fixação dos conceitos, pode-se explorar o texto da
canção, identificando as sílabas tônicas e átonas e quais as relações que elas mantêm com a
ársis e a tésis. Os cantores precisam perceber que as sílabas tônicas, neste contexto,
coincidem com a tésis e que esta acentuação é recorrente, visto que a cada dois pulsos, um é
acentuado.
É provável que, no momento da leitura à primeira vista, ocorra um erro no salto
de sexta menor, no segundo compasso. Talvez os cantores não entoem o intervalo
corretamente ou cantem de forma dúbia. Estes, possivelmente, esperarão pelo piano ou que o
regente cante a nota para que eles possam imitá-lo. Caso isto aconteça, é necessário que o
professor faça a correção, solicitando-lhes que identifiquem a dificuldade e/ou por quais
motivos erraram, isto é, se a nota está mais alta ou baixa em relação ao que deveria ser. Como
Figueiredo (1990: 54-55) comenta, “deve-se indicar onde estão os problemas e como resolvêlos”, pois “os cantores precisam receber informações que conduzam à compreensão de
problemas auditivos de uma maneira muito ampla”. Uma vez identificado o problema, devese, inicialmente, isolar o intervalo, entoando todas as notas que separam o som mais grave e o
mais agudo e, depois, contextualizá-lo, porque “o isolamento de certos intervalos para efeito
de estudo deve ser seguido da contextualização dos mesmos.” (FIGUEIREDO, 1990: 58) Este
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princípio deve ser efetuado não somente com erros melódicos, mas também rítmicos e
harmônicos.
3.2 O Café – GP, volume 1, número 10
Esta obra está escrita em compasso binário simples e é polifônica (duas vozes).
Contém dezesseis compassos e está dividida em duas frases que se repetem. Em Sol maior, é
diatônica, e a melodia apresenta passagens por graus conjuntos e pequenos saltos,
normalmente de terças e, eventualmente, quarta ou quinta. Escrita numa região confortável
para a voz, apresenta as seguintes extensões vocais: voz superior, Ré 3 – Mi 4 , e voz inferior,
Sol 2 – Si 3 .
Nesta peça, pode-se trabalhar o conceito de tom, semitom e transposição. Toma-se
como referência a escala de Dó maior, apresentando a sua estrutura de tons e semitons. A
partir desta referência, estabelece-se a nota Sol como o centro tonal a partir do qual será
escrita uma nova escala, que deverá manter o mesmo padrão da escala modelo, neste caso, a
escala de Dó maior. Deve-se comparar a nova sequência com a escala de referência,
observando-se se a relação de tons e semitons está sendo mantida. Os alunos, ao compararem
as duas escalas, perceberão que há um semitom entre o sexto e o sétimo grau que não
corresponde ao formato da escala modelo. Em seguida, introduz-se o conceito de alteração
ascendente, neste caso o sustenido, que, ao ser colocado sobre o sétimo grau, resolverá o
problema em questão, ampliando a distância do sexto para o sétimo grau e diminuindo o
intervalo da sensível para a tônica.
A comparação das duas escalas introduz a ideia de transposição, visto que a escala
de Sol maior possui a mesma estrutura da escala de Dó maior. Portanto, na escala de Sol
maior, a tônica pode ser chamada Dó, o segundo grau, Ré, e assim sucessivamente. Esta
transposição é típica do solfejo móvel, sendo uma ferramenta poderosa, que permite o cantor
entoar melodias em diferentes tons. 6 Como a escala de Sol maior incorpora uma alteração no
sétimo grau, pode-se estabelecer que a presença de um Fá sustenido na armadura de uma
clave indica, quase sempre, que a obra provavelmente está escrita em Sol maior.
Uma maneira prática para que os cantores identifiquem o centro tonal de uma obra
é mostrar que o último sustenido na armadura é o sétimo grau da escala, a sensível. Partindo
deste princípio, o regente poderá, por exemplo, selecionar o repertório levando em
consideração o ciclo das quintas e a introdução dos diferentes sustenidos na escala e na
armadura de clave. A fixação destes conceitos é importante para o desenvolvimento do solfejo
móvel, pois, segundo Demorest (2001: 69), “os estudantes aprendem que as notas alteradas
são necessárias para manter o mesmo padrão sonoro da escala maior”.
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4. Conclusão
A análise das canções que integram o GP, de Heitor Villa-Lobos, mostrou que
vários conteúdos musicais podem ser trabalhados pelo regente/educador, potencializando os
aspectos educativos da prática coral. Além dos assuntos já mencionados, pode-se também
trabalhar o conceito de alteração descendente (Ó Ciranda, ó cirandinha – GP v. 1, n. 61),
tomando como base os procedimentos adotados na obra O Café. A ideia de tom principal e
relativo pode ser explorada na canção Terezinha de Jesus (GP v. 1, n. 11). 7 Para ensinar
diferentes figurações rítmicas, mostrando a subdivisão de um quarto de tempo e o uso do
ponto de aumento, canta-se A Canoa virou (GP v. 1, n. 31). Uma possibilidade é utilizar a
proposta de Gazzi de Sá, que coloca sílabas distintas para diferenciar cada parte integrante da
estrutura rítmica.
O modelo apresentado não é conclusivo, podendo ser adaptado a outros
repertórios. Espera-se que a aplicação desta proposta contribua para dinamizar o processo de
ensino-aprendizagem no ensaio coral, substituindo a ineficiente prática do treinamento
baseado na imitação, que comumente ocorre quando o cantor reproduz acriticamente aquilo
que o regente lhe oferece, por uma forma mais consciente de aquisição do conhecimento, na
qual o coralista passe a agir procedimentalmente, conforme mostra Sloboda (2008). O cantor,
nesta perspectiva, é entendido como agente proativo (SILVA, 2011), enumerando compassos,
marcando respirações, solfejando partes e solucionando, sempre que possível e por conta
própria, os problemas rítmicos, melódicos e vocais encontrados no repertório. Desta forma, e
ao atingir esse alvo, a prática coral tornar-se-á mais educativa, pois os regentes e cantores
terão saído desse comportamento eminentemente bancário e passivo, usando a máxima
Freiriana, e caminharão em direção a uma ação inteligente, baseada na construção de
conhecimentos musicais significativos. (SILVA, 2010b: 5)
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Notas
1

Este trabalho é parte de um projeto de pesquisa intitulado “A educação musical na perspectiva da prática coral”
(UFCG – PIBIC – CNPq).
2
Guia Prático (GP).
3
A proposta do GP se insere no espírito da “música funcional” (Gebrauschsmusik). A intenção pedagógica, o
embasamento folclórico, a coexistência de peças para iniciantes com peças de concerto, e, sobretudo, uma
qualidade musical que transcende à funcionalidade original de sua destinação didática. O GP reflete um universo
musical que se estende muito além dos limites do cancioneiro infantil, no qual se originam suas melodias. As
obras apresentam diversas facetas da música brasileira, seja ela folclórica, urbana ou de tradição europeia.
4
A seleção das peças levou em consideração vários fatores, dentre os quais: a) a proximidade linguística, visto
que as obras estão em Português; b) a familiaridade com o repertório, pois as obras estão inseridas no
cancioneiro folclórico nacional; c) os diferentes níveis de dificuldade; e d) a importância da obra dentro da
literatura coral brasileira.
5
Neste estudo, por conta das limitações de espaço, serão abordadas apenas duas canções.
6
No solfejo relativo, os nomes das notas são referências que ajudam a estabelecer a distância entre os graus da
escala, uma vez que a atribuição dos nomes das notas é feita com base na análise harmônica e não apenas na
notação musical. As notas alteradas podem receber diferentes nomenclaturas, dependendo do contexto no qual se
inserem. Tomando dó como ponto de partida, temos a seguinte escala cromática ascendente: dó, di, ré, ri, mi, fá,
fi, sol, si, lá, li, ti. Em sentido descendente, temos: dó, ti, te, lá, le, sol, se, fá, mi, me, ré, ra, dó.
7
Neste caso, para a entoação de melodias no modo menor, o solfejo móvel oferece duas possibilidades de
leitura. Na primeira, mantêm-se os nomes das notas como na escala maior. Assim, a tônica menor denomina-se
Lá. Na segunda, estabelece-se como tônica menor a nota Dó. Para preservar a configuração intervalar da escala
menor, alteram-se os nomes das notas, mais particularmente o terceiro, o sexto e o sétimo grau da escala, que
passarão a ser denominados Me, Le e Te.
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Resumo: Estudo a partir da análise espectrográfica de excertos da gravação histórica de
1929 do contrabaixista-compositor-regente Serge Koussevitzky com foco nos seus recursos
expressivos de mão esquerda. Na gravação do Andante do seu Concerto para contrabaixo e
orquestra Op.3, observa-se Koussevitzky utilizando uma prática de performance hoje
considerada antiquada no meio erudito: utilização, lado a lado, do vibrato e do portamento.
A análise revela grande contraste com a tendência que se consolidou entre os
instrumentistas da família do violino na segunda metade do século XX: o declínio do
portamento e a ascensão do vibrato contínuo.
Palavras-chave: portamento no contrabaixo, vibrato no contrabaixo, o contrabaixistacompositor-regente Serge Koussevitzky, análise espectográfica de áudio, práticas de
performance.
Portamento and vibrato in the Andante of the Concerto Op.3: performance practices of the bassistcomposer-conductor Serge Koussevitzky
Abstract: Study departing from the spectrographic analysis of excerpts of the historic 1929
recording by bassist-composer-conductor Serge Koussevitzky, focusing on his expressive
left hand resources. In the recording of the Andante of his Concerto for Double Bass and
Orchestra Op.3, one can hear Koussevitzky resorting to a performance practice nowadays
considered outdated among classical musicians: the use, side by side, of vibrato and
portamento. The analysis reveals great contrast with the trend consolidated among string
players of the violin family in the second half of the twentieth century: the decline of
portamento and the rise of continuous vibrato.
Keywords: portamento on the double bass, vibrato on the double bass, bassist-composerconductor Serge Koussevitzky, audio spectrographic analysis, performance practices.

1 – O contrabaixista, compositor e regente Serge Koussevitzky
Serge Koussevitzky nasceu na Rússia, em Vyshniy-Vólochek (uma vila a
250 Km de Moscou) no dia 26 de Julho de 1874 e faleceu em 4 de junho de 1951, em
Boston, EUA. Em 1920, mudou-se para Paris; em 1924, mudou-se para os EUA, país
que foi regente titular da Orquestra Sinfônica de Boston até 1949 e onde faleceu em
1951 (Bowen, 2012).
Koussevitzky formou uma notável geração de pupilos regentes, como
Leonard Bernstein (Ewen, 2012), Samuel Adler (Rolf, 2012) e o brasileiro Eleazar de
Carvalho (Modi, 2012). Como compositor, deixou poucas obras: quatro pequenas peças
(Valse miniature, Chanson triste, Humoresque e Andante) e o Concerto para
contrabaixo e orquestra em Fá # Menor Op.3 de 1903 (Sankey, 1993, p.40), cujo
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segundo movimento, Andante, é o objeto do presente estudo. Entre 1927 e 1930,
Koussevitzky tocou três recitais em Boston e dois em Nova Iorque e, a partir daí, não
mais se apresentou com o contrabaixo em público (Sankey, 1993, p.40-41). Mas decidiu
gravar alguns takes pela RCA Victor em Camden, New Jersey, época em que “. . . a
ciência da gravação elétrica ainda estava na sua infância” (Young, 1990a, p.45). Em
1928, gravou com o pianista Bernard Zighera (Young, 1990b, p.241) e, em 1929, gravou
com o pianista Pierre Luboshutz, amigo desde os tempos da Primeira Guerra Mundial
(Koussevitzky, Olga; s.d., p.14). Os takes incluíram algumas de suas composições e
transcrições. O compositor-intérprete não ficou satisfeito com nenhuma das gravações,
talvez por ter se afastado do instrumento por muitos anos. Entretanto, devido ao
compromisso com amigos e fãs, decidiu liberar comercialmente a gravação de 1929, o
que resultou no histórico disco Serge Koussevitzky: the complete double-bass
recordings. Este disco, que também inclui a Sinfonia Pastoral de Beethoven e duas
valsas de Johann Strauss, traz o Andante de seu Concerto Op.3 com contrabaixo solo
acompanhado ao piano em uma redução de orquestra.
2 – O Concerto para contrabaixo e orquestra Op.3 de Kousseviztky
Koussevitzky estreou seu Concerto em 1905 com a Filarmônica de Moscou,
mesmo ano em que se casou com Natalie Ouchkoff, a quem dedicou esta obra. A forma
do concerto é um grande A-B-A, como um concerto de movimento único (Sankey,
1993, p.45), caracterizando o que Young (1990) chama de “típico estilo bel canto russo
da virada do século XIX para o século XX”. Segundo Gary Karr (1970), “...
Koussevitzky foi influenciado por seus heróis: Tchaikovsky, Glinka, Dargomyzhsky,
Gliére, Scriabin e Rachmaninoff.”
Única obra de envergadura dentro das obras compostas por Koussevitzky, a
história do Concerto tem sido acompanhada de uma polêmica sobre sua autoria. Olga
Koussevitzky, sua viúva, foi categórica em afirma, em 1954, que Koussevitzky não
contou com a ajuda de nenhum outro instrumentista ou compositor no processo de
composição. Mas Nicolas Slonimsky, que foi secretário de Koussevitzky e aluno de
Rheinhold Gliére, afirmou que o primeiro, de fato, contou com a ajuda do segundo
(Sankey, 1993, p.41).
A afirmação de Olga Koussevitzky (Karr, 2011) de que “. . . ouvindo os
grandes cantores de sua época, tentando imitar sua arte vocal, ele não estava meramente
tocando em um instrumento de cordas, ele estava cantando através da voz do
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contrabaixo” nos dá uma pista sobre a afinidade estética de Koussevitzky com a
utilização de portamento e vibrato.
3 – A qualidade da gravação do Andante do Concerto Op.3
A gravação revela as limitações dos padrões de gravação da época: um
condutor metálico passando de carretel para outro era magnetizado por um eletroímã de
acordo com os sons captados por um microfone de limitada faixa de frequências.
Assim, é de se esperar significativa relação sinal/ruído. Nas gravações para reprodução
em gramofone, perdia-se muito das frequências extremas. Nota-se uma perda total do
sinal acima de 7.5 KHz e parcial abaixo de 60 Hz, enquanto que o ruído característico
dos processos de captação e reprodução de fonógrafo de disco é predominante entre 5 e
6 KHz. Essas limitações tecnológicas também podem ter influenciado no julgamento de
Koussevitzky sobre a qualidade geral de sua gravação.
4 – Análise do portamento e vibrato de Koussevitzky
Ao estudar as modificações das práticas de vibrato e portamento no violino
na primeira metade do século XX, Daniel Leech-Wilkinson (2011) mostra como o
vibrato de Fritz Kreisler, considerado o “pai do vibrato contínuo”, torna-se mais regular
e contínuo (e com menos nuanças) no mesmo trecho em duas gravações de Liebesleid uma de 1912 e outra de 1926. Ele mostra também como o portamento, gradual e
historicamente, dá lugar ao vibrato contínuo. Este fenômeno é também observado por
Maurice Kelley, ao comparar as práticas de performance de Koussevizky e Gary Karr
nas suas gravações da Valse miniature e da Chanson triste. Ao falar de Koussevitzky,
ele conclui que “. . . a ampla utilização de portamento e rubato diminuiu
significantemente. . .” e que “o estilo de vibrato de Koussevitzky não seria aceito pelo
público de hoje... ” (Kelley, 2006, p.93-94). Daniel Leech-Wilkinson (2007, p.7) lembra
que “mais ou menos nos últimos sessenta anos, o portamento tem sido considerado
sentimental e complacente na performance da música erudita, e mesmo questionável,
exceto como um efeito interpretativo ocasional.” Podemos ainda perceber, no disco de
Koussevitzky, a não diferenciação entre os estilos de época incluídos no disco. Assim,
ele utiliza os mesmos recursos expressivos nas suas composições (período romântico)
ou no Minueto em Sol do início da carreira de Beethoven (período clássico) assim como
no Mov. 1 da Sonata em Sol Menor de H. Eccles (período barroco).
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Nosso compositor-intérprete utiliza o portamento no Andante com muita
frequência. Por exemplo, apenas nos quatro primeiros compassos da entrada do
contrabaixo (Ex.2), ele recorre a quatro portamenti, dois ascendentes seguidos de dois
descendentes.

Ex.2 – Ocorrências frequentes de portamenti nos c.1-4 do Andante do Concerto Op.3
(gravação de Serge Koussevitzky de 1929).

Kousseviztky não restringe o portamento a apenas um tipo, mas privilegia a variedade
que antecedeu a padronização ou extinção desta ferramenta de expressão na segunda
metade do século XX. Isto pode ser exemplificado no trecho dos c.15-18 (Ex.3 e Ex.4).

Ex.3 – Ocorrências de diferentes tipos de portamento nos c.15-18 do Andante do Concerto Op.3
(gravação de Serge Koussevitzky de 1929): entre notas ligadas e separadas.

As diferenças entre essas amostras estão provavelmente relacionados com a
escolha do tipo de dedilhado, o que fica mais claro em uma análise espectrográfica
(realizada com medições manuais sobre espectrogramas gerados pelo software Cool
Edit), como mostra o Ex.4. No c.15-16 (notas Si3-Ré4), o portamento se inicia
imediatamente após o início da nota de partida e, por isto, é muito proeminente. Isso
sugere que, provavelmente, o movimento envolveu apenas um dedo da mão esquerda.
No c.17 (notas Sol#3-Lá3 e Dó#4-Ré4), o portamento se inicia no final da nota de
partida e, por isto, é mais discreto e mais aceito segundo os padrões estéticos atuais. Já
no c.17-18 (notas Ré#4-“Mi4”-Fá#4), Koussevitzky “cria” uma nota intermediária entre
a nota de partida e a nota de chegada, provavelmente em decorrência da utilização de
um dedo para a saída e outro para o final do portamento.
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Ex.4 – Espectrograma com portamenti de diversos tipos nos c.1-4 do Andante do Concerto
Op.3 (gravação de Serge Koussevitzky de 1929).

Analisaremos espectrograficamente agora o vibrato em relação à sua taxa
(ciclos por segundo ou Hz) e amplitude (semitom ou ST). Uma análise do Andante
mostra que Koussevitzky estava engajado na tendência estética, cada vez mais
predominante, do vibrato contínuo, pois ele utiliza este procedimento em quase todas as
notas, apesar de mostrar diferentes nuanças de intensidade e de regularidade. Na
primeira amostra (Ex.5), na nota Ré3 do c.4, por exemplo, o espectro de faixa ampla
mostra que a amplitude do vibrato cresce e decresce durante a execução da nota,
tornando-se praticamente nula na sua parte final, com uma amplitude média de 0,38 ST
(0,38 de um semitom) e taxa média de 5,85 Hz. Estas flutuações podem explicitar uma
intenção de assertividade e maior intensidade à nota (Leech-Wilkinson, 2007).

Ex.5 – Excerto e respectivo espectrograma de vibrato de taxa e amplitude irregulares na
nota Ré3 do c.4 do Andante do Concerto Op.3 (gravação de Serge Koussevitzky de 1929).

Já na segunda amostra (Ex.6), tomada em um registro mais agudo, a semínima Si3 do
c.5 apresenta um vibrato com ciclos mais regulares, com amplitude média de 0,56 ST e
taxa média de 6,47 Hz. A variedade buscada por Koussevitzky pode ser observada ao
realizar a mesma nota – a semínima Ré4 do c.7– de maneira diferente do que antes – a
colcheia Ré4 do c.4.
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Ex.6 - Excerto e respectivo espectrograma de vibrato com taxa e amplitude mais regulares
na nota Si3 do c.5 do Andante do Concerto Op.3 (gravação de Serge Koussevitzky de
1929).

Na segunda vez, o vibrato no Ré4 (terceira amostra, mostrada no Ex.7)
mostra uma grande irregularidade no seu interior, cujas médias – 0,58 ST e 6,13 Hz mostram diferenças evidentes em relação à primeira amostra: uma amplitude 52,6%
maior e taxa 12,5% maior. Pode-se perceber, claramente, como a amplitude e a taxa
diminuem drasticamente na porção final da nota.

Ex.7 - Excerto e respectivo espectrograma de vibrato com taxa e amplitude muito
irregulares na nota Ré3 do c.7 do Andante do Concerto Op.3 (gravação de Serge
Koussevitzky de 1929).

Na quarta amostra (Ex.8), o vibrato em uma nota do registro médio/ grave o Sol2 no final da frase que termina a Seção A do Andante – mostra uma amplitude
média de 0,58 ST e uma taxa média de 6,13 HKz, ou seja, um aumento de 3,5% na
amplitude e decréscimo da taxa em 5,5% em relação à segunda amostra. Esta
variabilidade, que na verdade resulta pouco perceptível devido à faixa de frequência
mais grave do trecho, sugere que Koussevitzky utilizava vibrato e portamento
intuitivamente, e não de uma forma planejada, o que é característico de sua geração de
instrumentistas de cordas.
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Ex.8 - Excerto e respectivo espectrograma de vibrato com diminuição de taxa e aumento de
amplitude na nota Sol2 do final da Seção A do Andante do Concerto Op.3 (gravação de
Serge Koussevitzky de 1929).

Finalmente, a quinta amostra (Ex.9), tomada na região grave – a mínima Si1
no final da Seção B do Andante - revela um tipo de vibrato com grande amplitude, 0,82
ST, que equivale a quase um semitom completo, sugerindo a utilização do vibrato de
dois dedos (Harper, 1996, p.65-68.), técnica que permite um grande acréscimo na
amplitude do vibrato. Koussevitzky provavelmente utilizou o dedo 2 acoplado ao dedo
1, que deve ter funcionado como guia no movimento de ondulação da mão esquerda. Ao
mesmo tempo, ele imprime a esta nota uma taxa média de 6,68 Hz, a maior em toda a
gravação, provavelmente para valorizar a o trecho mais grave de todo o concerto.

Ex.9 - Excerto e respectivo espectrograma de vibrato com grande amplitude na nota Si1 no
final da Seção B do Andante do Concerto Op.3 (gravação de Serge Koussevitzky de 1929).

5 - Conclusão
A convivência de Serge Koussevitzky com as diferentes estéticas e seu
notório apoio aos novos compositores deste período parece se refletir também nas suas
práticas de performance como contrabaixista. Na gravação histórica de 1929 do
Andante de seu Concerto para contrabaixo e orquestra Op.3, pode-se ouvir, lado a lado
e extensivamente, as práticas de diversos tipos de portamento e vibrato. Se o
portamento, já em declínio nas cordas orquestrais na década de 1920, soa exagerado ou
esteticamente de mau gosto aos ouvidos modernos, devemos considerar pelo menos três
pontos em relação à gravação de Koussevitzky: (1) a aprendizagem do portamento por
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ele se deu em um período estético em que esse recurso era amplamente utilizado, (2) o
“abandono” do contrabaixo em favor da carreira de regente deve ter tido grande impacto
na sua provável desatualização das práticas correntes enquanto instrumentista (3) a
necessidade de exagerar os efeitos instrumentais em virtude das limitações de captação
sonora dos equipamentos de gravação da época.
Em relação ao vibrato, observa-se que Koussevitzky procurou manter este
recurso expressivo sempre que possível durante a performance, embora ele ainda não
faça parte da geração de instrumentistas de cordas que, especialmente após a Segunda
Guerra Mundial, substituiu o portamento pelo vibrato contínuo. Uma indicação de que
ele poderia estar atento a esta direção estética é a semelhança da taxa e amplitude de seu
vibrato nos vários registros do instrumento, cujos valores médios, nas amostras
coletadas, foram de 6,51 Hz para a taxa e de 0,26 ST para a amplitude.
Finalmente, a maneira com que Koussevitzky utiliza os recursos expressivos
do portamento e do vibrato sintetizam sua personalidade musical: atento às práticas do
futuro, mas sem abrir mão das práticas do passado.
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Práticas de execução de acordes nas Sonatas e Partitas para violino solo,
BWV 1001-1006, de J. S. Bach
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Resumo: O conjunto das Sonatas e Partitas para violino solo, BWV 1001-1006, de J. S. Bach é
peça fundamental na formação de todo violinista já há quase dois séculos. De modo geral elas
constituem a obra barroca principal, senão a única, estudada em cursos superiores tradicionais de
violino. A fim de elucidar um aspecto interpretativo importante dessas obras, este artigo aborda a
maneira de execução de acordes presentes nelas. Evidências em tratados dos séculos XVII e XVIII
apontam para maneiras diferentes de realização de acordes neste período, comparadas às práticas
tradicionais de hoje.
Palavra-chave: Interpretação, violino solo, acordes, J. S. Bach, tratados históricos.
Performance Practices of Multiple Stops in the Sonatas and Partitas for Violin Solo, BWV 1001-1006,
by J. S. Bach
Abstract: The Sonatas and Partitas for Solo Violin, BWV 1001-1006, by J. S. Bach have been
fundamental in every violinist´s education for almost two centuries. Furthermore, they represent
the most important, if not the only baroque piece studied during a traditional Conservatory course.
In order to elucidate an important interpretative aspect of these works this article approaches the
execution of multiple stops present in them. Evidence in treatises from the Seventeenth and
Eighteenth Centuries indicates different ways of realization of multiple stops in this period
compared to traditional practices today.
Keywords: Performance, Solo Violin, multiple stops, J. S. Bach, historical treatises.

1. Contextualização
Acordes de três e quatro sons são recorrentes nas Sonatas e Partitas para violino
solo de Johann Sebastian Bach. 1 A escrita polifônica dos Solos 2 de Bach tem precedência
numa forte tradição estilística austro-germânica onde a inserção de trechos extensos de
dobrados e acordes em obras para violino é comum. Compositores como Heinrich Ignaz
Frantz von Biber (1644-1704), Johann Jakob Walther (c.1650-1717) e Johann Paul von
Westhoff (1656-1705) 3 são alguns dos representantes desta tradição cuja existência muitas
vezes é ignorada quando se trata de contextualizar a obra para violino solo de Bach. Joel
Lester no livro Bach´s Work for Solo Violin – Style, Structure, Performance (1999) escreve:
“Pode parecer algo surpreendente que Bach tenha inventado de escrever música tão visionária
para violino solo. Primeiramente não existia, onde quer que seja, tradição absolutamente
alguma de música para violino solo desta magnitude [...]” (LESTER, 1999, p. 9, tradução do
autor). A afirmação representa bem a opinião generalizada a respeito deste conjunto de obras
que, criado na segunda década do século XVIII, sem dúvida constitui a coroação de uma
tradição já centenária de música polifônica escrita para o violino. 4
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A publicação em 1705 em Londres da coleção Select Preludes & Vollentarys for
the Violin being Made [...] by all the Greatest Masters in Europe for that instrument 5 com 35
peças para violino sem acompanhamento dá igualmente testemunho de interesse geral pelo
repertório para violino solo.
Assim como a maioria das obras do barroco, os Solos caíram em esquecimento e
assim permaneceram até quase meados do século XIX. 6 Mas na década de 1840 os violinistas
Ferdinand David (1810-1873) e Joseph Joachim (1831-1907), em parte por incentivo de Felix
Mendelssohn (1809-1847), os incluíram no seu repertório. David os editou em 1843,
principalmente para uso didático no conservatório de Leipzig. 7 Joachim contribuiu para que
os Solos se consolidassem como item indispensável na formação de todo violinista desde o
final do século XIX, e a partir do século XX eles passaram a fazer parte do repertório de todo
violinista solista. Existem cerca de 50 edições dos Solos (STOWELL, 1987) e um número
parecido de registros sonoros.
2. Notação de acordes e práticas históricas e atuais de execução
A intenção com a notação de dobrados e acordes nos séculos XVI, XVII e XVIII
não era a de ser exata, de refletir ou representar a maneira precisa de execução. A grafia era
aproximada no que diz respeito ao comprimento de cada nota dentro do acorde. O exemplo 1
mostra alguns casos extraídos dos Solos onde não é possível executar a notação tal como
escrita. É preciso fazer concessões e encurtar certas notas:

Exemplo 1: Casos de notação não exequível ‘ao pé da letra’. Fonte: Rostal (1982)

A notação visava evidenciar estruturas contrapontísticas e polifônicas, contando
com a imaginação e habilidade técnica do intérprete para a realização prática.
Os tratados históricos dos séculos XVII e XVIII abordam, embora com pouca
profundidade, a execução de acordes. Um dos primeiros tratados com referências ao assunto é
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The Division Viol, or the Art of Playing upon a Ground de Christopher Simpson (c.1602/061669) que data de 1659:

Quando duas, três, ou mais notas estão sobrepostas [...] elas hão de ser tocadas como
uma, deslizando o arco sobre aquelas cordas que expressam o som das ditas notas.
[...] certifique-se de acertar primeiro a corda mais grave (lá permanecendo o tempo
que for preciso) e deixe o arco deslizar dela até a mais aguda, tocando, na sua
passagem, naquelas que se encontram no meio (vide ex. 2) (apud BOYDEN, 1965,
p. 275, tradução do autor).

Exemplo 2: Execução de acorde de quatro sons segundo primeiras fontes. Fonte: de los Santos
(2004)

Thomas Mace (c.1613-c.1709) no tratado Musick´s Monument, Londres 1676
sugere:
[...] Por isso eu aconselho que, quando se depara com um acorde cheio, certifique-se
de destinar boa parte do seu arco à corda mais grave (separadamente, sozinha, antes
de deslizá-lo sobre o resto [das notas]) e deixe-a igualmente com um quê de
eminência de argúcia intensificando a arcada um pouco ao deixar aquela corda. Isto
tornará seu tocar muito gracioso (apud TARLING, 2000, p. 149, tradução do autor).

Mantendo o princípio de arpejar acordes de baixo para cima, J. J. Quantz no
tratado Versuch einer Anweisung die Flöte traversiére zu spielen de 1752 propõe que não se
demore na nota do baixo:
Os acordes quebrados, onde três ou quatro cordas são tocadas com o arco de uma
vez, se constituem de duas maneiras; [...] por um lado, quando seguido de uma
pausa, o arco deve ser alçado da corda: por outro, quando não seguido de pausa, o
arco permanece na corda mais aguda. Em ambos os casos, tanto em andamentos
lentos como rápidos, as cordas mais graves não devem ser prolongadas, mas tocadas
rapidamente uma atrás da outra (QUANTZ, 1752, p. 196, tradução do autor).

Como evidência de que o arpejar de acordes faz parte de um ideal estético geral
da época, e não apenas represente uma solução técnica de execução, pode ser considerada a
seguinte citação de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), extraída de Dictionnaire de musique,
Paris, 1768:
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Existem alguns instrumentos com os quais só se consegue tocar acordes cheios
arpejando-os, tal como o violino, o violoncelo, e a viola [da gamba], e todos aqueles
que se toca com um arco; porque a convexidade do cavalete impede o arco de
conseguir tocar em todas as cordas de uma só vez. [...] Aquilo que se faz por
necessidade no violino se aplica por opção no cravo (apud BOYDEN, 1965, p. 437,
tradução e grifo do autor).

Segundo Clive Brown, ainda era comum arpejar acordes no piano até a segunda
metade do século XIX (BROWN, 1999, p. 606-613).
O primeiro a sugerir a quebra de acordes de 2-2 como ilustrado no ex. 3 é Ludwig
Spohr (1784-1859) em Violinschule, Viena, 1832:

Exemplo 3: Execução de acordes de três e quatro sons como sugerida por Spohr (1832). Fonte:
Galamian (1983)

Esta maneira de execução se torna prática comum no século XX. Alguns autores
como Carl Flesch, Henryk Szeryng e Max Rostal propõem evitar a quebra de acordes de três
sons e sugerem ataque simultâneo das cordas; até mesmo para alguns casos de acordes de
quatro sons esta solução é recomendada (Szeryng e Rostal). Estes também aconselham a não
fazer uso do recurso de ricochete 8 no caso de acordes onde o tema segue nas vozes inferiores
(tenor ou baixo) como acontece nas fugas e na Ciaccona da partita em Ré menor.
O exemplo 4 mostra o caso de acordes de quatro sons com o tema seguindo no
tenor (corda Ré) com duas soluções diferentes de solução: ex. 4 a) sem quebra e ex. 4 b) com
ricochete:
a)

b)

Exemplo 4: Trecho da Ciaccona (cp. 10) com duas soluções diferentes de execução. Fonte:
Galamian (1983).

O exemplo 5 mostra o caso de acordes de quatro sons com o tema seguindo no
baixo (corda sol): ex. 5 a) quebra descendente de 2-2, ex. 5 b) quebra descendente 3-1 e ex. 5
c) com ricochete:
a)

b)

c)
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Exemplo 5: Trecho da Fuga da Sonata no. 2 em Lá menor (cp. 92) com acordes de quatro sons
com o tema no baixo. Três maneiras diferentes de execução. Fonte Galamian (1983).

O exemplo 6 mostra o mesmo trecho executado com quebra ascendente,
antecipando ligeiramente a melodia no baixo:

Exemplo 6: Trecho da Fuga da Sonata no. 2 em Lá menor (cp. 92) com acordes de quatro sons
com o tema no baixo. Quebra ascendente. Fonte: Galamian (1983).

Segundo Joel Lester (1999) Bach construía suas obras predominantemente a partir
do baixo. Apesar do título Sei Solo à Violino senza Basso accompagnato, 9 um baixo
executado pelo próprio violino é evidente durante toda a obra. O baixo inicial do Grave (cp. 1
e 2) é repetido transposto uma quarta para cima nos compassos 14 e 15 (cf. figura 1), porém o
material desenvolvido em cima deste baixo é bastante diferente (cf. figura 2). Isto demonstra a
importância do baixo como principal elemento constituinte de estrutura na música.

Figura 1: Compassos 1 e 2 comparados aos cps. 14 e 15 (do Grave da Sonata em Lá menor).
Fonte: LESTER (1999).
a

b

.
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Figura 2: Compassos 1 e 2 (a) comparados aos cps. 14 e 15 (b) (do Grave da Sonata em Lá
menor). Fonte: Autógrafo de Bach, 1720.

A maneira antiga de execução de acordes, como descrita nos tratados acima
citados, que prolonga o baixo naturalmente deixa este em destaque, fato que ajuda a revelar a
estrutura da música. O arpejar dos acordes também evidencia a escrita polifônica da música10
evitando a percepção errada de que se trate de uma melodia com acompanhamento de
acordes. No século XIX a ênfase na melodia tinha se tornado padrão, e esta prática era
transferida à música barroca no momento da sua redescoberta. Isto pode ter levado à mudança
de execução dos acordes que predomina na interpretação tradicional até hoje (cf. Spohr
acima).
3. Conclusão
A tradição hoje de quebrar acordes de 2-2 11, portanto, se fundamenta numa
proposta feita no século XIX (cf. acima); esta época era fortemente cronocêntrica 12 ao ponto
de não considerar necessário ou oportuno levar em conta parâmetros interpretativos de
séculos anteriores. Quando, em meados daquele século, os Solos voltaram a serem tocados,
eles foram incorporados ao repertório dos violinistas como obra prima atemporal, e passaram
a ser interpretados, em termos estilísticos, como se tivessem sido escritos por compositores
contemporâneos. O acesso, recentemente facilitado, a tratados e métodos da época barroca
tem contribuído para uma maior conscientização, por parte dos músicos atuais, de diferenças
de estilos de interpretação entre os vários períodos da história da música.
A importância da maneira como acordes são executados deve ser ressaltada, uma
vez que o entendimento de estruturas na música é favorecido quando a linha de baixo é
evidenciada. A prática barroca de arpejar acordes, com maior ou menor prolongamento das
notas do baixo, se mostra mais eficiente neste sentido e por isto merece ser reconsiderada
como solução para o grande desafio que são os acordes dos Solos de Bach.
O estudo dos Solos nos cursos de bacharel em violino representaria uma boa
oportunidade para tomar conhecimento das práticas antigas de arpejar acordes em música dos
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séculos XVI a XVIII. Assim seria evitada uma maneira única de executar acordes que
costuma ser aplicada a todos os estilos de música.
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Notas:
1

Daqui em diante ‘Bach’
Vou me referir às Sonatas e Partitas para violino solo, BWV 1001-1006, como ‘Solos’.
3
Exemplos de música: Passacaglia de Biber, Scherzi da Violino Solo Con il Basso Continuo de Walther e Six
Suites pour violon seul sans basse (1696) de Westhoff.
2
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4

A afirmação de Lester corresponde às observações feitas pelo autor entre músicos colegas não interessados em
questões de performance historicamente informada.
5
Publicada por John Walsh II (c.1665/66-1736). Entre os autores costam: Corelli, Torelli, Albinoni, Matteis I,
Biber, Bassani, Bononcini, Lonati, Vitali, Ziani, Pepusch, Banister II, Cosma, Haym, Visconti, Finger, Keller e
Purcell.
6
No caso dos Solos o esquecimento não foi completo; em 1798 J. - B. Cartier incluiu a Fuga da Sonata em dó
maior no seu tratado L´art du violon ou collection choisi dans les sonates des écoles italienne, françoise et
allemande précédée d´un abrégé des principes pour cet instrument (Paris, 1798). J. F. Reichardt (1752-1814)
ouviu o violinista J. P. Salomon (1745-1815) tocar os Solos em Berlin em 1774 (FEDER, in: EICHE, 1985).
7
Vide LESTER, 1999, p. 21.
8
O acorde é quebrado de baixo para cima e o arco imediatamente volta para a corda inferior por onde segue o
tema.
9
Seis solos para violino sem baixo acompanhado
10
Bach, ao grafar os acordes deixa cada nota que os compõe com haste e bandeirola separadas, assim
assinalando que se trate de vozes independentes.
11
Principais variantes são: 3-1, 3-2 (acordes de quatro sons); 2-1, 1-2 ou 2-2 (acordes de três sons).
12
Termo usado por Bruce Haynes (2007). O posicionamento cronocêntrico é aquele que considera o seu próprio
tempo como ponto de referência, o melhor. Corresponde, na esfera espacial, ao etnocentrismo.
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Resumo: Este trabalho, parte de uma pesquisa em andamento, busca entender a recepção de uma
classe de iniciantes aos instrumentos de sopros a um curso que incorpora as práticas informais de
ensino e aprendizagem segundo Green (2008), Braga (2005) e Priest (1989) entre outros. O foco
principal é a análise do comportamento dos alunos perante as atividades, geralmente pouco
estruturadas, bem como de seu desenvolvimento musical ao longo das aulas. O método de
pesquisa é baseado no estudo de caso instrumental. Os resultados obtidos até a redação do presente
texto são bastante favoráveis à adaptação das práticas no referido contexto.
Palavras-chave: Práticas informais, ensino coletivo, instrumentos de sopros.
Informal Practices in Wind Teaching: Partial Results of a Study at Guri
Abstract: This text, which is part of a research in progress, seeks to understand the response of a
first-year woodwind class to a course that incorporates informal learning and teaching practices as
proposed by Green (2008), Braga (2005) and Priest (1989) among others. The main subject is to
analyze the behavior towards the activities, normally poorly structured, as well as the development
of the student's musicianship during the classes. The research methodology is based on
instrumental case study. Results so far indicate the adaptation of such practices as very suitable to
the referred context.
Keywords: Informal practices, group lessons, wind instruments.

1. Por uma iniciação mais sensível ao instrumento
O ensino coletivo de instrumentos de sopros no Brasil ocorre comumente, dentro
dos espaços das bandas municipais, militares etc. No Guri i gerido pela Santa Marcelina
Organização Social da Cultura ii, no estado de São Paulo, os cursos de instrumentos de sopros,
bem como os de percussão, possuem em sua grade horária a prática em banda sinfônica e as
aulas de instrumento são coletivas. No Brasil existem alguns estudos sobre as metodologias
para o ensino de bandas. O levantamento de Maíra Ana Kandler (2010) realizado no meio
oeste catarinense, constatou que o ensino nos ambientes de banda é fundamentalmente
estruturado por métodos específicos para essa finalidade que têm diferenças em seu
posicionamento pedagógico mas não incorporam atividades inspiradas nas práticas informais
estudadas na literatura (KANDLER, 2010: 294).
Apesar de os métodos apresentarem particularidades, é questionável que a
partitura deva mediar o contato dos alunos com os instrumentos musicais desde o início e
durante todo o tempo. Vários autores como Priest (1989) Lilliestam (1996), Schenk (1989),
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Gainza (2007), Feldman (2011), Ramos e Marino (2003) e Swanwick (1996) defendem que é
principalmente nas primeiras aulas, ou seja, nos primeiros contatos com os instrumentos, que
a notação pode tornar-se supérflua, pouco-prática, anti-musical e às vezes até inibidora,
dependendo do modo como é ensinada.
As práticas informais são um conjunto de atividades identificadas pela literatura
como típicas da música popular ou tradicional que interessam à educação musical formal.
Suas características principais, ao levar em conta não somente a obra de Lucy Green (2008)
mas também a de outros autores como Braga (2005) ou Priest (1989) que tratam de assuntos
relacionados, podem ser resumidas como concessão de espaço e tempo para os alunos
improvisarem e experimentarem,

permitir a eles escolherem como aprender, permitir a

escolha do repertório, maior uso de modelos visuais e sonoros dados pelo professor e por
gravações trazidas.
Através de tais práticas, pode ocorrer uma aula de música diferente onde o aluno
administra seu currículo e seu ritmo de aprendizagem, o que possibilita ter experiências
sensoriais mais significativas e críticas na sala de aula. Mesmo quando um aluno escolhe uma
canção que ele já conhece bem para estudar, há uma série de conhecimentos relativos ao ato
de tocar essa música em um instrumento que ele ainda não descobriu (GREEN, 2008: 102).
Na medida em que esses conhecimentos se somam, espera-se que os alunos desenvolvam uma
"musicalidade crítica", termo este que Green cunhou em referência à "pedagogia crítica" ou
"pedagogia da transformação" segundo as proposições de Paulo Freire. Pois a autora defende
que o senso crítico dos alunos em relação à música de massa têm mais chance de desenvolverse quando este é abordado na sala da aula do que quando este é atravessado pela imposição de
um "repertório superior" (GREEN, 2008: 83).
Implementar uma abordagem diferente implica em rever anos e anos de tradição
pedagógica de ensino coletivo de instrumentos de sopros no Brasil. Contudo, diversos estudos
teóricos e práticos, como os já mencionados anteriormente, indicam que o ensino
instrumental, em qualquer modalidade, pode se beneficiar da incorporação das práticas
informais no repertório metodológico do ensino formal.

2. Subsídios teóricos e práticos para uma iniciação ao instrumento com
práticas informais
O termo "educação informal" em contraposição aos termos "formal" e "nãoformal" já carregam significados para a academia brasileira, pois já foram discutidos por
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autores como Libâneo (2005) e Gohn (1999), entre outros. Em seus textos, discute-se, entre
outras questões, a ampliação do conceito de educação para além daquele que ocorre nos
ambientes escolares e institucionais.
Neste trabalho, práticas informais de ensino e aprendizagem da música referem-se
especificamente ao conceito discutido em Green (2008), que tendo pesquisado como músicos
populares ingleses aprendem música fora da academia, organizou cinco fundamentos básicos
acerca do modo como os músicos populares aprendem, para contribuir com a pedagogia da
música: (a) escolha do repertório feita pelos alunos; (b) aprendizado de músicas de ouvido à
partir de gravações; (c) trocas de conhecimentos intencional ou não intencionalmente entre
colegas; (d) aquisição das habilidades e dos conhecimentos de forma aparentemente caótica
através de peças não simplificadas e do repertório "real", em contraste com os sistemas
formais que vão do simples ao complexo com estudos e músicas criados com fins didáticos;
(e) integração profunda entre escuta, performance, improvisação e composição, com grande
foco na criatividade, ao invés da reprodução (GREEN, 2008: 10)
A autora idealizou um projeto que permitisse avaliar os benefícios da adoção
desses aspectos das práticas informais de aprendizagem de música popular em escolas de
ensino fundamental. O ciclo de atividade gerado e analisado pela autora que interessam para o
trabalho de campo que aqui será relatado é o primeiro, que prevê a cópia de gravações
escolhidas pelos alunos. Não por acaso, a autora afirma que o "coração" do projeto está
justamente no estágio 1 (GREEN, 2008: 25). Em todos os casos os alunos eram deixados à
sós para trabalharem enquanto os professores deveriam dar um passo atrás e observar. As
ajudas e as interferências deveriam acontecer somente quando requeridas pelo aluno. Por isso
a autora afirma que sua proposta pedagógica é diferenciada pois propõe a autonomia enquanto
um meio na educação e não uma finalidade (GREEN, 2008: 117).
A presente pesquisa encontrou contribuições nas pesquisas de Braga (2005) e na
obra de Merriam (1967) para complementarem a adaptação das ideias trazidas por Green
(2008) ao contexto da aula de sopros. Tais autores destacam a imitação como a forma menos
complexa através da qual a transmissão dos conhecimentos e habilidades ocorre o que dá ao
professor/pesquisador uma ferramenta importante, especialmente no início do trabalho de
campo, como será mostrado adiante.

3. Metodologia
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O objeto da presente pesquisa exige uma abordagem metodológica do tipo
interpretativa pois o que se busca observar é demasiado complexo para ser quantificado
através de números e a maior parte do material coletado sobre o objeto é de natureza
qualitativa. Tampouco a resposta que se busca pode ser respondida através de simples
dualismos como, sim/não, possível/impossível.
A metodologia empregada baseia-se ao mesmo tempo em duas formas de estudo:
(a) no 'estudo de caso instrumental' como apresentado por Stake (2000, 437) e (b) no
'experimento natural' de Erickson (1986). A primeira forma tem como característica principal
o estudo de campo in natura de um fenômeno que se deseja conhecer mais profundamente. A
segunda, admitida como uma possibilidade para estudos interpretativos, é uma pesquisa
participante onde se cria uma situação propícia para o estudo de determinado objeto mas não
há meios para satisfazer as condições laboratoriais logística ou eticamente.

4. O trabalho de campo
A função principal de conhecer os resultados coletados de uma classe de alunos
de instrumentos da família das madeiras que aprendem a tocar em um curso pensado a partir
das referências aqui tomadas é discutir as possibilidades pedagógicas das práticas informais
de ensino e aprendizagem. Para isso é necessário trabalhar com o principal elemento da
pedagogia proposta por Green, que é a cópia de uma gravação escolhida pelos alunos. Mas
lidar com instrumentos de sopros requer a adaptação de muitos dos elementos descritos no
livro da autora.
A classe de alunos do Guri gerido pela Santa Marcelina Cultura é formada por
alunos entre 10 e 16 anos. Até a redação do presente artigo 13 alunos passaram pelas aulas
dessa classe. Somente 10 deles têm uma frequência consistente com um mínimo de 5
presenças em todas as 7 aulas ou 3 três presenças nas últimas 4 aulas. Desses 10, apenas 5
vêm desde a primeira aula. O ambiente das aulas do Projeto Guri é favorável pois possui
espaço, número de instrumentos e equipamentos adequados para o bom andamento do curso
apesar de não ser perfeitamente estável no que diz respeito ao corpo discente em início de
semestre. Também possui um serviço de assistência social que permite rápido contato com os
alunos e com a família destes.
A aula assim chamada "madeiras" ocupa o espaço das aulas de banda e de
instrumento na grade horária dos iniciantes, no ano seguinte eles terão essas aulas, além de
canto coral e teoria. Por isso é adequado tomar como referência o levantamento sobre as
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bandas do meio-oeste catarinense, para inferir que há uma tendência dos educadores nas aulas
de "madeiras" do Guri trabalharem com métodos como os encontrados pelo estudo de Kandler
(2010).
O trabalho de campo ou "experimento natural", como Erickson (1986) se referiu,
vale-se de um pesquisador que atua como professor e que redige o diário de campo
registrando o andamento das atividades e suas impressões sobre elas mas que também é
auxiliado pelo registro audiovisual integral das aulas de modo que possa captar o
comportamento dos alunos até quando estes esqueciam-se de estar sendo observados.
O período levado em consideração pode ser dividido em 2 grandes momentos: no
primeiro os alunos se acostumam com a técnica e os cuidados dos instrumentos. O segundo
ciclo, que pôde apenas ser iniciado, é aquele que é efetivamente comparável ao trabalho de
Lucy Green.
No primeiro momento, diferenças importantes entre os ambientes de pesquisa
exigiram adaptações. Uma delas: foi preciso ensinar rudimentos técnicos dos instrumentos
pois do contrário os instrumentos sequer soariam. Isto pois, supõe-se, não há no ambiente
cultural dos alunos tantas referências visuais de como se toca clarinete, sax e flauta
transversal em comparação com instrumentos da música pop. Ainda que este não se aplique a
algum aluno, via de regra, a técnica da embocadura é invisível e exige explicações do
docente. A bateria, em oposição, que era muito procurada no experimento de Green (2008),
comporta uma produção sonora mesmo com uma técnica incorreta. Tocar um instrumento de
sopro sem nenhuma instrução pode ser extremamente frustrante ou desconfortável.
Talvez por esses motivos, Lucy Green optou por colocar os alunos para tocar os
instrumentos mesmo sem terem experiência prévia. Restou aos professores subsidiar os
alunos quando e se fossem solicitados. Quando esse era o caso, o instrutor não deveria insistir
demais para que o aluno trabalhasse com a técnica correta. Após uma demonstração,
convencionou-se, o instrutor devia dar um passo atrás e observar (GREEN, 2008: 35). Isso
demonstra a importância crucial da atuação docente na pedagogia das práticas informais e
como ela pode se transformar. Pois o docente atua como um modelo para os alunos em todos
os aspectos do tocar, se o aluno quer tocar um trecho melódico, o professor demonstra-o e não
ensina o aluno a solfejar. Se, por outro lado, o professor não souber esse trecho, o aluno tem a
chance de observá-lo tirando-o de ouvido.
Na pesquisa presentemente relatada a opção foi outra, mas buscou ser fiel aos
princípios que regem a atuação docente tanto no experimento de Green (2008) como nas
comunidades descritas por Braga (2005) ou Merriam (1967). O professor/pesquisador preferiu
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demonstrar sonora e visualmente conceitos fundamentais de higiene, manuseio e técnica
necessários para o grupo trabalhar. Porém, o tempo autônomo para que eles produzissem,
experimentassem e improvisassem à vontade em posse desses saberes e habilidades estava
garantido. Somente atividades de demonstração e imitação rítmicas e fluentes eram
alternativas à esse tempo autônomo.
O material audiovisual deu conta de que nesses momentos os alunos trocaram
informações e repartiram seus achados. Alunos comemorando "achados" nos seus
instrumentos foram vistos. Esses achados eram melodias que seu colega já tocara ou notas e
sons soltos que os alunos comemoravam com exclamações de "consegui!" sem ficar claro no
registro audiovisual o porque.
No período do trabalho de campo compreendido entre a 1a aula e a 5a, a dinâmica
de aula que predominou foi esta descrita anteriormente, entremeada por algumas explicações
e demonstrações, jogos de siga-o-mestre ou improvisações que visavam criar espaço para que
os alunos pudessem explorar de forma lúdica a técnica dos instrumentos que tinham em mãos.
A partir da 5ª aula os alunos demonstraram interesse naquilo que já havia sido mencionado na
primeira aula: na possibilidade de trazerem gravações de casa para serem "tiradas" em sala de
aula. O professor/pesquisador pôde notar o quanto eles tinham vergonha de expor seus gostos
musicais perante o resto da classe, pois ao fazer um levantamento do repertório a ser
explorado em sala, notou alunos hesitantes para votar em determinados artistas ou músicas e
que só se expuseram após terem certeza de que outro colega compartilhava do mesmo gosto.
Na sexta aula, o professor/pesquisador trouxe gravações de artistas tipicamente da
música pop, com base no repertório levantado, mas percebeu que estava equivocado. A
música tema da Pantera cor-de-rosa, faria muito mais sucesso e de fato foi muito mais
comemorada. A dinâmica da primeira parte do curso onde os alunos improvisavam acabou
sendo repetida nesta aula pois as gravações trazidas não fizeram sucesso. Para a aula seguinte
foi preparado uma atividade com a abertura do programa de TV: foram trazidas as gravações
e a classe foi separada em 2 grupos para melhor aproveitamento do espaço. Apesar do receio
causado pela dificuldade do repertório escolhido pelos alunos, o pesquisador decidiu-se por
manter a ordem dos acontecimentos do experimento de Lucy Green (2008). No final da aula
quando o professor/pesquisador foi anunciar o fim das atividades, percebeu que num dos
grupos um aluno estava ensinando aos outros o tema principal da trilha sonora de Piratas do
Caribe iii. Ou seja, os alunos com a experiência que tinham decidiram em conjunto tentar tirar
de ouvido uma melodia muito mais acessível para ser tocada.
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5. Conclusão
Não há porque as práticas informais serem excluídas do repertório metodológico
de ensino coletivo de sopros. Quando deixados a sós, os alunos demonstraram ser bastante
cuidadosos com os instrumentos. Também demonstraram persistência na simples tarefa de
explorar seus instrumentos e tentar, errar ou acertar aquele objetivo posto pelo que foi
demonstrado. Propiciar aos alunos momentos com essa finalidade é bastante defendido por
Green que utiliza o conceito de flow proposto por Csikszentmihalyi para atribuir a qualidade
de prazerosa à essa atividade, pois o aluno concentra-se em algo pelo tempo que lhe apraz
sem as interrupções do professor (2008, p56). O caminho que esses alunos tem autonomia
para percorrer, quando deixados a sós, possui tanto a vertente da invenção quanto a da
imitação como Priest (1989) propõe que deve ser. Pois eles se comportam entre a busca do
que foi proposto e aquilo que ainda não existe, de resultado desconhecido.
É possível sustentar que mesmo para aquele que não tem o foco na melodia
estudada, tentativa e erro são importantes ao seu aprendizado sensório-motor. Um aluno
soube aproveitar conhecimentos trazidos das aulas que fez com flauta doce para o sax e tirou
algumas melodias no instrumento de forma a enriquecer a aula e instigar aos demais. Outros
demonstraram essa intenção. Em uma aula estruturada por um método, talvez a condução
incessante das atividades pelo professor não deixasse a esse menino esta oportunidade.
Os alunos do Guri em comparação aos estudados por Green (2008: 46)
demonstraram menor interesse pelo repertório tipicamente pop, isto é por canções de grande
popularidade nos meios de comunicação em massa, interessando-se mais por um repertório
que, se por um lado tem grande projeção, por outro, são instrumentais e pertencentes aos
gêneros jazz e sinfônico. Essa diferença pode ser devida fato de o curso ser extra-curricular e
os alunos quererem adequar suas escolhas dentro de um repertório "aceitável" de aulas de
música. Também os gostos por canções do repertório pop podem ter ficado ocultos pelos
alunos não terem intimidade entre eles para compartilhar esse tipo informação.
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Notas
i

Atualmente o projeto Guri gerido pela Santa Marcelina Cultura tem na marca somente a palavra "Guri" sendo
que "projeto" é usado ainda para diferenciar aquele que é gerido pela AAPG que funciona nas cidades fora da
Grande São Paulo. (Fonte: www.gurisantamarcelina.org.br acessado em 8 de abril de 2012)
ii
Associação Cultural Educativa Santa Marcelina, Santa Marcelina Organização Social de Cultura ou
simplesmente Santa Marcelina Cultura, são nomes para designar a mesma instituição gestora do Guri.
iii
Sequência de longa-metragens da Disney.
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Procedimentos composicionais da fuga para piano de Three Études (2007),
de Jorge Grossmann
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Resumo: O presente trabalho discorre sobre os procedimentos composicionais da fuga de Three
Études (2007), de Jorge Grossmann (1973-), escrita somente para mão esquerda. A partir da
análise musical foi possível reconhecer a natureza dodecafônica da fuga bem como os
procedimentos composicionais mais utilizados na construção dessa peça. A aumentação rítmica
do sujeito nas respostas foi o procedimento mais presente e está relacionada com as proporções
sugeridas pelas fórmulas de compassos utilizadas no estabelecimento do mesmo. Foi possível
reconhecer, ainda, procedimentos seriais como retrogradação e rotação do primeiro tricorde da
série (WUORINEN, 1979) que foram utilizados de forma simultânea para demarcação de novas
seções da fuga.
Palavras-chave:
aumentação.
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procedimentos
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Jorge Grossmann’s fugue of Three Études
for solo piano (2007): compositional procedures
Abstract: This paper presents some of the compositional procedures of Grossmann’fugue, the
second study of Three Études (2007), composed only for left hand. This is a twelve-tone fugue
wich uses rythmical augmentation for subject’s answers. The last procedure reveals numerical
proportions suggested by diferent meters in each bar, used for the estabilishment of the subjetc.
Serials procedures, such as rotation and retrogradation (WUORINEN, 1979), are present in the
fugue, and were used simultaneously to outline sections.
Keywords: fugue, compositional procedures, twenve-tone fugue, serialism, aumentation.

A fuga para piano, como gênero composicional, continua presente no catálogo
de obras de diversos compositores brasileiros até os dias atuais. Noda e Carvalho (2010, p.
965) apresentaram um levantamento de fugas brasileiras para piano compostas a partir do
século XX, considerando pesquisa 59 fugas de 21 compositores diferentes.
Nesse trabalho, as autoras evidenciaram a fuga de Three Études (2007), de Jorge
Grossmann1, como a única fuga relacionada ao gênero “estudo” (NODA & CARVALHO,
2010, p. 969), integrando o conjunto de três estudos, sendo a fuga, o segundo estudo da
coleção. A partir da análise musical tradicional de fuga, este artigo pretende evidenciar os
procedimentos composicionais, típicos ou não de fuga, mais recorrentes na peça e como
estes se projetam na sua estrutura resultante2. Aspectos da escrita pianística serão
comentados quando evidenciam parâmetros importantes explorados para estabelecimento da
estrutura desta fuga-estudo.

1857

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Para análise da fuga, a literatura é consensual ao considerar parte do
reconhecimento dos elementos principais da fuga, sujeito e contra-sujeito , e suas
recorrências ao longo da peça (CARVALHO, 2002; OWEN, 1992; MAGALHÃES, 1988;
BENJAMIN, 1986; KENNAN, 1972). A recorrência dos elementos, aliada aos
procedimentos composicionais típicos de fuga, define seções que são reconhecidas como
exposição e episódios.
A fuga de Grossmann é uma fuga a três vozes, dodecafônica, escrita somente
para mão esquerda. As características principais dessa fuga consistem em polirritmias e
mudanças frequentes de compasso. O sujeito abarca quatro compassos apresentando a série
de doze sons, com uma mudança métrica a cada compasso:

Exemplo 1: Sujeito da fuga de Three Études de Jorge Grossmann, c. 1-4.

A estrutura resultante apresenta exposição, duas reexposições intercaladas com
um episódio, além da coda:
exposição

1ª reexposição

episódio

2ª reexposição

coda

1-12

13-23

24-29

30-44

45-50

Tabela 1: Estrutura resultante da fuga de Three Études de Jorge Grossmann.

Na exposição, as entradas do sujeito ocorrem da voz mais grave à mais aguda
com resposta real e distanciamento de 3ª maior entre as duas primeiras entradas. A entrada
seguinte, na voz superior, ocorre uma 8ª acima da precedente.
A fuga de Grossmann não apresenta contra-sujeito. Levando em consideração
alguns valores aproximados, de acordo com o compositor3, as respostas ocorrem com
aumentações rítmicas do sujeito (c. 5, c. 13 e c. 35) que estão relacionadas com as
proporções sugeridas pelas fórmulas de compassos utilizadas no estabelecimento do mesmo.
O primeiro valor do sujeito (mínima, c. 1) ocorre, na resposta do c. 5 (I-4), como uma
mínima ligada a uma semínima (em uma tercina de colcheias). A mínima corresponde a seis
colcheias de tercina que, no c. 5, correspondem a oito colcheias, ou seja, uma proporção de
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3:4. A proporção de 5:4 ocorre na segunda parte da resposta do c. 35, sendo 5 a soma das
unidades de compassos dos c. 1 (3/4), e c. 2 (2/4), número correspondente às semicolcheias
da primeira nota da referida entrada (mínima, no c. 1). A primeira parte da resposta do c. 35
ocorre como na primeira entrada do Sujeito, enquanto a segunda parte alterna as proporções
2:5 e 2:3 (c. 37 e c. 38, respectivamente). No c. 13, a proporção é 4:5, considerando o c. 3 e
a soma dos valores das unidades de compassos dos c. 1 e 2. A mínima inicial do sujeito,
quatro colcheias, apresenta-se na resposta do c. 13 com o valor de cinco colcheias (mínima
ligada à uma colcheia), como é possível verificar no exemplo abaixo:

Exemplo 2: Resposta por aumentação (3:2, voz superior) na 1ª reexposição
da fuga de Three Études de Jorge Grossmann, c. 13-17.

É interessante notar que a 1ª reexposição ocorre logo após o final da exposição,
sem episódio ou ponte. A nova seção apresenta o sujeito por retrogradação na voz superior
(c. 13) com a nota Sol antecipada, devido ao procedimento de rotação4 do 1° tricorde da
série.
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Exemplo 3: Notas do sujeito da fuga de Three Études de Jorge Grossmann - série original,
retrógrada e retrógrada por rotação.

Inversões do sujeito ocorrem nas entradas dos c. 5 e c. 35, I-4 e I-11,
respectivamente. A partir da 2ª Reexposição ocorre ampliação do registro e da distância
entre as vozes através da antecipação rítmica do baixo que apresenta o Sujeito (c. 30),
definindo uma escrita tipicamente idiomática para mão esquerda.

Exemplo 4: Sujeito na voz inferior na fuga de Three Études Jorge Grossmann, c. 30-34.

A entrada do sujeito no c. 40 constitui o ponto de maior tensão da peça, devido à
amplitude da tessitura e acúmulo das notas no plano vertical, evidenciando intervalos de
trítonos, diferentemente da seção posterior, onde é possível verificar a predominância de
intervalos de quartas e quintas no plano vertical. Tal recurso harmônico determina cadências
(tensão-relaxamento) ao longo da estrutura da fuga. A coda realiza aproveitamento do
fragmento inicial do sujeito em stretto, porém com apenas duas das três vozes em
contraponto.
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Exemplo 52: Entrada do sujeito (2ª Reexposição), na fuga de Three Études de Jorge Grossmann,
c. 40-44.

Considerações finais
A fuga dodecafônica de Grossmann apresenta procedimentos composicionais
seriais quando procede a rotação do primeiro tricorde da série, na resposta do c. 13 e ainda
revela sua originalidade quando se associa ao gênero “estudo” e procede as proporções de
aumentação nas respostas a partir dos compassos propostos no estabelecimento do sujeito.
O contraponto intensificado com a amplitude de registro a partir da 2ª
Reexposição evidenciam a polirritmia proposta no estudo5 e, apesar das frequentes
mudanças de compasso, o sujeito sustenta a continuidade da escrita. Tais procedimentos
encontram-se projetados na estrutura resultante, definindo seções na fuga.
Os procedimentos composicionais peculiares presentes na fuga de Grossmann
revelam uma inovação na escrita de fuga para piano e propõem novas abordagens
interpretativas aos pianistas. Trabalhos futuros voltadas aos aspectos técnico-interpretativos
para a performance da fuga de Three Études poderão sugerir soluções interpretativas e de
execução, por exemplo, dos pedais para melhor controle da textura das três vozes em
contraponto e utilização do amplo registro do instrumento somente com a mão esquerda.
Neste último tópico de pesquisa, estudos voltados à literatura para mão esquerda e para o
corpo poderão ajudar na otimização do mesmo para o domínio do teclado em toda sua
extensão, conforme proposto no ponto culminante dessa fuga.
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1

Jorge Villavicencio Grossmann (1973-) tem escrito peças para orquestra, música de câmara, vocal e eletroacústica. Recebeu o prêmio Aaron Copland, a bolsa Charles Ives da Academia Americana de Artes e Letras, e
bolsas da Associação Vitae, Nevada Arts Council, Prêmio Jacob Druckman do Festival de Aspen, 1° prêmio no
concurso de peças orquestrais da New England Philharmonic, além de bolsas do American Music Center, St.
Botolph Club Foundation, e Meet the Composer. Foi residente nos seguintes programas para compositores:
Copland House, MacDowell Colony e Atlantic Center for the Arts. Grossmann tem sido comissionado para
compor peças de câmara e orquestra para instituições como a Henderson Symphony Orchestra, Middlesex
College Foundation, Nevada Music Teachers Association, e ALEA III. Foi compositor em residência no
SLAM - Seattle Latin American Music Festival - e suas obras têm sido apresentadas em festivais de música
contemporânea em Chihuahua e Monterrey (México), Asunción, Lima, e no Festival Archipel em Genebra.
Jorge Grossmann estudou violino na sua cidade natal, Lima, no Peru e posteriormente em São Paulo com
Alberto Jaffé e Ayrton Pinto. É naturalizado brasileiro e é bacharel em instrumento (violino) pela Faculdade
Santa Marcelina. Em 2004 obteve o grau de D.M.A., Doctor of Musical Arts em composição na Universidade
de Boston, onde estudou com Lukas Foss e John Harbison. Foi professor de teoria musical e composição no
Departamento de Música da Universidade de Nevada, em Las Vegas e diretor do festival N.E.O.N., Nevada
Encounters of New Music de 2004 a 2010. Desde 2010 é professor de composição na Escola de Música do
Ithaca College, no estado de Nova York, onde também atua como diretor artístico do Ithaca College
Contemporary Ensemble.
2

Partindo da definição de fuga como procedimento, o termo “estrutura resultante” foi empregado para designar
a estrutura formal resultante dos procedimentos composicionais, típicos de fuga, nela projetados (XXXXXX,
2010, p.27).

3

Em correspondência pessoal (J. V. GROSSMANN, 02/01/2010).

4

De acordo com Wuorinen (1979, p. 101), rotação é um procedimento onde as alturas da série são ordenadas a
partir um movimento de “giro” dentro da mesma.

5

A dificuldade específica abordada neste estudo consiste no controle das três vozes, especialmente no contexto
das polirritmias e maior amplitude de registro do instrumento a partir do c. 40. No que diz respeito à execução,
a amplitude de registro está associada à habilidade do instrumentista no controle da textura contrapontística na
pedalização da peça.
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Resumo: A transcrição e notação em tablatura de obras polifônicas vocais para instrumentos de
cordas dedilhadas, conhecida como entabulação, era uma prática comum na Europa do século
XVI. Este trabalho visa identificar os procedimentos utilizados por vihuelistas da época, na
transcrição de villancicos originalmente vocais para vihuela e canto, e para vihuela solo, reunindo
informações que pretendem oferecer ao intérprete atual maiores subsídios para a realização de suas
próprias transcrições para notação contemporânea a partir de fontes vocais.

	
  	
  	
  

Palavras-chave: musicologia e performance, transcrição e arranjo para instrumentos dedilhados,
villancicos do século XVI, entabulação, cordofone dedilhado europeu.

	
  

Procedures for villancico intabulation in the sixteenth century: a contribution to the contemporary
performer
Abstract: The arrangement and tablature notation of polyphonic vocal works for plucked
instruments, known as intabulation, was a common practice in sixteenth-century Europe. This
paper aims to identify the procedures used by vihuela players of the time in arranging vocal
villancicos for vihuela and voice, and solo vihuela, in order to provide more material for the actual
performers in making their own arrangements to modern notation from vocal sources.
Keywords: musicology and performance, arrangement for plucked instruments, sixteenth-century
villancicos, intabulation, European plucked cordophone

	
  

1. Introdução
	
  

Uma das formas de realização da música polifônica secular do século XVI se dava
por meio de grupos de cantores e instrumentistas. Dentre os instrumentos utilizados, os de
corda dedilhada, como o alaúde [e a vihuela, utilizada na Espanha em lugar do alaúde
(O’DETTE, 1994, p.147)] eram muito convenientes e era comum que dobrassem ou
substituíssem as vozes cantadas (NEWCOMB, 1989, pp. 223, 229), fato que contribuiu para o
grande número de entabulações, ou seja, transcrições e arranjos de obras vocais para os
referidos instrumentos, notados em tablatura, o que permitia sua realização em versões
instrumentais solo ou cantando uma das vozes enquanto as demais eram tocadas no
instrumento. Tyler (1994, pp. 226-227) e Kite-Powell (1994, p. 228) consideram desejável a
presença de instrumentos de corda dedilhada em grupos de música antiga que atuam na época
presente. O violão, apesar de ser um instrumento nosso contemporâneo, também pode ser
utilizado na realização deste tipo de música.
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O villancico é uma forma poético-musical secular característica da Espanha do
século XVI. Sua forma musical tradicional é A-B-B-A e sua estrutura apresenta padrões
harmônicos tonalmente lógicos causados pela organização das linhas melódicas de seu
contraponto, destacando-se em sua textura a voz superior (BROWN, 1976, p. 240; SOHNS,
2002, pp. 6-9; GOMES, 2003, pp. 53 e 54). Este trabalho procura evidenciar procedimentos
de transcrição de villancicos originalmente vocais, para uma voz e vihuela, ou mesmo para
vihuela solo que são comuns às transcrições feitas por vihuelistas daquele período, e que
venham a auxiliar o intérprete de hoje a realizar suas próprias transcrições a partir de fontes
vocais. Para tanto foram utilizados como principais referências o tratado de Bermudo (1555),
por apresentar conexão cronológica e geográfica em relação ao repertório, assim como os
trabalhos de Gomes (2003), Griffiths (2003) e Wolff (2003) que discorrem acerca desta
prática. As conclusões deste trabalho foram obtidas por meio da análise comparativa entre
sete villancicos para vihuela e voz, notados em tablatura, e suas respectivas versões vocais 1.
2. Juan Bermudo e a entabulação
No capítulo quatro do tratado de Juan Bermudo (1555), intitulado: De tañer
vihuela, o autor sugere um método de aprendizagem para se tocar a vihuela a partir das
transcrições de polifonia vocal para o instrumento. Este método implicaria tanto no
desenvolvimento técnico do instrumentista quanto, ao mesmo tempo, sua familiarização e
conhecimento da técnica e sonoridade polifônicas, para que assim ele próprio criasse suas
peças com bom gosto, uma vez que a polifonia vocal era tida como ideal de composição
musical por este autor. A respeito do procedimento de entabulação, Bermudo (1555, fol.
XCIX) discorre sobre as qualidades convenientes em uma peça vocal, para que esta seja
transcrita, as quais são citadas também no trabalho de Gomes (2003, p. 112) e Griffiths (2003,
p. IX), sendo elas resumidas em: 1. Independência e bom acabamento das vozes, de forma
que cada uma possa ser cantada separadamente facilmente; 2. Presença de dissonâncias bem
colocadas e distribuídas de acordo com as regras de contraponto do século XVI; 3. Tessitura
pequena e proximidade entre as vozes do contraponto, principalmente quando soam juntas,
formando acordes.
Seguindo as recomendações de Bermudo (1555, fol. XCVIII), assim que se tem
em mãos uma obra com as qualidades propícias para se realizar a transcrição, o instrumentista
é aconselhado a observar primeiramente a nota mais grave da polifonia e utiliza-la como
referência para imaginar a afinação do instrumento a partir da sexta ordem (corda dupla), a
mais grave. Sendo assim, o vihuelista poderia imaginar sete afinações principais partindo das
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notas Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi ou Fá 2, e organizar a digitação das entabulações de acordo com
a afinação escolhida. Arriaga (2003, pp. 17-19), explica que para os vihuelistas dessa época
era mais importante a relação intervalar para a afinação do instrumento, do que propriamente
a altura real das notas, e que a prática da “afinação conceitual”, descrita por Bermudo (1555),
permitia encontrar soluções de digitação convenientes 3. Isto nos leva à outra proposta
presente no tratado espanhol, que se refere à digitação de mão esquerda segundo a qual o
vihuelista não deve ultrapassar a quinta casa do braço do instrumento, estendendo-se no
máximo até a sétima casa quando for extremamente necessário. Além disso, o intérprete deve
utilizar o maior número de cordas soltas possíveis. Para atingir estes propósitos, Bermudo
(1555) sugere algumas digitações de mão esquerda, tomando-se por base a nota mais grave da
polifonia e sua tessitura. Na figura 1 abaixo, a tabela criada por Gomes (2003, p. 100) contém
as referidas recomendações do autor:
Tessitura da polifonia

Vihuela - (localização da nota mais
grave da polifonia)

12 notas (1 oitava + 1 quarta)

5ª ordem - 3º ou 4º traste

13 notas (1 oitava + 1 quinta)

5ª ordem - 1º ou 2º traste

14 notas (1 oitava + 1 sexta)

5ª ordem solta

15 notas (1 oitava + 1 sétima)

6ª ordem – 3º ou 4º traste

16 notas (2 oitavas)

6ª ordem – 2º ou 3º traste

17 notas (2 oitavas + 1 segunda)

6ª ordem – 1º ou 2º traste

18 notas (2 oitavas + 1 terça)

6ª ordem solta

Fig. 1: Tabela sobre as indicações de Bermudo (1555, fol. XCVIII) à respeito da localização da
nota mais grave da polifonia na vihuela, de acordo com a tessitura da obra vocal. Extraída da
dissertação de Gomes (2003, p. 100).

3. Procedimentos utilizados na entabulação de villancicos
De acordo com as análises comparativas entre as entabulações de villancicos e
suas fontes vocais, bem como dados dos trabalhos de Gomes (2003, pp. 170-171), Wolff
(2003, pp. 126-131) e Griffiths (2003, pp. XI-XIII) foram identificados alguns procedimentos
comuns na prática deste tipo de transcrição, que se mostra diferente de uma transcrição
estritamente fiel ao texto original, podendo ser classificada como uma espécie de arranjo
musical. Os procedimentos utilizados podem ser resumidos a:
1) Adaptação de alturas da versão vocal: Na transcrição e análise comparativa
das tablaturas e suas respectivas versões vocais ocorre algumas vezes a transposição de todas
as vozes para outras alturas, o que retrata o resultado sonoro real da utilização do sistema de
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“afinação conceitual” mencionado por Bermudo (1555) e já citado neste texto. Gomes (2003,
p. 184) identifica os tons mais adequados para os instrumentos afinados em Sol, como a
vihuela e o alaúde, que possibilitam maior utilização de cordas soltas, sendo os tons maiores:
Dó, Mi≅, Fá, Sol e Si≅ e os menores: Dó, Ré, Fá e Sol. Se considerarmos a relação intervalar
da afinação do alaúde e da vihuela aplicada à afinação do violão em Mi, os tons mais
adequados para esse instrumento serão os tons maiores: Lá, Dó, Ré, Mi, Sol e os tons
menores: Lá, Si, Ré, Mi. As alturas das vozes notadas em clave de Sol nas edições atuais
podem soar uma oitava abaixo na vihuela ou violão, diferentemente das vozes graves, notadas
em clave de Fá, que soam na altura notada e convencionada nos dias de hoje.
2) Repetição de notas na transcrição de uma nota de longa duração: Isto ocorre
de maneira que uma figura de breve é transcrita como duas semibreves; uma figura de
semibreve é transcrita como duas mínimas. Wolff (2003, p. 28) argumenta que o alaúde e a
vihuela (em geral, os instrumentos de cordas dedilhadas) não têm habilidade de sustentação
de uma nota logo após que esta é tocada. Portanto, uma das soluções possíveis para se obter o
efeito de notas sustentadas seria a repetição de notas longas ou ligadas.
3) Preenchimento harmônico com a quinta da fundamental do acorde gerado ou
com o dobramento da fundamental: De acordo com Gomes (2003, p. 170), este procedimento
ocorre em trechos predominantemente homofônicos. A nota acrescentada reforça a sonoridade
e sustentação das notas, sem comprometer a condução das vozes.
4) Utilização de fictas: principalmente em finalizações de frase e cadências,
ressaltando a sensível (7ª) do acorde que conclui a ideia musical. Esta característica destaca a
oscilação entre um sistema modal predominante e uma estrutura harmônica ainda não
estabelecida, característica da música deste período segundo Gomes (2003, p. 170). É
interessante que o intérprete, uma vez que pretenda realizar uma entabulação, leve em
consideração alguns critérios para a utilização de fictas. As fontes originais não apresentam
em sua notação todas as alterações que devem ser inseridas na música, e sucedem casos em
que as transcrições para notação referencial atual se mostram contraditórias. Berger (1989, p.
107) afirma que nas partituras vocais havia uma tendência a não serem notadas as alterações
que evitam trítonos melódicos e aquelas que proporcionam a inflexão de progressões
cadenciais.
5) Omissão de nota de uma voz: Ocorre quando a nota esta oitavada em outra voz;
em finalizações de frase, quando a nota tem função de preenchimento harmônico, ou mesmo
quando a nota foi tocada anteriormente e será repetida. Este tipo de prática ocorre com mais
frequência entre as vozes intermediárias.
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6) Substituição de uma nota: Geralmente pelo dobramento da fundamental ou
quinta do acorde gerado.
7) Ornamentações: inserção de notas de passagem; bordaduras; elaborações
melódicas sobre uma nota longa; elaborações melódicas com a função de relacionar partes;
criações melódicas e polifônicas para a conclusão de frases (cadências).
8) Modificações rítmicas: Há alterações rítmicas que procuram simplificar o
contraponto da versão vocal quando este apresenta notas repetidas devido à exigência do
texto, como também uma modificação rítmica pode apresentar-se como um recurso de
ornamentação. À parte destas modificações, o transcritor deve tomar decisões quanto à
organização dos compassos da obra. Entre os vihuelistas do século XVI, os compassos eram
arranjados e tocados a compasete. Gomes (2003, p. 87) explica que no século XVI usavam-se
os termos tactus maior e tactus menor, que indicavam duas formas de conduzir o tempo na
música, uma vez que o tactus maior conduzia o tempo baseado na figura de maior duração e o
tactus menor baseava-se na subdivisão desta figura. O compasete seria equivalente ao tactus
menor. Em edições atuais se observam a subdivisão das figuras presentes nas fontes originais.
Grier (1996, pp. 170 e 171) acredita que este tipo de decisão é muito variável e depende do
estilo da peça, do tipo de notação original e do gosto pessoal do editor, entretanto, as
modificações neste sentido devem ser feitas levando-se em conta a concepção de ritmo a que
o intérprete moderno está habituado, portanto a subdivisão é tida como uma alternativa
plausível.
9) Disposição do texto: Em algumas entabulações foi observada a readaptação do
texto da fonte vocal na versão para canto e vihuela. O texto é um elemento importante nas
composições vocais desse período, Griffiths (2003, p. X) e Sohns (2002, p. 62-66) fazem
comentários a respeito da importância da relação entre música e texto nos villancicos do
século XVI enfatizando que música e texto são unidos de forma a ressaltar o significado das
palavras. Na passagem de um meio exclusivamente vocal, onde todas as vozes cantam o
texto, para um meio instrumental e uma voz solista, muitas vezes é necessária a reorganização
do texto em relação à melodia cantada, de forma a garantir a transmissão de seu sentido, uma
vez que as outras vozes não poderão utilizar o recurso da palavra.
A figura 2 demonstra uma transcrição para uma voz e violão, realizada por esta
autora. Estão em destaque quatro trechos que foram alterados pela prática de alguns dos
procedimentos acima identificados. Para a realização desta transcrição foram levadas em
consideração as sugestões de Bermudo (1555) quanto à adaptação das alturas e digitação,
portanto, a peça original em Ré eólio foi transposta para Lá eólio, uma vez que este modo
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possibilita maior utilização de cordas soltas e não ultrapassa o limite do 5º traste da escala do
violão:

Fig. 2: Transcrição do villancico “Ay Luna que Reluzes” (Cancionero de Upsala [1556]: BAL Y
GAY, 1944, pp. 61 e 62; SOHNS, 2002, pp.10 e 11).

A figura 3 destaca os trechos originais e as respectivas modificações realizadas
explicando quais procedimentos foram utilizados na transcrição para uma voz e violão:

Fig. 3: Procedimentos utilizados na transcrição de trechos do villancico “Ay Luna que Reluzes”
(Cancionero de Upsala [1556]: BAL Y GAY, 1944, pp. 61 e 62; SOHNS, 2002, pp.10 e 11).
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4. Considerações finais
Acreditamos que a prática da entabulação, realizada no século XVI, se mostra
vinculada ao intérprete conforme sua necessidade, interesse e mesmo seu desenvolvimento
como instrumentista-compositor. Ressaltamos que os procedimentos utilizados na época não
só permitem o seu emprego atualmente, como o fazem desejável, haja vista que reforçam
substancialmente a caracterização historicamente informada da música vocal do século XVI,
mesmo em seu processo de releitura em instrumentos contemporâneos, tornando-se, desta
forma, instrumento indispensável ao procedimento de transcrição desta música.
Acrescentamos ainda que os procedimentos utilizados na entabulação de
villancicos, ora apontados, podem servir como importante ferramenta promotora do
aperfeiçoamento técnico do instrumentista, pois este se desenvolve junto ao conhecimento
mais aprofundado do estilo musical da época, como já afirmado por Bermudo (1555).
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Bal y Gay. El Colegio de Mexico, 1944.
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Transcrição musical em notação moderna: Eduardo Sohns. Buenos Aires: Eduardo Sohns,
2002
ARRIAGA, Gerardo. Libros de Música para Vihuela - 1536-1576. CD-Rom 001. Espanha:
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SOHNS, Eduardo. Con que la lavaré – Seis versiones de un villancico en cancioneros
españoles del siglo XVI. Buenos Aires: Eduardo Sohns, 1998.
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Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 14, n. 22, p. 117-135, 2003.
Notas
1

As entabulações analisadas incluem os villancicos Si te vas a bañar Juanica (PISADOR, 1552), Serrana donde
dormistis (DAZA, 1576), Teresica Hermana (FUENLLANA, 1554) e quatro versões do villancico Con que la
lavaré (FUENLLANA, 1554; NARVAEZ, 1538; PISADOR, 1552; VALDERRÁBANO, 1547) . As fontes
vocais se encontram na compilação de villancicos conhecida como Cancionero de Upsala (1556), e na
Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y cinco bozes,de Juán Vásquez (1560). As versões vocais
utilizadas na análise comparativa foram transcritas por Bal y Gay (1944) e Sohns (1998, 2002).

2

A afinação da vihuela é regida pela seguinte relação intervalar a partir da sexta ordem: 4ª justa, 4ª justa, 3ª
maior, 4ª justa, 4ª justa. (O’DETTE, 1994, p. 141 e 147)

3

O termo “afinação conceitual” se refere ao fato de que as alturas utilizadas para a afinação da vihuela eram
imaginárias ou conceituais, uma vez que não buscavam retratar as alturas reais resultantes do instrumento, mas
sim fornecer a possibilidade de uma digitação confortável (isto é, com utilização máxima de cordas soltas, e sem
avançar muitas casas na escala do instrumento) na transcrição de uma peça vocal, sem que houvesse a
necessidade de transcrever a peça a uma altura conveniente para o instrumento. Dessa forma o instrumento era
quem se adequava à música, a altura da música não era modificada para adequar-se ao instrumento.
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Processo coletivo de composição da obra Cantata Bruta, com ênfase em
aspectos estruturais do quadro “Fernanda”: considerações preliminares
José Orlando Alves

UFPB – jorlandoalves2006@gmail.com
Resumo: O objetivo deste trabalho é traçar considerações preliminares sobre o processo coletivo
de composição que resultou na obra Cantata Bruta, para orquestra de câmara, coro, dois cantores
solistas, dois declamadores e sons eletrônicos. O projeto composicional contou com a participação
de seis membros do Laboratório de Composição Musical da Universidade Federal da Paraíba
(COMPOMUS-UFPB). Breves aspectos estruturais de uma das partes da Cantata – o quadro
“Fernanda” – são também apresentados.
Palavras-chave: Composição coletiva, COMPOMUS, W. J. Solha, processos texturais.
Collective process of composition of the work Cantata Bruta, with an emphasis on the structural aspects
of the frame “Fermamda”: preliminary considerations
Abstract: The purpose of this paper is to draw preliminary considerations on the collective
process of composition which resulted in the work Cantata Bruta, for chamber orchestra, choir,
two solo singers, two reciters and electronic sounds. The compositional project was done by six
members of the Laboratório de Composição Musical of the Federal University of Paraíba
(COMPOMUS-UFPB). Brief structural aspects of one of the parts of the Cantata – the frame
"Fernanda" – are also presented.
Keywords: Collective composition, COMPOMUS, W. J. Solha, textural processes.

Introdução
No dia 29 de outubro de 2011, estreou em João Pessoa (PB) a obra Cantata Bruta,
composta coletivamente por seis membros do Laboratório de Composição Musical da
Universidade Federal da Paraíba (COMPOMUS-UFPB), a saber: Didier Guigue, Eli-Eri
Moura, J. Orlando Alves, Marcílio Onofre, Valério Fiel e Wilson Guerreiro. Com o propósito
de abordar o tema da violência na vida contemporânea, a obra foi composta a partir de uma
seleção de histórias que integram uma parte do livro História Universal da Angústia, de W. J.
Solha (2005), designada como A Gigantesca Morgue 1. A estreia da Cantata ocorreu durante a
programação, em homenagem aos 70 anos do autor do referido livro, realizada pela Fundação
Espaço Cultural da Paraíba (FUNESC) e pela Fundação Cultural de João Pessoa (FUNJOPE),
com apresentação da Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa e Coro Sonantis
(COMPOMUS-UFPB), sob a regência de Eli-Eri Moura 2.
Os recursos performáticos disponíveis, e utilizados desde seu planejamento até a
realização musical, foram, além da orquestra de câmara e coro, dois cantores solistas, dois
declamadores e sons eletrônicos 3. A ideia básica do planejamento composicional, também
formulado coletivamente, foi de dispor temporalmente os recursos performáticos, em função
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da dramaticidade dos textos escolhidos por cada compositor. Cada parte, correspondente a
uma história escolhida, foi designada como “quadro”, que se intercalava com interlúdios
orquestrais, com trechos só declamados, ou cantados pelos solistas, e com a participação da
difusão eletrônica. O plano inicial esboçava, então, como as partes estariam dispostas no
decorrer do tempo e intercaladas com a difusão dos sons eletrônicos, que poderiam também
interagir com a orquestra, o coro, os cantores e os declamadores. A difusão teria como
objetivo propiciar a continuidade do discurso musical, culminando em uma parte de maior
densidade dramática, que reuniria três histórias concomitantes e todos os recursos
performáticos disponíveis (quadro “Hiroshima”, composto por Eli-Eri Moura) 4. As discussões
detalhadas que resultaram em tais procedimentos, relacionadas ao plano geral da obra, foram
traçadas durante as reuniões (durante quatro meses aproximadamente) dos compositores em
questão. O detalhamento de tais discussões vai além da proposta desse trabalho, que é relatar
somente as considerações preliminares do projeto composicional.
Após a seleção das onze histórias e dos recursos performáticos que cada
compositor gostaria de trabalhar, o plano passou a ser bastante detalhado, envolvendo todos
os elementos expressivos que comporiam a obra. O acompanhamento de todo o processo
ocorreu em reuniões semanais, com a discussão dos desdobramentos composicionais e suas
implicações na realização do planejamento da obra. Com a finalização da maioria das
composições, foi possível vislumbrar o plano completo da obra, já com o título dos quadros e
seus respectivos posicionamentos definidos relativamente às outras partes constituintes, em
função da dramaticidade crescente 5.
O objetivo do presente artigo é descrever e contextualizar aspectos preliminares
do processo de composição coletiva que resultou na obra Cantata Bruta, com um
detalhamento maior do quadro “Fernanda”, composto por J. Orlando Alves.
2. Plano da Obra
Como descrito anteriormente, a Cantata foi subdividida em quadros e interlúdios.
Os quadros são composições individuais baseadas em onze histórias retiradas do livro de
referência (SOLHA, 2005), listadas abaixo 6. Os interlúdios somam sete trechos, onde sons
gravados interagem com os narradores, com os solistas e com a orquestra. A composição dos
interlúdios seguiu a ideia original de possibilitar a junção dos quadros, garantindo, assim, a
continuidade do discurso musical. Um exemplo desse procedimento é o interlúdio “Quer
Prosseguir”, baseado no último quadro da Cantata, mas que é apresentado brevemente em três
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trechos distintos da obra 7. Assim, o resultado composicional final correspondeu às estratégias
gerais, quase diretrizes, adotadas pelo grupo de compositores.
A lista completa dos quadros e interlúdios, com os respectivos compositores,
como divulgado no programa da estreia, é transcrita abaixo:
Cantata Bruta
Quadro – “Léguas de Fogo” – Marcílio Onofre (orquestra, coro, narrador e mezzo-soprano);
Interlúdio – “Fechadura Congelada” – Valério Fiel (narradora e sons gravados);
Quadro – “Alláh Akbar” – Didier Guigue (orquestra e tenor);
Interlúdio – “Surdez Necessária” – Valério Fiel (sons gravados);
Quadro – “Almas Submersas” – Wilson Guerreiro (orquestra, coro, narradora e sons
gravados);
Interlúdio – “Eles Merecem” – Didier Guigue (narradores e sons gravados);
Quadro – “Fechadura Congelada” – Valério Fiel (orquestra e mezzo-soprano);
Interlúdio – “Quer Prosseguir?” – Eli-Eri Moura (coro);
Quadro – “Salão da Lembrança” – Marcílio Onofre (orquestra, coro, mezzo-soprano, tenor e
narradores);
Interlúdio – “Vozes do Medo” – Marcílio Onofre (narradora e sons gravados);
Quadro – “Ninguém me Olhava” – Eli-Eri Moura e Marcílio Onofre (narradora e coro);
Interlúdio – “Quer Prosseguir?” – Didier Guigue (sons gravados);
Quadro – “Surdez Necessária” – Valério Fiel (orquestra, coro masculino, mezzo-soprano,
narradores e sons gravados);
Interlúdio – “Se um Olho” – Didier Guigue e Eli-Eri Moura (orquestra e sons gravados);
Interlúdio – “Massacre na Escola” – Valério Fiel (narradora e sons gravados);
Quadro – “Fernanda” – J. Orlando Alves (orquestra, coro e narrador);
Quadro – “Massacre na Escola” – Valério Fiel e Didier Guigue (cordas, coro, narrador e sons
gravados);
Interlúdio – “Lágrimas Minhas” – Marcílio Onofre (mezzo-soprano, narradora e sons
gravados);
Interlúdio – “Quer Prosseguir?” – Eli-Eri Moura (orquestra);
Quadro – “Hiroshima” – Eli-Eri Moura (orquestra, coro, solistas, narradores e sons
gravados);
Quadro – “Quer Prosseguir?” – Valério Fiel (narradora e sons gravados).
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3. Aspectos composicionais do quadro “Fernanda”
O quadro foi composto tendo como base a história numerada como 90, extraída do
livro de referência 8. A composição foi estruturada nas seguintes partes: uma introdução
orquestral com coro (comp. 1 a 25), o trecho com a narrativa da história, com breves
intervenções da orquestra e do coro (comp. 26 a 36) e a coda (comp. 37 ao final). Logo no
segundo compasso da introdução, sobre as cordas graves (violoncelos e contrabaixos), o
piano, em registro agudo, articula, num gesto breve, o conjunto 3-5, em diferentes
transposições e inversões, segundo a nomenclatura de Forte (1973) 9. Esse conjunto é formado
por um semitom e por um trítono, elementos fundamentais na organização das alturas do
referido quadro. A figura 1 exemplifica o trecho em questão.

Figura 1: Compassos iniciais com destaque para o conjunto 3-5 na parte do piano.

Podem-se observar na figura 2 as progressões verticais por trítono e semitom na
parte do coro (comp. 19 a 25 – final da introdução), que articula palavras destacadas do texto
original: arrastada, estuprada, degolada.
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Figura 2: Progressões por trítono e semitom na parte coral.

O procedimento de contraste textural 10, utilizado em outras composições
orquestrais do autor (ALVES, 2010), é exemplificado a seguir. O súbito tutti orquestral
(comp. 29) ocorre de forma interpolada, logo após o trecho narrado sobre as cordas graves,
articuladas em trinados. A disposição textural desse tutti é a mesma do final da introdução
(comp. 25), antes do trecho narrado. É importante esclarecer, que os dois procedimentos
adotados (o textural e a organização rígida das alturas) ocorrem em diversas obras atuais do
autor, como uma característica individual estilística.
A coda apresenta um resumo dos materiais sonoros utilizados no quadro. O
chicote percussivo, com dinâmica forte, inicia esse segmento final. Os trítonos estão presentes
nos pizzicati Bartók das cordas graves (como uma “ressonância” do ruidoso chicote do início
do segmento), e os trinados por semitons estão nos metais graves (trombones e tubas), fundo
musical para o texto narrado: "... comandado pelo pai de santo Edmilson Barbosa da Silva,
para livrar João Maria da impotência sexual.” A conclusão ocorre de forma súbita e “seca” –
cordas em pizzicati Bartók, o chicote, a gran cassa, o staccato nas madeiras e nos metais –,
toda ela em dinâmica fortíssima.
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Figura 3: Exemplo da interpolação do tutti orquestral.
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4. Conclusão
O processo coletivo de composição, descrito neste trabalho, apresentou resultados
positivos palpáveis, como, por exemplo, a inclusão da apresentação da Cantata Bruta no XIV
VIRTUOSI, realizado em Recife no mês de dezembro de 2011. Outra repercussão foi a
aprovação pela Fundação Cultural de João Pessoa (FUNJOPE) de dois novos projetos de
composição coletiva para o ano de 2012, um dos quais terá como referência o livro “Eu”, do
poeta paraibano Augusto dos Anjos (1884-1914), cuja primeira publicação está completando
cem anos em 2012.
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1 Nas palavras do autor: “A Gigantesca Morgue é formada por 125 contos originários de reportagens recicladas
para o formato, muitas vezes sem alteração alguma nos textos, apenas enxugados, cabendo-me unicamente –
como criador – o estabelecimento de uma sensação de terror com o acúmulo de violências.” (SOLHA, 2005,
p. 2).
2 A programação da homenagem a W. J. Solha ocorreu nos dias 29 e 30 de outubro de 2011. O local da estreia,
em 29 out. 2011, e de sua reapresentação no dia 30 out. 2011 ocorreu no Cine Banguê (FUNESC), em João
Pessoa. A obra foi também apresentada no Teatro de Santa Isabel, em Recife, no dia 16 dez. 2011, durante o
XIV VIRTUOSI.
3 Maria Juliana Linhares (mezzo-soprano), Edd Evangelista (tenor), Waldemar Pessoa e Suzy Lopes
(declamadores). A difusão eletrônica ao vivo foi coordenada pelos compositores Marcílio Onofre e Valério
Fiel. Em todas as apresentações, o cenário, a iluminação e a direção de palco ficaram a cargo de Jorge
Bweres.
4 Apesar da riqueza do material literário escolhido, o presente trabalho não pretende discutir as relações entre a
concepção sonora e o texto utilizado. Essa discussão será apresentada em trabalho futuro, cuja extensão do
total de páginas permita discorrer sobre tais relações.
5 Admitimos que infelizmente as considerações preliminares sobre o processo de composição coletiva pode não
oferecer contribuições específicas para outros compositores em projetos similares. Em publicações futuras, a
descrição pormenorizada poderá oferecer tais contribuições.
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6 A junção dos quadros, enquanto composições individuais, sugere no todo uma composição poli-estilística. No
entanto, as linguagens escolhidas, na sua maioria inseridas no contexto da música textural (atendendo,
inclusive a um posicionamento prévio do grupo dos compositores), garantiram uma homogeneidade
estilística. Assim, a composição do autor se “coordena” com as demais, principalmente em função da
linguagem textural escolhida pela maioria do grupo.
7 Alguns detalhamentos de procedimentos utilizados, como gráficos, elementos sonoros de conexão, resultados
parciais e o posicionamento final dos quadros, em relação às outras partes constituintes (incluindo aqui a
relação com o restante do material musical da cantata), não foram abordados nesse trabalho, cuja extensão se
limita a oito páginas. Os detalhamentos serão apresentados em publicações futuras.
8 “Fernanda, 12 anos, está indo para a escola da Fazenda Serrinha, a 38 quilômetros de Goiânia, Goiás, quando é
atacada por Vicente e João Maria – dois conhecidos da família dela. Arrastada para o matagal, é estuprada,
degolada, o sangue recolhido de seu pescoço conservado durante quatro dias numa geladeira e depois bebido
com farinha, azeite-de-dendê e cachaça, num ritual realizado no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília,
comandado pelo pai de santo Edmilson Barbosa da Silva, para livrar João Maria da impotência sexual.”
(SOLHA, 2005, p. 70).
9 A relevância e a especificidade da utilização desse conjunto de classes de alturas, além de ser a base da
construção musical do quadro em questão, ocorre na medida em que se torna uma das características
individuais mais marcantes da produção composicional do autor. A idéia é unificar o discurso musical com
um controle rígido da organização intervalar das alturas.
10 Mary Wennerstrom (1975, p. 48) define e exemplifica procedimentos texturais de contraste (extratificações,
justaposições e interpolações) e de conexões (amálgamas, gradações e dissoluções).
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Resumo: Este trabalho, orientado pelos estudos de citações, busca mapear as referências utilizadas
em parte da produção científica brasileira sobre educação musical escolar, a fim de identificar
perspectivas e tendências que têm colaborado para a construção da área. Foram tabuladas
informações de elementos pós-textuais de um conjunto de 80 artigos selecionados em estudo
prévio. Nesta comunicação, serão apresentados resultados parciais referentes às categorias: autor,
título, campo disciplinar e ano de publicação. Os dados indicam uma dispersão da produção, o que
dificulta a identificação tanto de formas de diálogo entre os autores quanto de obras de referência
para a pesquisa sobre educação musical escolar.
Palavras-chave: educação musical escolar, produção científica em educação musical, análise de
referências.

Scientific knowledge production about school music education: an analysis of the
references from a set of papers published in the Revista da ABEM
Abstract: This paper, guided by the quotation studies, seeks to map out the references used in part
of the Brazilian scientific production about school music education, in order to identify trends and
perspectives that contribute to the construction of the field. Post textual elements of a set of 80
papers, selected in a previous study, were tabulated and analyzed according to the following
categories: author(s), title, field of knowledge, and year of publication. The results show a sort of
dispersion in the production, which difficult the identification of dialogues between authors, as
well as works of reference for the research about school music education.
Keywords: school music education, scientific production in music education, analysis of
references

INTRODUÇÃO
O exercício reflexivo sobre a produção de conhecimento tem sido, nas últimas
décadas, uma preocupação da área de educação musical. Nas décadas de 1990 e 2000, estudos
desenvolvidos por vários autores analisaram aspectos da produção de conhecimento em
educação musical, contribuindo com a identificação de temáticas, perspectivas e tendências
teórico-metodológicas, bem como com discussões acerca das propriedades da área (ver DELBEN, 2011).
O presente trabalho 1, inspirado nos estudos de citações, busca contribuir com esse
exercício reflexivo e, para tanto, objetiva mapear as referências presentes em parte da
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produção científica brasileira sobre educação musical escolar. Com base na concentração e
inter-relação identificadas entre autores e trabalhos, assim como a proveniência e o formato
desses materiais, busca reconhecer tendências que têm colaborado na construção desse
campo, bem como autores que representam a sua “frente de pesquisa”, conforme denominam
Mostafa e Máximo (2003). Longe de esgotar as possibilidades de reflexão ou de tecer
generalizações sobre a produção da área, este trabalho busca contribuir com a caracterização
da educação musical como área de conhecimento, evidenciando as referências que a têm
alicerçado.
METODOLOGIA
Esta comunicação dá continuidade à pesquisa de Del-Ben (2011), que,
contemplando artigos publicados na Revista da ABEM na década de 2000, buscou “mapear
parte da produção científica em educação musical, analisando as principais tendências de
investigações de trabalhos que tomam a educação musical escolar como objeto de estudo” (p.
886). Assim, foram tomados como dados empíricos os 80 artigos já selecionados e
categorizados em campos temáticos pela autora. Desses textos, foram extraídos os elementos
pós-textuais, a partir dos quais foram contabilizadas 1.853 referências, contadas as repetições.
Na etapa de coleta de dados, as tarefas foram divididas entre membros do Grupo Música e
Escola 2.
Os dados foram inseridos em uma planilha eletrônica que continha dois eixos de
entradas, sendo o primeiro relacionado aos materiais referenciados: 1) Autor(es); 2) Título; 3)
Ano de publicação; 4) Campo disciplinar; e 5) Formato do material; e o segundo vinculado
aos trabalhos referentes: 6) Modo como o material referenciado foi utilizado; 7) Citante(s); 8)
Ano de publicação; 9) Campo temático; e 10) Identificação do artigo. Esta comunicação
apresenta resultados relacionados ao primeiro eixo.

RESULTADOS
Somando-se os autores, organizadores, editores e coordenadores dos materiais
referenciados, o resultado é 1679 ocorrências, contadas as repetições. Neste trabalho, todos
serão tratados como “autores” e só serão contabilizados os primeiros autores, organizadores,

1880

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

editores e coordenadores. Para esta etapa, foram omitidos órgãos governamentais e
instituições responsáveis pela elaboração de documentos normativos, norteadores,
informativos, entre outros. Cabe ressaltar a presença expressiva desse tipo de trabalho, que
representa 9% do total. Os documentos da União, por exemplo, são mais recorrentes do que
os trabalhos da autora mais referenciada, o que representa 7,1 % de todas as referências. Na
Tabela 1, são apresentadas as frequências com que os autores são referenciados no material
analisado, sendo identificados apenas aqueles com 15 ou mais ocorrências.
Tabela 1. Frequência de autores referenciados.

Autor(a)
PENNA, M. L. F.
SOUZA, J. V.
BELLOCHIO, C. R.
HENTSCHKE, L.
FIGUEIREDO, S. L. F.
SWANWICK, K.
ARROYO, M.
DUARTE, M. A.
FRANÇA, M. C. C.
DEL-BEN, L. M.
OLIVEIRA, A. J.
BEINEKE, V.
FUKS, R.
12 autores
26 autores
24 autores
36 autores
93 autores
463 autores
Total

Ocorrências
102
48
46
39
36
34
22
22
21
19
18
15
15
10 a 15
5a9
4
3
2
1
1679

Percentual
5,5
2,6
2,5
2,1
2
1,8
1,2
1,2
1,1
1
1
0,8
0,8
------100

Vale destacar que a soma de ocorrências dos autores identificados na Tabela 1 –
aqueles referenciados 15 ou mais vezes – representa 23,6% do total de autores referenciados.
A quantidade de autores que aparecem uma vez apenas merece também destaque, uma vez
que, somados, correspondem a 25% do total de referências. É possível perceber certa
dispersão no conjunto das referências, conforme já apontava pesquisa de Del-Ben (2011). As
possíveis razões para esta dispersão deverão ser retomadas no futuro, no sentido de examinar
as relações entre os pesquisadores e a literatura científica da área de educação musical.
A Tabela 2 apresenta o número de ocorrências de todos os títulos referenciados.
Estão nomeados apenas os títulos que tiveram mais de 10 ocorrências.
Tabela 2. Frequência de títulos referenciados.

Título dos materiais referenciados

Número de

Percentual de cada
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Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte (1ª a 4ª séries)
Lei nº 11.769/2008
Professores de música nas escolas públicas de ensino fundamental e
médio: uma ausência significativa
A educação musical no Brasil
72 títulos
115 títulos
1.025 títulos
Total

ocorrências
20
15
11
11

material
1,1
0,8
0,6
0,6

10
3a9
2
1
1853

0,5
---100

Os dados evidenciam uma pulverização dos materiais referenciados, o que não
permite identificar um conjunto de trabalhos de referência para a pesquisa em educação
musical escolar. Materiais referenciados uma única vez totalizam 85% das ocorrências,
enquanto que o material mais citado representa apenas 1.1% desse total, o que torna difícil
perceber relações entre os trabalhos. A dispersão de autores, portanto, é acompanhada por
uma dispersão de trabalhos. A presença expressiva de documentos oficiais (normativos e
norteadores) pode ser justificada pela preocupação da área com a regulamentação e
institucionalização da educação musical escolar, mas não necessariamente por possíveis
contribuições conceituais trazidas por esses documentos.
Para a classificação do formato dos materiais referenciados, foram utilizadas as
definições propostas por Población e Noronha (2002). Os dados apontaram que 67% das
referências estão entre os formatos denominados como literatura branca (livros, capítulos de
livro e artigos) e 33% das referências no âmbito da literatura cinzenta (monografias,
dissertações, teses, trabalhos em anais de evento, documentos oficiais da união, dos estados,
municípios e distrito federal, textos em jornais, magazines e internet). Os resultados
corroboram as conclusões de Del-Ben e Souza (2007), de que a “educação musical tem
dialogado com uma literatura consolidada e referendada coletivamente”.
Para a definição do campo disciplinar dos textos referenciados, foram utilizadas
categorias presentes nos trabalhos de Kraemer (2000) e Souza (1996). De acordo com esses
autores, a educação musical 1 está em constante relação com outras áreas do conhecimento,
como filosofia, antropologia, pedagogia, sociologia, ciência política, história, psicologia e
musicologia 2. No processo de classificação, outras categorias foram acrescentadas, tendo em
vista a especificidade de alguns trabalhos. Cabe ressaltar a dificuldade de situar diversos
1

Conforme Jusamara Souza, tradutora do texto de Kraemer (2000), “Pedagogia da Música” seria a denominação
alemã para “Educação Musical” como área de conhecimento.
2
Entendida, aqui, como “ciências da música”, que englobariam: composição, etnomusicologia, musicologia,
práticas interpretativas, entre outras.
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trabalhos em campos específicos somente a partir de títulos e autores, tendo em vista a
indefinição na delimitação de fronteiras entre áreas do conhecimento. Partindo dos títulos e
dos autores dos trabalhos, foram realizadas buscas na internet, no intuito de identificar a
forma como são reconhecidos e suas filiações institucionais. A Tabela 3 apresenta a
classificação do campo disciplinar do material referenciado.
Tabela 3. Frequência de campos disciplinares.
Campos disciplinares
Educação Musical
Educação
Legislação e documentos correlatos
Sociologia
Psicologia
Artes
Filosofia
Psicologia da Música
Etnomusicologia
Sociologia da Música
Antropologia
História
Comunicação
Folclore
Psicologia Social
Estudos Culturais
Materiais cujas áreas apareceram menos de 5 vezes
Não identificados
Total

Frequência
949
338
149
46
45
44
39
32
23
20
11
11
8
7
7
6
101
17
1853

Percentual
51,3
18,2
8,1
2,5
2,4
2,4
2,1
1,8
1,2
1,1
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,3
5,2
1
100

Chama a atenção o número de trabalhos classificados como da educação musical.
Metade das referências utilizadas é oriunda do próprio campo, o que sinaliza a existência de
ampla produção da própria área, que já se retroalimenta. A educação é a segunda área mais
contemplada pelos artigos selecionados, seguida por sociologia, psicologia, artes e filosofia,
embora essas últimas com uma frequência bem menos expressiva. Os dados também indicam
que, ao menos quando se trata da educação musical escolar, o diálogo da educação musical
com outros campos da música, como musicologia, etnomusicologia e composição, ainda é
pequeno. Somados, os trabalhos classificados nesses campos representam 6% do conjunto de
referências.
A última categoria de análise, referente ao primeiro eixo de entrada
das referências, é o ano de publicação dos materiais referenciados, apresentado no gráfico a
seguir. Embora haja referências do ano de 1942 até o de 2010, para uma melhor visualização,
estão expostos apenas os dados das referências publicadas a partir da década de 1990, cuja
concentração é consideravelmente maior do que a do período anterior.
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dos trabalhos referenciados.
Ao comparar as décadas, percebe-se um aumento do número de materiais
referenciados para abordar a educação musical escolar. É grande a quantidade de trabalhos
publicados na mesma década dos artigos analisados (2000 a 2010), correspondendo a 55,6%
do total de referências, sem contar os trabalhos sem data definida ou no prelo. As publicações
anteriores à década de 1990 concentram apenas 9,6% do total. A maior parte dos trabalhos foi
publicada entre 1998 e 2004, quando considerados apenas os anos com mais de 100
recorrências, o que corresponde a 52% do total de referências. A concentração maior,
portanto, é de uma literatura recente, ainda que não imediata. É possível que essa literatura
represente uma produção relevante sobre o tema. Por outro lado, também é preciso considerar
a possibilidade de substituição das referências ao longo do tempo. Essas especulações
apontam para a necessidade de, em trabalhos futuros, investigar o que representam esses
períodos para a pesquisa sobre educação musical escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por corresponderem à primeira etapa do estudo, os dados aqui apresentados
precisam ser ampliados. As etapas seguintes preveem maior detalhamento e aprofundamento
da análise, incluindo todas as categorias e, também, o cruzamento dos dados. No entanto, os
resultados, embora parciais, permitem algumas conclusões, sendo a primeira delas a
existência de um corpo de conhecimento construído pela própria área, que tem sido utilizado
para orientar a produção sobre educação musical escolar. Isso, no entanto, não exclui o
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diálogo com outras áreas do conhecimento, o que reforça a ideia da multidimensionalidade
que caracteriza a área de educação musical (KRAEMER, 2000).
Por outro lado, foi identificada certa dispersão na produção que tem servido de
referência para a pesquisa sobre educação musical escolar, tanto em termos de autores quanto
de trabalhos, independentemente de seus pertencimentos disciplinares. Se, por um lado, isso
indica que são muitos os autores e trabalhos que têm oferecido suporte para a pesquisa sobre
educação musical escolar, por outro, dificulta o reconhecimento de tendências na produção e
de uma “frente de pesquisa” (MOSTAFA; MÁXIMO, 2003) que represente a maturidade da
área em relação ao tema em questão.
A dispersão de autores e trabalhos referenciados sugere diversas formas de relação
dos autores citantes com a literatura, o que reforça a necessidade de se “analisar como
diferentes autores têm dialogado entre si” (DEL-BEN; SOUZA, 2007, p. 10). Compreender as
relações estabelecidas entre citantes e autores e trabalhos citados poderá contribuir para uma
melhor compreensão do processo de constituição de uma comunidade científica (ver BRITO;
LEONARDOS, 2001) dedicada ao estudo da educação musical escolar.
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Produção da música popular brasileira na década de 1970: a
influência do regime militar
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Resumo: Durante a década de 1970, o Brasil vivenciou momentos de intensas transformações
políticas, econômicas e sociais. No âmbito da cultura, e mais especificamente da música, o
reflexo de um país sob o comando da ditadura militar pôde ser visto em diferentes contextos,
gerando manifestações que exibiam, embora através de expressões diversas, resultados de uma
realidade comum de submissão obrigatória ao governo. A partir dessa prerrogativa, este
trabalho busca apresentar, ainda que de forma sucinta, algumas considerações sobre o legado
resultante de uma produção musical que dialogou, em diferentes níveis, com os limites
impostos pelo regime militar.
Palavras-chave: música popular brasileira, Brasil: regime militar, manifestações culturais
Production of Brazilian Popular Music in the 1970s: the influence of the military regime
Abstract: During the 1970s, Brazil experienced moments of intense political, economic and
social transformations. As part of the culture, music and more specifically, the reflection of a
country under the command of the military dictatorship could be seen in different contexts,
generating demonstrations showed, albeit through different expressions, results of a common
reality of mandatory submission to the government. From this prerogative, this study aims to
present, albeit briefly, some thoughts on the legacy resulting from a musical production that
held talks at different levels, with the limits imposed by the military regime.
Keywords: Brazilian popular music, Brazil: the military regime, cultural manifestation

1. A década de 1970 e a influência do regime militar na produção musical
Durante a década de 1970, a música popular brasileira se revelou com grande
diversidade, tendo expressões significativas que abarcaram de gêneros mais populares até o
experimentalismo. O crescimento dessa produção foi vigiado pelos sucessivos governos
militares que, durante todo o período de vigência do regime, estiveram atentos ao que era
produzido na esfera musical (CAROCHA, 2006: 191). Segundo observou Cavalcanti
(2003: 134), a canção popular da década de 60 e 70 tem um caráter circunstancial,
assumindo muitas vezes uma dimensão quase jornalística, passando a refletir diretamente
os acontecimentos do “dia-a-dia”. É importante ressaltar que esse cotidiano poderia ser
percebido tanto nas canções de confronto como nas despretensiosas letras românticas,
ambas inseridas nos ditames da censura, e revelando distintas reações às transformações
vividas pelo país naquele momento. No contexto pós AI-5, o falar e o calar se entrelaçaram
através de uma mudança de comportamento causada pela limitação da liberdade de
manifestação de pensamento (BOZZETTI, 2007: 137).
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Surgiu então a “geração do sufoco”, formada por músicos que consolidaram
suas carreiras no momento de maior repressão da ditadura (SEVERIANO, 2009: 420).
Eram compositores que, como afirma Cavalcanti (2003: 134), lançaram mão de artifícios
poéticos na construção de suas letras, através da fragmentação, da intertextualidade e da
própria referência à tradição literária brasileira. Porém, na tentativa de manter a ordem, a
produção da suspeita 1 era atividade cotidiana dos agentes da repressão e a censura poderia
atingir desde as letras mais rebuscadas, destacando as “entrelinhas da subversão”, até as
poesias que não tratavam necessariamente de questões da realidade política
(NAPOLITANO, 2004: 107). Contra a repressão e a censura, um dos recursos de vários
compositores era trabalhar a poética do ser e do tempo e suas antíteses produzidas pela
experiência da repressão, como afirmou Napolitano (2003: 118). Um das formas de fazer
esse trabalho seria recorrer ao uso da linguagem metafórica, como acontecia, por exemplo,
nas canções de Aldir Blanc (SEVERIANO, 2009: 432).
Paralelamente a esse cenário de cultura popular intelectualizada, engajada e de
caráter nacionalista, existia o espaço dos “malditos” da MPB, com Jards Macalé e Luis
Melodia, entre outros, um grupo que, como descreve Napolitano (2002: 08), foi campeão
no encalhe de discos e, ao mesmo tempo, foi prestigiado pelos críticos mais ligados à
contracultura, retomando o espírito tropicalista já em colapso. Os “malditos da MPB”
reconheciam a importância do tropicalismo, prematuramente interrompido devido ao exílio
de Caetano Veloso e Gilberto Gil. A questão básica delineada desde o movimento
tropicalista e que percorreu o pós-tropicalismo era, de acordo com o que encontramos em
Lopes (2009: 09), entender o poder da música popular: a capacidade de desentranhar as
mazelas, as feridas do inconsciente histórico colonial brasileiro e, ao mesmo tempo,
acentuar o potencial transformador da cultura no Brasil. Nesse sentido, a vanguarda
tropicalista assumiu uma postura autocrítica que abriu espaços para novas misturas e
hierarquias (ULHÔA, 1997: 06).
Em 1972, Caetano voltou do Exílio e lançou álbuns que marcaram o início do
experimentalismo musical na música popular brasileira: Araçá Azul e Transa, os dois
primeiros de uma trilogia experimentalista finalizada pelo álbum Jóia, lançado em 1975. O
álbum Araçá Azul representou uma experiência única para o cenário musical brasileiro,
sendo um projeto sonoro com canções e faixas experimentais compostas a partir de vozes,
ruídos e sobreposições de outras canções (DIETRICH, 2003: 08-09). Apesar do prestígio já
alcançado na década anterior, Caetano não teve sucesso com as vendagens desses álbuns,
pois a maioria do público consumidor, sofrendo a influência da mídia em ascensão como
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resultado das transformações industriais da década de 70, buscava outros tipos de
“mercadoria”, algo esteticamente menos complexo. Como afirma Dias (2000: 64), “No
Brasil dos anos 70, o caráter de mercadoria dos produtos culturais passa a ser evocado com
maior naturalidade. (...) Nesse sentido, é preciso aproximar o foco para a estrutura e
organização da indústria fonográfica brasileira na época.” Em um período no qual, segundo
Oliveira (2008: 05), o “povo massa” não apenas consome o que a indústria cultural a ele
impõe, mas também utiliza esta mesma indústria para expressar a sua realidade, as grandes
gravadoras nacionais voltam a atenção para trabalhos de forte apelo popular, que alcançam
sucesso fácil de vendagem. Passamos então a observar, mais claramente, o surgimento de
uma vertente da música popular que consegue dividir espaço com os já consagrados
artistas da MPB.
Em relação à MPB tradicional, todos os artistas de maior projeção
concentravam-se efetivamente em gravadoras multinacionais 2, principalmente na
Phillips que, durante os anos 1970, chegou a congregar praticamente todos os
nomes expressivos do segmento como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico
Buarque, Gal Costa, Maria Bethânia, Jorge Ben e Elis Regina, entre outros. Já a
presença de grandes gravadoras nacionais nas listagens vinculava-se, durante
esse período, quase que invariavelmente a nomes de grande apelo popular como
Wando, Moacyr Franco, Nelson Ned e Wanderley Cardoso, no caso da
Copacabana, ou Waldick Soriano, Amado Batista e Adriana, no da Continental
(VICENTE 2006: 125).

A “música brega” se origina como uma grande linhagem da indústria
fonográfica brasileira 3 e vários artistas acabam abarcando esse estilo, de forma declarada
ou não. Reconhecemos nesse grupo de artistas alguns nomes que marcaram a história do
brega: Waldick Soriano; Odair José; Reginaldo Rossi; Nelson Ned; Agnaldo Timóteo;
Benito Di Paula; Luiz Ayrão, entre outros. O interessante é perceber que o brega é um
estilo de difícil definição, ele não está ligado a um gênero musical específico, mas
apresenta uma simplicidade nos arranjos e letras de fácil entendimento e apreensão, com
enfoque nos fatos cotidianos de forma satírica ou romântica, que o torna, embora ainda
subjetivamente, reconhecível. Essa era a música que o público universitário rejeitava em
termos de forma e conteúdo, sob a acusação de assumir uma visão “alienante”.
Oliveira (2008: 05) aponta para a origem dos artistas denominados bregas:
O aparente convívio harmônico destes artistas com o Regime Militar (19641985) não significa necessariamente que compactuassem com o Regime. Grande
parte destes artistas pertenciam às camadas populares e não haviam freqüentado
os meios universitários, onde havia um intenso debate político – como ocorreu
com grande parte dos artistas pertencentes a MPB. Além disso, tinham que
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trabalhar pelo seu sustento e muitas vezes o de sua família, dedicando suas vidas
à busca de ascensão social e melhoria de sua qualidade material de vida.

Tanto os cantores pertencentes a Jovem Guarda quanto os da “música brega”
foram considerados alienados pelos críticos e artistas mais engajados da época, como
afirma Oliveira (2008: 03). Na verdade, eles tentavam passar pelos mesmos obstáculos os
quais qualquer compositor daquela época estava fadado a enfrentar, afinal, a censura
atingia e modificava o trabalho dos mais diferentes estilos e artistas, desde aqueles da MPB
tradicional, como Chico Buarque, passando pelos tropicalistas Gil e Caetano, que também
foram chamados de alienados (GOÉS, 1982: 07), e seus seguidores, até os conhecidos pela
música brega. No trabalho de Carocha (2006: 209) encontramos um depoimento 4 de Odair
José, um dos ícones do brega: “Tínhamos que aceitar as sugestões de Brasília. Sentia meu
trabalho mutilado. (...) A gravadora alegava que perdia dinheiro com a não liberação das
músicas”. A indústria fonográfica brasileira estava em pleno período de expansão, buscava
mercados consumidores cada vez maiores e mais diversos e, para isso, poderia tanto
recorrer ao apelo popular como apostar no lançamento de novos nomes. Nesse momento,
começou a tomar proporções maiores o trabalho de artistas que representaram o rock
nacional dos anos 70, a saber, Raul Seixas, Rita Lee - remanescente do Mutantes, grupo de
rock desintegrado em 1972 - e o trio Secos & Molhados. Assim como os artistas populares
que foram chamados de cafonas, como Odair José e Waldick Soriano, Raul Seixas viu
algumas de suas composições vetadas total ou parcialmente, como comenta Larsen (2009:
20). De acordo com Dias (2000: 57), Paiano observa 5 a ação da censura como mais um
chamariz para a venda de discos de artistas censurados já que a imagem de mártir do artista
era capitalizada pelas companhias. Raul Seixas chegou a conquistar Discos de Ouro e hoje
é considerado o mais importante precursor do chamado BRock (SEVERIANO, 2009: 425).
Com uma produção ímpar em termos de diversidade musical, além de
apresentar consagrados nomes da MPB e do rock, a década de 70 ainda abriu espaço para a
expansão dos regionalismos musicais, revelando artistas de vários estados fora do eixo
Rio-São Paulo. Severiano (2009: 420-425) destaca nomes que exemplificam essa riqueza
aflorada nos anos 70 e aqui, com base nesse destaque, citamos alguns artistas que
ganharam, ainda que em diferentes níveis, projeção nacional. A contribuição nordestina
apareceu da Bahia, com os Novos Baianos, Simone e Armandinho; de Pernambuco, com
Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Naná Vasconcelos e o Quinteto Violado; da Paraíba,
com Zé Ramalho, Elba Ramalho e Vital Farias; de Alagoas, com Djavan; do Ceará, com
Fagner, Belchior e Amelinha, entre tantos outros. Ainda marcaram presença os estados de
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Minas Gerais, com o Clube da Esquina; o Rio Grande do Sul, com a dupla Kleiton e
Kledir; a música amazônica de Fafá de Belém; e, finalmente, o Mato Grosso do Sul, com
Tetê Espíndola.
Pioneiros dessa expansão regionalista, os Novos Baianos fizeram parte de uma
geração de jovens que, diante de um contexto de intensas transformações econômicas e
sócio-culturais, quiseram se expressar a favor da paz e da vivência em coletividade. Foram
influenciados por diversos gêneros musicais e conseguiram se tornar sujeito dentro do
processo modernização x tradição através da união de elementos da música popular
brasileira com o rock. Apesar do refinamento musical que os Novos Baianos atingiram, o
público dos anos 70 não era unânime em reconhecer a legitimidade alcançada pelo grupo,
nem tão pouco a sua importância para a música popular brasileira. Um dos fatores
responsáveis por essa recusa era o preconceito com o estilo de vida que o grupo levava,
identificado como semelhante ao conjunto de valores ideológicos ligados ao movimento
hippie: “Se o problema era econômico, negavam-se as necessidades de consumo; (...) se o
problema era político, negava-se o poder; se o problema era comportamental, negavam-se
os valores convencionais” (PEREIRA, 2009: 112). Os Novos Baianos, assim como ocorreu
com a grande maioria dos artistas da década de 70, passaram pelos percalços da ditadura.
Como alertou Napolitano (2005: 76), “A música popular tem traduzido e iluminado, a um
só tempo, as posições e o dilemas não só dos artistas, mas também dos seus públicos e
mediadores culturais.” Se, por um lado, o regime militar impôs restrições, ele também, na
contramão de seus objetivos, trouxe à tona a reação de brasileiros que expressavam sua
indignação através da arte.
Cabe mencionar ainda o trabalho de brasileiros que foram influenciados pela
cena musical dos Estados Unidos. Entre eles, Luiz Melodia, Cassiano, Hyldon, Toni
Tornado, Sandra de Sá e Tim Maia, sendo este último considerado um verdadeiro soulman
(SEVERIANO, 2009: 428). Somando-se à lista de músicos brasileiros influenciados pela
soul music, mas que também teve a disco music como fonte, encontramos o grupo
Frenéticas. E, também influenciados pela cena de Nova York, mas dessa vez pelo rock,
vários grupos brasileiros passaram a seguir os comportamentos rebeldes do movimento
punk. Tendo origem nos Estados Unidos, em 1974, com a banda The Ramones, e na
Inglaterra, em 1975, com os Sex Pistols (OLIVEIRA 2007: 64), o punk revelou um som
cru, anárquico e agressivo, de caráter contestador e internacionalista. Já no fim dos anos
70, o movimento se espalhou pelo mundo, inclusive pelo Brasil (SALEM 6 apud
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OLIVEIRA, 2007: 64). Viteck (2007: 54-55) fala sobre o que tinham em comum os
diferentes lugares onde o punk surgiu:
Em relação ao punk, é importante ressaltar que em todas as cidades onde ele
apareceu como um movimento, seja em Nova York, em Londres ou em São
Paulo, as áreas pobres das cidades sempre foram o seu marco zero. Isso se
justifica pelos seguintes fatores: a) o punk é um movimento do proletariado; b) é
geralmente nos subúrbios que a desilusão da civilização urbana se mostra mais
desesperadora; c) a maioria das pessoas que habitam a periferia compartilham as
mesmas frustrações e dificuldades.

Nesse sentido, o movimento abrigou vários jovens que passaram a vivenciar o
“ser punk”, configurando-se como movimento de contracultura, na medida em que adotou
a análise e a crítica da cultura dominante, de inspiração capitalista, como prática
(OLIVEIRA 2007: 49). As conjunturas econômica e social brasileiras, com a falência do
milagre econômico e a repressão política, cultural e social imposta pela ditadura militar,
foram fatores preponderantes para a explosão do protesto punk, pois alimentaram o
sentimento anárquico em uma parcela da juventude menos favorecida (OLIVEIRA, 2007:
80). No Brasil, o punk originou bandas como o Aborto Elétrico, Inocentes e Restos do
Nada, entre outras. É importante ressaltar que, como afirma Viteck (2007: 53), “a
“bandeira anarquista” levantada pelo movimento punk não levou muito tempo para
também ser absorvida pela indústria cultural (...). Os mercados de moda, de discos e a
imprensa não demoraram a perceber que a rebeldia podia ser colocada à venda”.
2. O legado musical
Durante os anos 70, o Brasil foi palco para o surgimento de vários gêneros
musicais com representantes que, embora musicalmente diferentes, convergiam quanto à
tentativa da busca pela liberdade de pensamento. Inseridos num contexto de
transformações econômicas, políticas e sociais, os artistas em atividade nessa época
puderam realizar projetos musicais que, pela originalidade e ousadia, ainda continuam
influenciando várias gerações. Na década de 80 consolidou-se o BRock, que teve como
fonte o rock e o punk rock da década anterior; a partir dos anos 90, derivado do brega,
rótulo que até hoje é rejeitado por uns artistas e assimilado por outros, surgiu o bregapop e,
mais tarde, o tecnobrega; a importância da mistura de ritmos dos Novos Baianos tornou-se
lugar comum para os admiradores do suingue brasileiro. Esses são apenas alguns dos
vários elementos do legado deixado pelos anos 70.
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Será que ainda teremos a oportunidade de passar por um período tão frutífero
musicalmente? É preciso reconhecer que a diversidade musical apresentada pela década de
70 foi conseqüência de todo um contexto histórico vivido na época, que apenas nela pôde
ser de fato percebido e processado. Hoje, temos novos desafios e vontades a seguir e,
embora continuemos vivendo num país culturalmente diverso, algumas trajetórias passadas
não poderão ser repetidas. Provavelmente, daqui a algumas décadas, ou mais cedo que
isso, os tempos atuais sejam mencionados e reconhecidos, assim como os anos 70, como
referências para a música brasileira. E assim poderá continuar a incessante vontade de
inovar, misturar, transformar.
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Producción de conocimiento en la formación de profesores de música en
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Resumen: el presente trabajo busca caracterizar la producción de conocimiento en las carreras de
formación de profesores de música en cinco universidades públicas de Chile, a partir del análisis
de las tesis de finalización desarrolladas por estudiantes de pedagogía en música. La metodología
combina análisis documental y cuantitativo, trabajando con un universo total de 580 tesis,
provenientes de 5 universidades públicas de Chile. Los ejes definidos para el análisis son el
volumen de producción, universidad de procedencia y el período en que fueron publicados los
trabajos. Los resultados obtenidos dan cuenta de marcadas tendencias en dos áreas de
conocimiento, y un crecimiento sostenido en el volumen de producción de las tesis.
Palabras clave: producción de conocimiento en educación musical, formación de profesores de
música, universidades chilenas.
Abstract: this paper intends to characterize the production of knowledge in the careers
of music teacher education in five public universities in Chile, from the analysis of thesis carried
out
by student
teachers in
music. The
methodology
combines
documentary
and quantitative analysis, working with a world total of 580 theses, from 5 public universities
in Chile. The axes are defined to analyze the volume of production, university of origin and the
period in which they were published work. The results obtained show strong trends in two areas
of musical knowledge, and sustained growth in the volume of production of thesis.
Keywords: knowledge production in music education, music teacher training, Chilean
universities.

Antecedentes
La producción de conocimiento en el área de la educación musical resulta hasta
ahora, un terreno poco explorado en Chile. Si bien es posible encontrar trabajos que den
cuenta del estudio de la producción académica en educación musical (Aravena et al., 2002,
Asenjo et al, 1994, Barrientos et al., 1994, Castillo, 2000), e importantes referencias en el
contexto brasileño de postgrado (Beyer, en Nunes Fernandes 2000, Souza, 1997, en Nunes
Fernandes 2000, Oliveira y Souza, 1997, Nunes Fernandes, 2000, 2006b, 2007, Ulhôa, 1997),
no existe una línea de investigación que desarrolle trabajo sistemático sobre este ámbito del
conocimiento. Por otra parte, los cambios al contexto histórico, en términos de volumen,
especialización y pertinencia del conocimiento investigativo, el cambiante horizonte de
políticas de formación de profesores de música, los requerimientos de especialización de
postgrado en educación musical, y la necesidad de contar con investigaciones que provean de
insumos para el desarrollo de políticas específicas en Chile, hacen imprescindible construir
una mirada crítica sobre la producción de conocimiento investigativo en educación musical
desarrollada hasta ahora. A partir de este espíritu se construye el presente trabajo, el cual
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busca explorar acerca de las características que tiene la producción de conocimiento en
educación musical, objetivada en las tesis de pregrado de las carreras de formación de
profesores de música publicadas en 5 universidades chilenas, entre 1945 y 2010.
Objetivo
Caracterizar las tesis desarrolladas en las carreras de formación de profesores de
música en cinco universidades públicas de Chile, en términos de volúmenes de producción,
ámbitos de especialización, período de publicación y universidad de procedencia,
considerando las características de los diferentes contextos históricos en los cuales se
inscriben.
Metodología
El estudio fue desarrollado sobre una selección del total de tesis de pregrado
realizadas en las universidades que formaron y forman profesores de música en Chile,
centrando la selección en 5 universidades: Universidad de Chile, Universidad Austral,
Universidad de Playa Ancha, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
(UMCE), Universidad de La Serena. Dicha selección privilegió los siguientes criterios:
universidades públicas, gran volumen de producción de tesis en educación musical,
producción de tesis durante al menos 20 años. Dichos criterios fueron seleccionados con la
finalidad de explorar tendencias a partir de la categorización y sistematización de las tesis
encontradas. El total de tesis con que se trabajó fue 579.
El método contempló la revisión y búsqueda de fuentes electrónicas, utilizando
los motores de búsqueda del catálogo en línea de cada una de las bibliotecas, a partir de las
siguientes palabras clave: tesis educación musical, profesores de música, educación musical,
pedagogía en música, pedagogía musical. Posteriormente, el trabajo de creación de categorías
se realizó a partir del título y los descriptores temáticos de las tesis, el año de publicación, y la
universidad de procedencia.
La metodología utilizada en el presente estudio, si bien permite explorar amplios
volúmenes de datos, posee también limitantes, siendo la principal el margen de incertidumbre
que existe en la configuración de la base de datos por este medio, la cual requiere constatación
de existencias y catalogación in situ. Dificultan también la búsqueda la existencia de “vacíos”
temporales en los catálogos universitarios, generados por problemas de catalogación, causas
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históricas e incluso idiosincráticas de ciertos períodos (por ejemplo, ausencia de normas de
registro y entrega de las tesis a la biblioteca de la universidad en un período determinado).
La creación de categorías fue realizado aplicando análisis cualitativo del
contenido, siguiendo las características del proceso de codificación y categorización definidas
por Flick (2004, pp. 230 - 231), buscando profundizar el problema por medio del resumen y la
estructuración del análisis de contenido, reduciendo una gran cantidad de datos, con el fin de
emplearlos en forma cuantitativa. Esto también concuerda con la clasificación de Crabtree y
Miller (1992), quien, al clasificar los tipos de análisis cualitativo, reconoce como
aproximaciones quasi estadísticas a aquellas que usan frecuencias de palabras o frases como
métodos claves para la determinación de la importancia relativa de términos y conceptos, y
que son tipificadas como análisis de contenido (Crabtree y Miller, 1992; en Robson, C., 2002,
pp. 457 – 458).
Otras referencias de este análisis los encontramos en Mayring, P. (1983; en Flick,
2004, p. 231) y en Robson, quien define el análisis de contenido como el sentido común
codificado, en tanto “refinamiento de las maneras en que las personas describen y explican
aspectos del mundo en el cual están inmersos” (Robson, 1993, p. 352). Asimismo, la
metodología del presente estudio buscó cumplir con las condiciones básicas de categorización
definidas por Robson: exhaustividad en la construcción de las categorías, exclusividad de las
categorías entre sí, y capacidad de operacionalización de las categorías dentro del análisis.
(Robson, op. cit., pp. 354 -355).
A partir de los lineamientos descritos anteriormente, fueron desarrolladas dos
tipos de categorías: una primera, construida sobre las áreas temáticas que desarrollan las tesis,
y que permitió organizarlas en 7 grandes ámbitos de especialización; una segunda, que
organizó los años de publicación de las tesis en tres períodos, tomando como eje las
características de la evolución histórica de la formación de profesores de música.
Resultados
La primera categorización distinguió 7 áreas de conocimiento: teorías y prácticas
del lenguaje musical, formación disciplinaria en prácticas musicales, teorías y prácticas de
pedagogía y educación musical, conocimientos pedagógicos generales, políticas educativas y
educación musical, musicología y educación musical, tecnologías aplicadas a la educación
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musical. Los resultados obtenidos a partir del total de 580 tesis analizadas, son presentados a
continuación:
Áreas de conocimiento
Teorías y prácticas del lenguaje musical
Formación disciplinaria en prácticas musicales
Teorías y prácticas de pedagogía y educación musical
Conocimientos pedagógicos generales
Políticas educativas y educación musical
Musicología y educación musical
Tecnologías aplicadas a la educación musical

Total

24
68
231
17
26
185
29

Tabla n° 1: distribución de las tesis según áreas de especialización (n = 580)

%

4,1
11,7
39,8
2,9
4,5
31,9
5,0

Por otra parte, la periodización realizada sobre los años de publicación distinguió
3 grandes períodos: 1940 – 1973, 1974 – 1990, 1991 – 2010, tomando como eje las
características del contexto histórico en que se desarrolla la formación de profesores de
música. Es así como el primer período representa la constitución formal de la carrera de
educación musical en las universidades del país; el segundo responde al proceso de
fragmentación de la Universidad de Chile y la creación de las universidades regionales y
pedagógicas, y el tercero a la consolidación de la situación generada en los ’80, dentro de un
contexto complejo, que contempla como variables la vuelta a la democracia, el nacimiento de
mayores regulaciones sobre calidad académica y formación docente, y el crecimiento
explosivo de la oferta de formación pedagógica en música en universidades privadas. Los
resultados de dicha categorización son presentados en la tabla n° 2:
Período
Total
%
1940 – 1973
33
5,7
1974 – 1990
168
29,0
1991 – 2010
379
65,3
Tabla n°2: distribución de las tesis según períodos de publicación.

La tabla n° 3 presenta el porcentaje de tesis desarrolladas en cada área de
conocimiento, por cada uno de los períodos descritos. La relación entre ambas
categorizaciones adquiere relevancia teniendo como referente de contraste el contexto
histórico, en función de la producción de conocimiento desarrollada en cada período,
permitiendo a la vez el formular hipótesis a partir de las características de estas relaciones. En
el siguiente cuadro, las categorías correspondientes a las áreas de conocimientos son
representadas con números romanos, según lo siguiente: I, teorías y prácticas del lenguaje
musical, II, formación disciplinaria en prácticas musicales, III, teorías y prácticas de
pedagogía y educación musical,

IV, conocimientos pedagógicos generales, V, políticas
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educativas y educación musical, VI, musicología y educación musical, VII, tecnologías
aplicadas a la educación musical.
Período
1940 – 1973
1974 – 1990
1991 – 2010

I
3

II
3

III
27

IV
0

V
18

VI
48

VII
0

2

17

54

1

2

19

4

5

10

34

4

4

36

6

Tabla n°3: distribución de las tesis según períodos de publicación y ámbitos de especialización, en porcentajes.

La tabla n° 4 presenta la distribución del total de tesis, según la universidad donde
fueron publicadas. Dicha información resulta importante al momento de comenzar a
caracterizar la producción de tesis, como una forma de cuantificar el volumen de producción
de conocimiento al interior de cada universidad.
Universidad
Totales
%
UMCE
272
47
Universidad Austral de Chile
79
14
Universidad de Chile
44
8
Universidad de La Serena
97
17
Universidad de Playa Ancha
88
15
Tabla n°4: distribución del total de tesis según universidad de publicación, en totales y porcentajes.

Finalmente, la tabla n°5 presenta el porcentaje de aporte que realiza cada
universidad a cada área de conocimiento, en función del total de tesis publicadas en cada una.
Universidades
I
II
III
IV
V
VI
VII
UMCE
4
11
41
3
4
29
7
Universidad Austral de Chile
6
11
38
5
6
29
4
Universidad de Chile
2
5
39
0
11
43
0
Universidad de La Serena
0
15
30
4
4
41
5
Universidad de Playa Ancha
7
14
49
1
2
26
1
Tabla n°5: porcentaje de tesis por área de conocimiento, según universidad de publicación.

Discusión de resultados
Los resultados presentados en la tabla n° 1 muestran un gran volumen de
producción en la categoría III y VI, en desmedro de las otras 5 categorías (39,8% y 31%
respecto del total). Si bien resultaría esperable la concentración de trabajos en la categoría III
(núcleo epistémico de la disciplina), llama la atención el marcado énfasis que tiene la
producción en la categoría VI, así como la falta de interés en desarrollar trabajos en las otras
categorías. Sobre esto, cabe preguntarse si dicho énfasis ha sido intencionado en forma
explícita, u obedece a razones no definidas previamente.
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La tabla n° 2 da cuenta de un crecimiento sostenido en el volumen de producción
de tesis en las carreras de pedagogía en educación musical, siendo altamente significativo el
aumento en el volumen de producción entre el primer y el segundo período, el cual crece más
de 5 veces entre uno y otro (de un 5,7% pasa a un 29%), mientras que entre el segundo y el
tercero, si bien sigue siendo sostenido, resulta menor el aumento en el volumen (de un 29% a
un 65,3%). Dichas situaciones podrían explicarse a partir de la ampliación en el ingreso a la
carrera de pedagogía en música, y por la apertura de la carrera de pedagogía musical en otras
universidades.
La tabla n° 3 presenta resultados por período, en cada área de conocimiento.
Dichos resultados son consistentes con los presentados en la tabla n°1, apareciendo
nuevamente diferencias significativas en el volumen de producción en las categorías III y VI
con respecto a las demás categorías, presentándose en forma continua a lo largo de los tres
períodos.
La tabla n° 4

da cuenta de la existencia de tres niveles en el volumen de

producción de cada universidad: el primero, donde la UMCE abarca casi la mitad de la
producción académica; un segundo, donde las universidades Austral, de La Serena y de Playa
Ancha alcanzan niveles menores aunque significativos de producción, y un tercero, donde la
Universidad de Chile obtiene el nivel mas bajo. En este ámbito, cabe plantearse como variable
la posible influencia del contexto histórico en dichos niveles de producción, específicamente,
las condiciones en las cuales se desarrolla la producción de conocimiento en cada universidad:
en ese sentido, la influencia del ingreso de estudiantes a la carrera, la modalidad en que se
desarrollan las tesis (trabajo grupal vs. individual), e incluso el registro y la entrega de las
tesis a la biblioteca de la universidad podrían resultar significativas.
La tabla n°5 da cuenta de la producción de conocimiento en cada una de las áreas,
por cada una de las universidades presentes en el estudio. En dicha tabla, se observa
nuevamente un mayor volumen de producción en las categorías III y VI, distribuido además
en forma casi homogénea entre las distintas universidades, resaltando nuevamente el bajo
nivel de producción en las demás categorías. Sobre lo anterior, cabe preguntarse por el rol
estratégico que debieran establecer las universidades en la producción de conocimiento
investigativo, especialmente en relación a tópicos temáticos relevantes para los distintos
contextos. En ese sentido, la baja producción en el ámbito de las políticas educativas y la
educación musical, y en el ámbito de las tecnologías aplicadas a la educación musical, hacen
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preguntarse acerca de la forma en que las universidades y las carreras de pedagogía en música
asumen una comunicación efectiva con el medio, capaz de posicionarlas como agentes de
transformación y cambio social, por medio de la generación de una producción académica que
responde tanto a necesidades particulares de agentes (estudiantes, académicos), como también
a los requerimientos que plantea la sociedad por medio de las políticas y los contextos en que
éstas se enmarcan.
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Resumo: Esta pesquisa fez um levantamento sobre materiais didáticos utilizados por professores
particulares de piano com alunos iniciantes da cidade de João Pessoa. Como metodologia
principal, utilizamos o trabalho de campo, com a coleta de dados feita através de um survey, tendo
como ferramenta principal a aplicação de um questionário autoadministrado, com amostragem do
tipo “bola de neve”. Os dados obtidos foram tabulados em um programa de planilhas
eletrônicasgerando gráficos que nos ajudaram na interpretação das respostas. Os materiais
didáticos citados pela população dos 9 (nove) professores entrevistados foram organizados,
comentados e confrontados com os pensamentos dos pedagogos do piano do Século XXI.
Palavras-chave:Materiais didáticos, Pedagogia do piano, Alunos iniciantes.
Private Piano Teachers of João Pessoa City: a survey about method books used.
Abstract: This research aimed to make a survey of piano method books used by private piano
teachers with beginning students of the city of João Pessoa. As the principal methodology, we use
the fieldwork with data collection, done through a survey, with a self-administered questionnaire
as the main tool, with "snowball" sampling. The data were tabulated in a spreadsheet program,
creating graphics that helped us interpreting the answers. Educational materials cited by the
population of 9 (nine) teachers interviewed were organized, discussed and confronted with the
thoughts of piano pedagogues of the XXI Century.
Keywords:Didatic textbooks, Piano Pedagogy, Piano Beginners.

1. Introdução
O presente trabalho traz o resultado de um survey efetuado através da aplicação de
um questionário autoadministradocom nove professores particulares de piano da cidade de
João Pessoa, abordando questões sobre seus perfis profissionais, porém, principalmente,
abordando aspectos sobre os materiais didáticos que estão sendo utilizados atualmente com
alunos iniciantes.
Apesar da investigação sobre o ensino particular ter sido contemplada em diversos
trabalhos (COSTA, 2004; OLIVEIRA, 2005; OLIVEIRA, 2007; USZLER, 2000) pesquisas
sobre o ensino particular de piano nesta cidade não foram encontradas, exceto em
Vieira 1(VIEIRA, 2007). Como forma de contemplar a realidade da nossa cidade,
indagamossobre quais materiais didáticos os professores particulares de piano em João Pessoa
estariam utilizando com alunos iniciantes.
Levantamos a hipótese de que uma parte considerável dos professores particulares
de piano da cidade utiliza-se dos mesmos materiais didáticos e que permanecem com estes
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por algum tempo, com o mesmo aluno. Encontramos no surveya metodologia adequada para
alcançar os objetivos propostos em nossa pesquisa.
2. Fundamentação Teórica
A abordagem pedagógica do ensino do piano 2 sofreu várias mudanças ao longo
dos anos, sendo discutida atualmente por alguns educadores da área (USZLERet. al., 2000;
BAKER-JORDAN, 2005; COSTA, 2004; ARAÚJO, 2005). A escolha do material didático,
conhecido popularmente como “método de piano”, vai além da preferência por um estilo
musical, período ou nível de dificuldade. No desenrolar deste processo, é necessária a
interferência do professor (como guia), no sentido de informar diretrizes no processo ensinoaprendizagem. A importância da participação profissional neste processo está em escolher a
melhor técnica pianística para que o aluno atinja níveis potencialmente elevados no
instrumento, sem prejudicar sua saúde física. Diante da diversidade de materiais didáticos
existentes na atualidade, torna-se uma tarefa importante a escolha daquele que será utilizado
com o aluno iniciante de piano. O primeiro passo do professor é escolher aquele que melhor
se ajusta ao aluno, observando como critérios de escolha o nível técnico, o repertório e
conteúdo ali presentes.
Nesta pesquisa, consideramos material didático somente os livros organizados
exclusivamente para o ensino do instrumento. São compostos, geralmente, por conceitos
teóricos e partituras que auxiliam no estudo do instrumento, organizados de maneira
sistemática e progressiva.
Os

materiais

didáticos

produzidos

no

Séc.

XVIII

fundamentam-se,

principalmente, em peças com níveis progressivos de dificuldade e em aspectos mecânicos da
prática instrumental. A ênfase nestes assuntos, segundo Kaplan (1987), causa vícios motores e
pode “prejudicar tanto a capacidade crítica de solucionar problemas do estudo quanto a
sensibilidade musical necessária ao crescimento artístico” (KAPLAN, 1987: 92).
Segundo Penna, a abordagem do educador não se limita em apenas seguir o que
está escrito, como uma espécie de bula ou manual, mas sim criticar e se perguntar sobre o
conteúdo ali presente:
A questão não se resume, contudo, a escolher um método e utilizá-lo de forma
flexível, procurando adaptá-lo à faixa etária de nossos alunos ou atualizando seu
repertório, por exemplo, pois tais propostas pedagógicas carregam uma concepção
de mundo, uma concepção de música; selecionam e organizam conteúdos, propondo
procedimentos para abordá-los. Cabe, portanto, verificar se são compatíveis com a
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concepção de música que defendemos, se os conteúdos que trabalham são aqueles
que priorizamos. (PENNA, 2011: 20).

Uszleret.al. (2000) ressaltam que o professor deve considerar reformulações no
ensino do instrumento, adotando técnicas de leitura, harmonização e rearranjo, através da
utilização de músicas folclóricas, softwares e avaliação da abordagem inicial a ser tomada.
Em suas palavras, os materiais didáticos atuais são verdadeiras bibliotecas (2000: xv), com
muitos detalhes, fotos, referências e materiais multimídia, necessitando, portanto, que
professor de piano saiba lidar com todos estes acessórios e, antes de tudo, conhecê-los.
Sendo assim, o professor deve ter total liberdade para escolher qual material e
metodologia utilizar, unindo sua metodologia ao conteúdo disposto no material, optando por
recursos diversos (digital e multimídia), se possível (USZLER et. al. 2000).A importância do
mestre não diminui, mesmo no que diz respeito aos conteúdos mais simples. Baker-Jordan
(2005) defende que o professor pode lecionar uma boa aula, independente da qualidade do
material didático, partindo do pressuposto que a parte mais importante do processo de
aprendizado não está no método, mas na metodologia aplicada pelo professor (2005: 167).
Furlan (2007) alerta para alunos que desistem de estudar piano ao apresentarem
contínua dificuldade em leitura de partitura. Ela levanta questões que envolvem a facilidade
de alguns alunos em ler partitura, em contraponto com outros que não a possuem, buscando
entender a origem deste problema.
Referindo-se aos alunos iniciantes adultos, Costa (2004) nos leva a pensar numa
metodologia que considere possíveis limitações motoras, falta de tempo para o estudo e o
tempo necessário para memorização/concentração. Assim como Furlan (2007), Costa também
alerta para o problema da desistência dos alunos, caso o estudo do piano não resulte numa
prática recreativa e prazerosa.
3. Metodologia
O modo como coletamos os dados foi através de um survey. Sobre isso, Babbie
(1999) diz que
Surveys são frequentemente realizados para permitir enunciados descritivos sobre
alguma população, isto é, descobrir a distribuição de certos traços e atributos.
Nestes, o pesquisador não se preocupa com o porquê da distribuição observada
existir, mas com o que ela é (BABBIE, 1999: 96).
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O survey utilizado foi do tipo interseccional, tendo em vista que, “em um único
momento, os dados foram colhidos da amostra selecionada” (OLIVEIRA, 2007: 33).
Utilizamos uma amostragem de professores de piano particulares de João Pessoa,atingindo o
número de 9 professores através da amostra “bola de neve”, isto é, um entrevistado indica
outro e assim por diante.
Para a coleta de dados, utilizamos um questionário do tipo autoadministrado, por
nós elaborado, tomando por base o modelo de Oliveira (OLIVEIRA, 2007: 125). As questões
tratavam sobre formação profissional do professor, atuação como professor do instrumento,
participação em cursos e oficinas, faixa etária dos alunos, repertório utilizado, materiais
didáticos para iniciação ao piano, formação continuada, conteúdos programáticos e plano de
aulas.
Fizemos um pré-teste com o questionário, com a finalidade de adequar os
resultados obtidos com os nossos resultados esperados. Ele foi experimentado com
professores que não participaram da pesquisa. Com os resultados deste pré-teste, fizemos os
devidos ajustes ao questionário, adequando o mesmo aos objetivos de nossa pesquisa.
Os dados foram organizados e tabulados no editor de planilhas Excel (Microsoft
®

Office ), gerando tabelas e organizando os resultados com respostas abertas.
4. Resultados
Sobre a escolha do material a ser trabalhado nas aulas, seguem os dados em
percentagem de respostas obtidas:
• Escolha do Repertório (Adulto Iniciante): 37% há negociação entre o professor e o
aluno, 36% seguem um programa institucional, 18% o professor decide e 9% o aluno
decide.
• Escolha do Repertório (Infantil Iniciante): 50% o professor decide, 30% seguem um
programa institucional e 20% há uma negociação entre o professor e o aluno.
Aos professores foram dados códigos entre P1 e P9 para, com isso, manter o sigilo de
suas identidades. Suas respostas sobre o perfil pessoal, profissional e o material utilizado
estão expostas na tabela que se segue:
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Tabela 1: Respostas sobre o perfil pessoal, profissional e do repertório e material didáticos
utilizados.

Sobre os materiais didáticos utilizados
Relacionamos todos os materiais didáticos utilizados pelos professores com seus
alunos iniciantes. Na tabela abaixo, marcamos com um “X” se o material indicado na coluna
esquerda é utilizado pelos professores, resultando na última coluna (Totais) a quantidade de
professores que utilizam o material de cada linha da tabela:
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Tabela 2: Respostas dos materiais didáticos utilizados pelos professores, indicando a quantidade de
professores que utilizam o mesmo material.

5. Conclusão
A utilização de novos materiais ainda é tímida, bem como uso de um repertório
atual. Concluímos também que todos os professores entrevistados estão com suas bibliotecas
de materiais didáticos desatualizadas. A utilização de materiais produzidos no Século XXI e
por autores brasileiros (com repertório atual) ainda é pouco considerável.
A média aritmética de idade dos professores entrevistados é de aproximadamente
40 anos. Porém a maioria dos professores tem idade entre 20 e 30 anose possui curso superior
em Música. Apenas um possui Pós-Graduação na área e dois possuem formação pedagógica.
Dentre os alunos iniciantes, a maioria é da faixa etária infantil. Também
percebemos que todos os professores ensinam teoria musical. Este é um reflexo das aulas
tradicionais de piano, onde os professores ensinam vários conteúdos.
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Concluímos também que o ensino do piano coletivo ainda é tímido. Quanto ao
repertório abordado nas aulas, há predominância do estilo erudito.
De acordo com a nossa investigação, podemos concluir que a população de
professores particulares de piano da cidade de João Pessoa não tem procurado uma formação
continuada adequada, no que diz respeito a materiais didáticos atuais, o que nos leva a
concluir que existe um espaço neste sentido, tanto para novas pesquisas quanto para uma ação
que envolva pesquisadores, professores e educadores da música.
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2

USZLER et. al., 2000: 4.

1910

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Quarta Sonata para piano de Almeida Prado: Uma suíte barroca pósmoderna?
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Resumo: Esse artigo tem como principal objetivo analisar alguns aspectos da Quarta Sonata para
piano solo do compositor brasileiro Almeida Prado, obra pós-moderna datada de 1984. A partir
dessa análise, mostraremos como o estudo da natureza dos elementos sonoros que compõem a
obra pode auxiliar o intérprete na construção da sua performance.
Palavras-chave: Almeida Prado, Sonata, Música Brasileira, Pós-modernismo.
Analysis of Almeida Prado’s Fourth Piano Sonata
Abstract: This article will discuss analytical aspects of the Fourth Sonata for piano solo, a
postmodern work composed in 1984 by the Brazilian composer Almeida Prado (1943-2010). The
analysis will investigate how sound elements serve as important tools in the construction of the
performance.
Keywords: Almeida Prado, Sonata, Brazilian Music, Postmodernism.

1. A Sonata no Pós-modernismo
Dentre as principais composições para piano, as doze sonatas representam um
marco importante na obra do compositor Almeida Prado (1945-2010). Compostas no período
de 1965 à 2004, pertencem a fases composicionais distintas e servem como uma importante
referência para a compreensão da evolução estética do compositor. Almeida Prado compôs
sua Quarta Sonata para piano em 1984, época em que foi convidado como professor visitante
da Universidade de Indiana, em Bloomington.
A década de 1980 foi uma época em que a estética pós-moderna começou a se
manifestar de maneira mais intensa nas obras para piano de Almeida Prado, embora em
algumas de suas obras de 1970 ou até mesmo antes, já podemos observar traços bem
característicos da vertente pós-modernista, como o minimalismo e a multiplicidade de
referências em uma mesma obra. A característica pós-moderna que mais acomete a sua
Quarta Sonata para piano é a releitura de estilos e procedimentos do passado, ou em um termo
mais específico, a intertextualidade estilística:
[...] a intertextualidade está intimamente relacionada com a releitura que o
compositor faz de seus antecessores. O compositor, ao estudar as obras de seus
antepassados, reage a esses trabalhos reinterpretando-os, ou seja, ele usa o material
compositivo neles contidos, segundo uma visão própria, o que implica em
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transformação desse material, em tratamento individualizado, segundo seu poder
criativo, sua originalidade. (BARRENECHEA, BARBOSA, 2003: 125)

A releitura é um aspecto importante para entendermos a questão estrutural da
Quarta Sonata de Almeida Prado, pois nela o compositor utiliza-se da suíte barroca para
emoldurar suas ideias musicais. Esse tipo de releitura não é exclusividade dos pós-modernos,
pois os compositores do século XX, adeptos da estética neoclássica, já haviam revisitado as
sonatas da era Clássica e Barroca propondo novas implicações no âmbito da linguagem
harmônica e do ritmo. Entretanto, no pós-modernismo observamos a questão da “estética da
multiplicidade”, como o próprio Almeida Prado se referia à atual situação da nova produção
cultural pós-moderna (YAMPOLSCHI, 2006: 448), isto é, o compositor tem a seu dispor
diversos meios estéticos para criar seu texto musical, o que torna o desafio de releitura de
obras do passado ainda mais complexo, uma vez que estas foram originalmente concebidas
sob uma estética mais homogênea, diferentemente da heterogeneidade própria do pósmodernismo. Apesar de a obra ter sido moldada numa suíte barroca, não significa que
Almeida Prado tenha se tornado um compositor neobarroco. Muito pelo contrário, esta sonata
está longe de sugerir um “pastiche musical barroco”. É, sobretudo, uma obra que possui
traços marcantes da linguagem pianística de Almeida Prado, tais como o uso da ressonância e
do timbre como elementos condutores do discurso musical.
2. Análise
A sonata é constituída pelos seguintes movimentos: I) Prelúdio, II) Allegro con
fuoco, III) Interlúdio, IV) Scherzo e V) Postlúdio. Nesta obra Prado cria um verdadeiro bloco
monolítico, onde não há praticamente interrupção dos movimentos, tal como ocorre na Suíte
Barroca. No período barroco, era comum o uso do Prelúdio como um meio de preparar a peça
que viria a seguir, fosse através da apresentação de alguns dos motivos principais que seriam
usados no decorrer da obra, ou então, como forma de reforçar a tonalidade principal. Aqui,
Almeida Prado utiliza o Prelúdio como uma introdução para o movimento seguinte – Allegro
con fuoco, porém, ao invés de centralizar a tonalidade em ré maior, que é fortemente sugerida
logo no começo do movimento (Figura 1), ele a dissolve cada vez mais através de
intervenções de ‘notas invasoras’ (MOREIRA, 2004: 75), ou seja, notas que não pertencem
ao contexto harmônico, e por isso, desestabilizam a sensação tonal através de ambiguidades
harmônicas, rompendo constantemente com o referencial harmônico do ouvinte, o que, aliás,
é bem característico da linguagem harmônica transtonal do compositor.
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Figura 1: Prelúdio, Sonata IV - Almeida Prado. Sugestão na tonalidade de ré maior (c. 1)

Notamos nesta obra a forte semelhança com a escrita utilizada nas Cartas Celestes
– obra de grande destaque do catálogo de Almeida Prado – principalmente pelo uso
sobreposto de sonoridades quartais associadas com recursos de ressonâncias do pedal. Outro
aspecto importante reside na constante mudança das fórmulas de compasso, que de certa
forma lembra o Prelúdio não mensurado do estilo barroco 1 (CORVISIER, 2001: 71),
enfatizada também pelas figurações arpejadas.
O segundo movimento – Allegro con fuoco – é a espinha dorsal de toda a sonata,
para a qual todos os demais movimentos convergem. A exposição é constituída por dois
grupos temáticos, cada qual com seus materiais, porém, no primeiro grupo é que encontramos
o principal motivo de todos: o acorde Araponga 1 (Figura 2A).

A

Figura 2: Allegro con fuoco, Sonata IV – Almeida Prado. Seqüência dos acordes Araponga (c. 1)

Trata-se da estrutura de um acorde formado pelas notas Sol# - Dó# - Fá# - Sol Fá# - La, denominado –Araponga – por emular o som estridente do canto da ave, através de
recursos timbrísticos, intervalares e de ressonância aplicados pelo compositor. É natural
reconhecermos um paralelismo entre essa prática e os procedimentos do compositor francês
Olivier Messiaen (1908 – 1992), autor do Catalogue d’oiseaux. O próprio Messiaen admitiu
que “[...] a maior dificuldade em representar o canto de um pássaro na música é a fidelidade
na reprodução do seu timbre [..] mas que essa dificuldade é parcialmente superada através da
1

Em entrevista com o pianista Fernando Corvisier, autor da tese “The Ten Piano Sonatas of Almeida Prado: The
Development of his Compositional Style”, o próprio compositor designou esse termo – Araponga – em referência
ao canto estridente da ave de mesmo nome.
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exploração do timbre e do uso das ressonâncias harmônicas” 2 (CORVISIER, 2001: 74), o
que foi realizado com extrema maestria por Almeida Prado. Mais do que simples material
motívico da forma sonata, o acorde Araponga assume um papel fundamental no contexto
geral da obra, como articulador não só da estrutura interna da sonata, separando a exposição
do desenvolvimento, e o desenvolvimento da recapitulação, mas também como material de
recorrência e conexão nos demais movimentos, garantindo uma significativa identidade e
coerência à obra. Podemos tomar como exemplo o próprio Prelúdio desta sonata, onde
Almeida Prado prepara a sonoridade do acorde Araponga, que abre o segundo movimento,
através de uma continua inserção do acorde em figurações arpejadas, como mostra a figura
abaixo.

Figura 3: Prelúdio, Sonata IV – Almeida Prado. Acorde Araponga arpejado (c. 14)

Vemos que no exemplo acima, temos exatamente as mesmas notas do acorde
Araponga, porém com sua configuração invertida na parte mais aguda (Lá – Fá# - Sol ao
invés de Sol – Fá# - Lá), o que não causa deturpação na identidade da sonoridade. De maneira
similar, encontramos várias outras recorrências do mesmo acorde nos demais movimentos,
ora modificado em suas relações intervalares, criando uma interessante conexão sonora entre
eles. Após a repetição incessante dos acordes Araponga, temos um material temático que
impulsiona a música para a seção que prepara o ambiente do segundo grupo temático (Figura
4A):
B

A
Figura 4: Allegro con fuoco, Sonata IV- Almeida Prado. (c. 3 – 5)

Após o quarto compasso temos um componente motívico intervalar quartal
descendente (Figura 4B), que lembra um canto de pássaro mais sereno servindo como antítese
aos estridentes acordes Araponga. Este canto, assinalado com a expressão ‘poético’, está
apoiado em intervalos de terças menores formando um ostinato. Na verdade, Prado utiliza-se
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deste ostinato rítmico como elemento unificador e gerador de tensão neste movimento. O
mesmo motivo intervalar descendente (Figura 4B) será reapresentado mais tarde superposto
aos acordes Araponga, demonstrando a habilidade do compositor na manipulação dos
motivos e orquestração instrumental.

Figura 5: Allegro con fuoco, Sonata IV – Almeida Prado. Superposição dos motivos (c. 10 – 12)

Seguindo, na seção do desenvolvimento, Almeida Prado submete os elementos
motívicos trabalhados anteriormente a uma série de metamorfoses, modificando os perfis
desses elementos, mas sem alterar suas identidades sonoras. No compasso 72 (Figura 6),
inicia-se uma seção mais turbulenta, lembrando uma Toccata, com figurações no registro
agudo do instrumento, tendo em vista a exploração da ressonância e do timbre através do uso
do pedal.

Figura 6: Allegro con fuoco, Sonata IV – Almeida Prado. (c. 72 – 74)

Toda essa seção conduz o ouvinte à reexposição do primeiro grupo temático, que
se inicia com as repetições dos acordes Araponga tal qual da primeira vez, porém, transposto
para outras regiões, assim como os demais elementos temáticos. O segundo tema, que
anteriormente havia sido apresentado na tonalidade de ré maior, retorna na reexposição em ré
menor, o que é de suma importância para criar um elo tonal com o próximo movimento, o
Interlúdio - Coral, composto em ré menor. É interessante notarmos que o compositor está
constantemente lidando com essas interpolações de modos na peça, fazendo com que o
discurso harmônico gravite em torno do eixo de ré maior ou menor.
O terceiro movimento – Interlúdio: Coral – iria fazer parte do Caderno X de
Momentos para piano, conforme relata o próprio compositor:
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A razão por eu não ter colocado esses Momentos [do Caderno X] na série dos
cinqüenta e cinco, é que eles foram compostos em períodos um pouco diferentes e
parece que cada um tem uma estética tão distinta um do outro, que eu não consegui
imaginar os seis juntos (COSTA, 1998: 4)

Portanto, um desses Momentos, escrito em forma de coral, foi utilizado por
Almeida Prado como movimento central de sua Quarta Sonata para piano. É interessante
notarmos a questão do microcosmo representado pelo Momento, que em si é uma entidade
independente que sustenta a si própria (KRAMER, 1978: 181), relacionando-se com o
macrocosmo, no caso, a Quarta Sonata como um todo, o que torna possível a observação de
como as duas estruturas dialogam e quais foram os pontos de contato articulados pelo
compositor em busca de uma coesão. Essa relação deixa claro o uso dos Momentos como
laboratórios de experimentações dos gestos e vocabulários harmônicos usados na Sonata e
demais obras (COSTA, 1998). Um desses pontos de coesão pode ser notado na semelhança
entre o gesto descendente com qual o Prelúdio se inicia (Figura 1), e o gesto inicial do
Interlúdio (Figura 7), que agora aparece sob forte sugestão na tonalidade de ré menor:

Figura 7: Interlúdio, Sonata IV – Almeida Prado. (c. 1 - 3)

Porém, seria equivocado afirmar que o gesto do Prelúdio deu origem ao do
Interlúdio, quando na verdade foi o contrário; o Interlúdio já era um material pré-composto
que iria pertencer ao Caderno X de Momentos como supracitado, portanto, podemos dizer que
os motivos surgiram a partir do Interlúdio, criando assim uma plena inter-relação motívica
orgânica no decorrer da obra.
Um aspecto sonoro bastante significativo para o intérprete nesse terceiro
movimento reside na emulação do som do órgão, que é realizada pelo compositor através da
inclusão das oitavas no baixo, lembrando a pedaleira do órgão, o que consequentemente ajuda
na construção do ambiente sonoro religioso pretendido pelo compositor. Tal modelo de
escrita muito nos lembra as transcrições para piano de obras para órgão feitas por Ferruccio
Busoni (1866 – 1924) ou Alexander Siloti (1863 – 1945), provendo uma aproximação sonora
bastante representativa para aplicarmos à performance. Outro resquício barroco está na
utilização de um cantus firmus pertencente ao Livro Anual Litúrgico para compor esse
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interlúdio coral, o que demonstra a maneira pela qual o compositor conjuga a prática antiga
com a moderna, justapondo o cantus firmus com um contraponto apresentando dissonâncias
resolvidas livremente.
No quarto movimento – Scherzo e trio – temos uma atmosfera fantástica, criada a
partir da agitação do ostinato na mão esquerda, e de motivos rápidos e concentrados na mão
direita, o que provê um jogo de luz e sombra entre região grave e aguda, provocando
ressonâncias. Esse movimento possui o caráter e vigor de uma Toccata, e ocupa o lugar que
seria de uma Giga na suíte barroca (CORVISIER, 2001: 79). Entre as repetições da primeira
seção, temos um Trio, de caráter misterioso e com uma textura mais diluída, composta por
poucas notas que ressoam em intensidades diferentes, causando uma grande mudança de
ambiência se comparada com a intensidade das ressonâncias do ostinato da seção anterior.
Podemos fazer um paralelismo entre a escrita do Trio e a obra “Mode de valeurs et
d’intensités” dos “Quatre études de rythme” de Messiaen, compostos em 1949, porém de
maneira mais sintetizada. Alguns arpejos desse movimento (Figura 8) nos relembram a
sonoridade do primeiro bloco do acorde Araponga (Sol#-Dó#-Fá#), principalmente pela
predileção ou insistência no uso de intervalos quartais.

Figura 8: Scherzo, Sonata IV - Almeida Prado. Predileção por intervalos quartais (c. 119 – 127)

O quinto e último movimento da sonata é um Postlúdio, descrito pelo próprio
compositor como um “flash-back” (CORVISIER, 2000: 81), ou seja, é uma lembrança ou
síntese de tudo o que o ouvinte vivenciou nos demais movimentos, e ao mesmo tempo, é
como se o compositor criasse um lapso, causando uma sensação de regressão temporal. O
acorde Araponga novamente aparece, porém, não mais somente como elemento de pontuação
e pertencente a um grupo temático, mas sim, como elemento de ressonância a partir do qual
os demais motivos surgem e levam a sonata a uma pontuação harmônica ambígua nos acordes
finais. Na verdade, Almeida Prado pontua o último acorde com uma fermata, levando o
ouvinte a uma eterna sensação de suspensão sonora.
3. Conclusão
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Constatamos que, para a interpretação de uma obra pós-moderna cuja natureza
envolve uma pluralidade de questões estilísticas, é recomendável o reconhecimento dos
pontos de contato entre a linguagem própria do compositor, e suas referências externas. No
caso específico da obra aqui abordada, ela denota o entendimento de como o compositor
dialoga com referências do passado ao fazer sua releitura, não descartando as influências de
outros compositores como Messiaen, e nem de suas próprias obras, como os Momentos, em
um exercício de auto-referência, outro aspecto intertextual pós-moderno. Somente a partir do
entendimento de como essas estruturas de diálogo se sustentam é que poderemos direcionar a
modelagem sonora de maneira mais coerente, o que significa que teremos uma base de apoio
sobre a qual escolheremos os aspectos técnicos, como variações de toques, dinâmicas,
recursos timbrísticos, ressonâncias, pedalizações e assim por diante.
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(CORVISIER, 2001: 74)
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Sumário: Estudo analítico sobre o Methodo pratico, ou estudos complettos para o contrabaxo
[grafia da época], escrito em 1838 pelo contrabaixista-compositor Lino José Nunes (s.d. - 1847),
com vistas à elaboração de uma edição de performance para seis dos sete estudos (o último foi
deixado incompleto) contidas neste manuscrito histórico que, atualmente, é considerado como a
obra brasileira mais antiga para o contrabaixo. Inclui considerações sobre o estilo composicional
da obra e de práticas de performance da época.
Palavras-Chave: Lino José Nunes; música brasileira imperial; repertório para contrabaixo; edição
de performance; restauração de manuscritos de música.
Almost seven Lessons for “Contrabaxo” by Lino José Nunes: initial remarks for a performance edition of
a 1838 Brazilian manuscript
Abstract: Analytical study about Méthodo Prático ou Estudos Complettos para o Contrabaxo]
written in 1838 by Brazilian double bassist-composer Lino José Nunes (?-1847). It aims at
proposing a performing edition of six out of seven etudes (the last one was left incomplete)
contained in this historical manuscript which, today, is considered the oldest Brazilian work for the
double bass. It includes considerations on the compositional style of the work and performance
practices of the time.
Keywords: Lino José Nunes; imperial Brazilian music; double bass repertory; performance
edition; restoration of music manuscripts.

1 – Contexto histórico:
A musicologia brasileira ainda se surpreende com a vinda de manuscritos
insuspeitos à tona, como é o caso do Méthodo Prático ou Estudos Complettos para o
Contrabaxo [grafia da época], atribuído ao contrabaixista-compositor Lino José Nunes (?1847),1 datado de 1838. Esta obra rara (manuscrito MS N–XII–1) de 15 páginas (incluindo a
capa) foi redescoberta a partir do trabalho das bibliotecárias Dolores Brandão e Maria Luiza
Nery de Carvalho juntamente com quatro estagiários no Setor de Manuscritos da Biblioteca
Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ (CARDOSO, 2011, p.426). Uma edição
de suas Lições, que são estudos para contrabaixo contidos nesse método, foi preparada pelo
segundo coautor do presente artigo, André Cardoso (NUNES, 2012).
Com dados biográficos ainda sendo redescobertos, Lino José Nunes “. . . viveu no
Rio de Janeiro entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. . .”, onde “. .
. Estudou com o Padre José Maurício Nunes Garcia. . .”, cantou no coro da Capela Imperial e,
lá mesmo, tocou o contrabaixo - ou “rebbecão” - sozinho até seu falecimento (CARDOSO,
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2011, p.426-429), tendo sido músico da orquestra do Teatro São Pedro de Alcântara (Mattos,
1970, p.178) e professor do Conservatório de Dansa e Música do Rio de Janeiro (Centenário,
1967, p.37). Como compositor, deixou algumas modinhas e “um trabalho teórico” (Mattos,
1997, p.220) o qual, provavelmente, é o seu método de contrabaixo e que foi dedicado a José
Maurício Nunes Garcia Jr. (1808-1884), o terceiro dos filhos do compositor Padre José
Maurício Nunes Garcia. O repertório brasileiro para as cordas orquestrais fora do contexto
orquestral é muito escasso antes do século XX. Neste acervo, que ainda parece guardar
surpresas, destacam-se os Duetos Concertantes, compostos por Gabriel Fernandes da
Trindade (c.1790, 1854) na década de 1810 (CASTAGNA, 1996, p.2), duetos que são
relevantes aqui porque tanto o violinista-compositor Trindade quanto o contrabaixistacompositor Lino foram instrumentistas da orquestra da Capela Imperial. Pode-se imaginar que
o ambiente musical de performance e ensino no Rio se concentrava ao redor das iniciativas
culturais do Imperador. Seria importante averiguar se aspectos embrionários nacionalistas
observados em Trindade por CASTAGNA (1996, p.19-20) -

o Dueto N.2 apresenta

características “. . .de dança luso-brasileira. . .” e o Dueto N.3 lembra “. . . modinhas do
período” – também estão presentes nas Lições de Lino, que provavelmente frequentava os
meios musicais populares do Rio. Além de ter composto modinhas (Ayres de Andrade, citado
por VEIGA, 2012), na imprensa carioca, “. . . se ofereceu para ensinar “. . . toda a qualidade
de música, e demais cançonetas italianas e modinhas portuguesas, tudo com acompanhamento
de viola.” (Ayres de Andrade, citado por CARDOSO, 2011, p.427). Espera-se, com a futura
edição de performance das Lições de Lino José NUNES (1838), prover material didático e de
concerto para compor o repertório brasileiro do contrabaixo antes do século XX.2
2 – Aspectos do manuscrito com vistas à uma edição de performance
O método para contrabaixo de Lino José Nunes, “Proffessor de Muzica, e do
mesmo instrumento” (NUNES, 1838, p.1) está dividido em duas partes, que chamaremos de
Parte 1 e Parte 2 (Curso de Lições para o Contrabaxo). A Parte 1 (NUNES, 1838, p.2-9),
destinada à prática diária do instrumentista, se subdivide em três seções: (a) Escalas para o
contrabaxo de tres cordas afinado em quartas (NUNES, 1838, p.2-5); (b) Règras para a
formação dos tons (p.6-7) e (c) Exercicios para se tocar em todos os tons, tempos e andam.
[andamentos] (NUNES, 1838, p.8-9). Antes das escalas propriamente ditas, Lino fornece ao
leitor três elementos preparatórios (veja Ex.1). Primeiro, uma escala diatônica de Lá menor
em semibreves, que vai da nota mais grave no contrabaixo de três cordas - o Lá1 - até o Sol3.
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Pode-se observar aqui que o dedilhado utilizado por Lino recorre apenas aos dedos 1
(indicador) e 4 (mínimo), além das cordas soltas (representada pelo símbolo o). Este
dedilhado revela as grandes limitações de performance do instrumento no Brasil daquela
época, sugerindo que os dedos 2 (médio) e 3 (anelar) ainda não estavam incorporados à
técnica de mão esquerda.3 Outra limitação técnico-musical relevante é o fato da nota mais
aguda em todo o método (nas orientações, nas escalas e nos estudos) ser este Sol3 (que é a
primeira oitava da corda mais aguda, a corda I). Como a tessitura orquestral do contrabaixo do
período vai até o Lá3 (para dobrar esta nota comum nas partes de violoncelo), imagina-se que
era comum a prática, pelos contrabaixistas, de omitirem as notas após o Sol3, provavelmente
pelo desconhecimento da técnica de capo tasto, adequada à região mais aguda, resultando em
uma realização da linha do baixo com “buracos” (pois a linha do cello inclui o Lá3). Em
seguida, Lino apresenta os Signos de transporte, constituídos por um trecho melódico de
semibreves que exemplificam, ao mesmo tempo, as notas de leitura (oitava superior), as notas
de som real correspondentes (oitava inferior, onde se pode observar um erro de notação: o
bemol na nota segunda inferior) e a indicação das cordas em que as notas devem ser tocadas.
Depois, ainda antes das escalas, ele traz uma escala cromática em semínimas, que vai do Lá1
ao Dó2, confirmando que seu método emprega apenas os dedos indicador e mínimo.

Ex.1 – Orientações preparatórias de dedilhado, indicação de cordas e transposição no contrabaixo,
e escalas diatônica e cromática em excerto do Méthodo Prático ou Estudos Complettos para o
Contrabaxo (Parte 1, p.2) de Lino José NUNES (1838).

Finalmente, as escalas de uma oitava são apresentadas em todos os tons maiores
para uma nota de mesmo nome, seguidas de seus tons relativos menores (Dó maior-Lá menor;
Dó b maior-Lá b menor, Dó# maior- Lá # menor etc.), como mostra o Ex.2. À direita de cada
conjunto de escalas pode-se observar instruções para transposição como “Toca-se na clave de
tiple [clave de soprano] na 2a” (NUNES, 1838, p.5), ou “Toca-se com os signos da clave de
contralto” (NUNES, 1838, p.3), ou ainda “D. [deve-se] T. [tocar na] 2ª clave de tiple na 1ª
Liª [primeira linha]” (NUNES, 1838, p.4). Estas indicações sugerem que a habilidade de

1921

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa - 2012

transposição lida (ou em tempo real durante a performance) - comum no acompanhamento de
cantores que por razões de conforto vocal demandavam alteração da tonalidade original da
música para tonalidades um ou mais semitons para cima ou para baixo - era praticada no
Brasil daquela época.

Ex.2 – Escalas maiores e menores em todos os tons seguidas de instruções para treino de
transposição de tonalidade em excerto do Méthodo Prático ou Estudos Complettos para o
Contrabaxo (Parte 1, p.2) de Lino José NUNES (1838).

Na segunda seção da Parte 1, Lino apresenta fórmulas cadenciais, em que o
contrabaixo realiza a progressão I-IV-V-I em todos os tons maiores e seus respectivos
homônimos menores. Didaticamente, estas fórmulas também parecem estar ligadas ao treino
para acompanhar cantores que demandavam mudança de tonalidade não previstas na partitura,
como mencionado anteriormente.
A terceira seção da Parte 1 é composta por cinco tipos de exercícios, que o
praticante deveria exercitar em todas as tonalidades e andamentos. Neles se observa a
preocupação de Lino de ensinar os tipos de métrica mais comuns do período: os compassos
quaternário, ternário e binário. O primeiro exercício é uma escala cromática de uma oitava,
que vai do Dó2 ao Dó3. O segundo exercício é um arpejo de Dó maior em que cada nota é
ornamentada por uma bordadura inferior cromática. O terceiro exercício é composto de
variações a partir de uma fórmula cadencial em semínimas, que se torna gradualmente mais
movimentada (primeiro com colcheias e depois com semicolcheias), com um esporádico
detalhe de acentuação (o marcato em parte fraca do tempo), mas sempre baseado trechos
escalares e arpejados sem nenhuma indicação de arcada. No quarto exercício, observa-se
maior diversidade nas variações de arcadas, que alternam notas com staccato e com ligaduras
(que agrupam 2, 3 ou 4 notas). O quinto exercício é semelhante ao quarto exercício, mas com
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a novidade de ênfase na síncope (sempre assinalada com um marcato), que é tratada como um
elemento motívico.
A Parte 2 do método (p.10-15) é formada por uma série de 7 estudos (o último,
incompleto, com apenas 7 compassos), que aponta indiretamente para duas obras-primas, uma
europeia, e a outra, nossa:, o Cravo bem temperado (1722/1744) de J. S. Bach, escrito mais
100 anos antes e, o Método de Pianoforte (1821), do Padre José Maurício Nunes Garcia que o
escreveu 17 anos antes e que era pai do aluno (José Maurício Nunes Garcia Jr ou Dr. Nunes
Garcia), para quem Lino dedicou seu Methodo Como Bach e o Padre José Maurício, Lino
deve ter planejado 24 peças para cobrir, didaticamente, todos os tons maiores e menores do
círculo das quintas. Os 7 estudos que deixou progridem assim: Dó maior, Lá menor, Sol
maior, Mi menor, Ré maior, Si menor e Lá Maior. Como o Padre José Maurício, Lino compôs
modinhas e Lições (e não prelúdios e fugas, como Bach) nas quais referências ao “. . .quasi
ininterrupto suspiro de amor. . .” (ANDRADE, 1980, p.8) da tradição modinheira do Brasil
podem ser aventadas, quiçá refletidas na sua notação em expressões como dim. o tempo,
apertando e mto. expressivo na 6ª Lição (p.14) ou o estilo cantabile, predominante na 2ª
Lição (p.11, como mostra o Ex.3), indicações se referem a gradações expressivas do tempo.

Ex.3 – Trecho em estilo modinheiro da 2ª lição (c.14-18) do Méthodo Prático ou Estudos
Complettos para o Contrabaxo (Parte 2, p.11) de Lino José NUNES (1838).

Outro possível sinal de brasilidade nas Lições de Lino são as séries de síncopes,
incipientes mas já recorrentes na música popular brasileira - como nos lundus (ANDRADE,
1944, p.17) - e com reflexos na música erudita - como em O Amor brasileiro de S. Neukomm
(APPLEBY,

1983, p.60-61). Este elemento estilístico, que pode ter implicações na

performance das Lições, pode ser amplamente observado em todo o Méttodo: nos c.1-4 do
Exercício 4º (NUNES, 1838, p.8); nos c.2, 6, 10, 14, 18 e 22 do Exercício 5º (NUNES, 1838,
p.9); nos c.2-3, 6, 12-15, 36-37 e 39-40 da 2ª lição (NUNES, 1838, p.11-12; veja Ex.3 acima);
nos c.2, 6, 8, 10 e 30 da 3ª lição (NUNES, 1838, p.12-13, veja Ex.4); nos c.1-2, 5-6, 9-14, 16,
18, 21, 25-27 da 4ª lição (NUNES, 1838, p.13); no c.24 da 5ª lição (NUNES, 1838, p.14; as
demais síncopes, nos c.2, 6, 15, 22, 25, 27-28, não parecem relacionadas com o suingue que
seria, mais tarde, associado à chamada síncope brasileira; e nos c.2 e 6 da da 7ª lição
(NUNES, 1838, p.15). As síncopes da 6ª lição (c.4, 14-16 e 18) não apresentam esta possível
conexão.
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Ex.4 – Síncope no final da 3ª Lição (c.30) do Méthodo Prático ou Estudos Complettos para o
Contrabaxo (Parte 2, p.13) de Lino José NUNES (1838).

Apesar do precedente de uma nova composição de partes musicais faltantes, por
especialistas, para o minguado repertório brasileiro para o contrabaixo,4 o fato da porção
existente da 7ª Lição representar menos de 10% de sua possível duração (as demais Lições
tem entre 25 e 50 compassos)5 desencoraja esta iniciativa. Dois outros aspectos também
apontam nesta direção: o título do manuscrito se referir a “Estudos Complettos” e a intenção,
muito plausível, do compositor-contrabaixista ter concebido a obra como um “cravo bemtemperado do contrabaixo”, de acordo com a ordem lógica de pares de Lições com
tonalidades maior-relativo menor. Assim, em princípio, opta-se pela exclusão do Estudo 7 na
edição de performance.
3 – Considerações finais
A análise do Methodo pratico, ou estudos complettos para o contrabaxo de Lino
José Nunes revela não apenas aspectos importantes da práticas composicional (compositores
brasileiros escrevendo para alunos brasileiros; esquema harmônico das peças segundo o ciclo
das quintas; influência de Bach e do Padre José Maurício Nunes Garcia; recorrência
sistemática da síncopa como elemento motívico; utilização de termos em português para
indicar andamentos e expressividade na partitura) e de performance musical (utilização do
contrabaixo “italiano” de apenas três cordas; dedilhados restritos aos dedos 1 e 4; a não
utilização da técnica de capo tasto; a prática da fórmula cadencial I-IV-V em todos os tons; a
prática da transposição lida) do Brasil Imperial, mas também descortina a possibilidade de
suas pioneiras e históricas Lições virem a fazer parte do repertório do contrabaixo por meio de
uma edição de performance e voltarem a ser ouvidas.
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Resumo: O presente artigo trata de questões relativas às práticas interpretativas na música para
piano de Beethoven, utilizando como objeto de estudo a Bagatela op. 119 nº 4. A finalidade é
ressaltar alguns detalhes de estrutura e de notação utilizados pelo compositor que podem ajudar e
enriquecer o processo de construção de uma interpretação musical desta obra. Essa pesquisa é
fundamentada em trabalhos de especialistas da área como Sandra Rosenblum (Performance
Practices in Classic Piano Music), Barry Cooper (Beethoven’s Portfolio of Bagatelles) e Alan
Tyson (The First Edition of Beethoven’s op.119 Bagatelles).
Palavras-chave: Beethoven, Bagatela op. 119 no 4, Classicismo, Práticas interpretativas, Piano.
Interpretative issues in Beethoven’s Bagatelle op. 119 nº 4
Abstract: The present work deals with issues concerning the performance practices in the piano
music of Beethoven, with the Bagatelle op. 119 nº 4 as subject of study. The goal is to bring out
some of the composer’s structural and notational details, which may help and enrich the process
of creating a musical interpretation of this piece. This research is based on works from specialists
in the field, such as Sandra Rosenblum (Performance Practices in Classic Piano Music), Barry
Cooper (Beethoven’s Portfolio of Bagatelles) and Alan Tyson (The First Edition of Beethoven’s
op.119 Bagatelles).
Keywords: Beethoven, Bagatelle op. 119 no 4, Classicism, Performance Practices, Piano.

1. Histórico da composição, manuscritos e edições
A motivação inicial para publicar uma coleção com pequenas composições como
as Bagatelas op. 119 parece ter surgido de uma solicitação do editor Carl Friedrich Peters
(1779–1827), de Leipzig, por trios, quartetos, sinfonias, canções e, sobretudo, solos de piano
que deveriam ser peças curtas (COOPER, 1986/87: 208).
O manuscrito correspondente aos números 1 a 6 do op. 119 parece ter sido
confeccionado em novembro de 1822 (TYSON, 1963: 332). Este teria sido enviado à Peters
em 8 de fevereiro do ano seguinte, mas, aparentemente, as peças de número 2, 4, 5, e talvez,
1, haviam sido concebidas anteriormente, entre os anos 1800 e 1804, segundo o primeiro
pesquisador dos manuscritos de Beethoven, Gustav Nottebohm1(DOVICCHI, 1993: 20).
Entretanto, em uma carta datada de 4 de março de 1823, Peters devolve o
manuscrito dizendo que aquelas peças não eram o que ele esperava. Beethoven ofereceu-as
então a outros editores, mas sem obter sucesso (COOPER, 1986/87: 222).
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As outras cinco bagatelas que pertencem ao ciclo como o conhecemos hoje (op.
119 nos 7 a 11), haviam sido publicadas, em 1821, no terceiro volume do livro pedagógico de
Friedrich Starke intitulado Wiener Pianoforte-Schule (TYSON, 1963: 332).
Quando enviou os manuscritos das seis primeiras bagatelas a Peters, Beethoven
remeteu também uma cópia, em 25 de fevereiro de 1823, a Ferdinand Ries, em Londres.
Incluiu igualmente as peças do op. 119 nos 7 a 11, uma vez que não havia ainda uma edição
inglesa destas (COOPER, 1986/87: 221), e deixa bem claro sua intenção ao dizer que estava
enviando um conjunto de seis bagatelas e outro de cinco (TYSON, 1963: 334).
Não obstante, Ries vende as onze Bagatelas para Clementi & Co. que acaba as
editando, em junho de 1823, como um único ciclo, sem número de opus. Uma segunda
edição com revisão do mesmo Clementi aparece um pouco antes do final de 1823 e apresenta
cerca de dez alterações ou correções em relação à primeira (TYSON, 1963: 334).
Outras duas edições das onze Bagatelas parecem ter sido copiadas daquela de
Clementi. Uma publicada em Paris por Schlesinger, no final de 1823, com o número de opus
112, e outra em Viena, por Sauer & Leidesdorf, em abril de 1824 (COOPER, 1986/87: 222).
A edição Diabelli & Co., cópia desta última, aparece em 1826 com uma bagatela a mais: uma
adaptação espúria da canção An Laura (TYSON, 1963: 333).
O número de opus 119 foi atribuído pela primeira vez no catálogo temático de
Breitkopf & Härtel de 1851, para evitar confusão com o coral baseado no poema de Goethe
Meeresstille und Glückliche Fahrt que havia aparecido como opus 112 (TYSON, 1963: 332).
O fato de Clementi ter editado as onze peças do op. 119 juntas resultou em um
ciclo estranho, aparentemente sem nenhum planejamento. Intérpretes e estudiosos tendiam a
considerá-lo uma série de peças de vários estilos e sem ligação, idéia intensificada pelas
informações de Nottebohm de que as bagatelas eram de anos muito anteriores. Cooper
(1986/87: 222) conclui dizendo que, na realidade, o op. 119 tem um planejamento cuidadoso:
um ciclo de seis peças seguido de um segundo grupo de cinco, e que eles soam melhor
ouvidos e tocados dessa maneira do que como uma série de onze.
O manuscrito das Bagatelas op. 119 nos 7 a 11 não sobreviveu. Já o das seis
primeiras peças do opus se encontra em Tübingen, Alemanha (TYSON, 1963: 332). Nesse
manuscrito, Beethoven utiliza poucos sinais de dinâmica e de fraseado. Tendo em vista que a
primeira edição de Clementi é fiel ao autógrafo, Tyson (1963: 337) acredita que as alterações
introduzidas em sua segunda edição possam ter sido enviadas por Beethoven (via Ries), mas
não descarta a possibilidade de terem sido fruto de sua iniciativa própria.
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Para este trabalho, não foi possível consultar o manuscrito autógrafo da Bagatela
op. 119 no4. Procurou-se compreender detalhes de estrutura e de escrita através do estudo do
texto musical que é apresentado por duas das mais conceituadas e confiáveis edições atuais
da obra disponíveis no mercado: G. Henle Verlag (1970) e Wiener Urtext Edition –
Schott/Universal Edition (1973).
2. O texto musical
A Bagatela op. 119 nº 4 se constitui em uma pequena forma ABA’, escrita na
tonalidade de Lá maior, e possui a indicação de andamento andante cantabile.
Apesar do termo andante ter sido frequentemente compreendido como um
andamento lento durante o Romantismo, e algo dessa tendência ainda ecoar nos dias de hoje,
na época de Beethoven, andante indicava, sem dúvida, um tempo intermediário, nem lento
nem rápido (ROSENBLUM, 1988: 315). Esta palavra italiana pode ser traduzida literalmente
para o português como “andante”, “aquele que anda”,“errante” (FERREIRA, 1986: 94), o que
nos remete a uma idéia de movimento, caminhada, que pode ser mais ou menos tranquila.
Outros elementos ajudam a definir que tipo de andante é esse. Inicialmente, o
adjetivo qualitativo cantabile, termo que traduz, em grande parte, o caráter desta bagatela:
essencialmente melódico, vocal, expressivo, com predominância do toque legato, mas que
indica também que essa caminhada a ser empreendida é provavelmente mais lenta que o
normal, pois um andante cantabile tende a ser mais lento que um andante, na medida que,
para se cantar bem, é necessário mais tempo e calma.
A fórmula de compasso, as figuras rítmicas predominantes, o tipo de grafia e as
indicações de articulação também têm muito a dizer sobre o andamento da peça. Já na
anacruse ao primeiro compasso, Beethoven coloca uma ligadura que engloba dois tempos
(Ex. 1). Da mesma forma, a maior parte das ligaduras que aparecem na primeira seção da
peça (compassos 1 a 8) cobre dois ou mais tempos. Isso, associado à grafia do compositor
que agrupa suas colcheias de quatro em quatro e não de duas em duas notas (ROSENBLUM,
1988: 91), indica que Beethoven concebe essa Bagatela de forma binária e não quaternária,
como a fórmula de compasso C pressupõe. Se essa avaliação é pertinente, pode-se perguntar:
por que então Beethoven não utilizou um compasso binário ¢ ou mesmo 2/4? A resposta
parece clara: um compasso ¢ manteria as mesmas figuras rítmicas, mas levaria o intérprete a
executar a peça em andamento mais rápido, uma vez que cada tempo, ainda andante, passaria
a conter o dobro do número de notas. Em um compasso 2/4 a velocidade percebida pelo
intérprete seria ainda maior, pois seria necessário utilizar figuras rítmicas com a metade da
duração (colcheia e semicolcheias na mão direita da anacruse do compasso 1, por exemplo).
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Um dos aspectos que deve estar no foco de atenção do executante desta peça é o
cuidado para que as ligaduras colocadas na mão direita da primeira seção sejam, de fato,
respeitadas, especialmente tendo em vista o caráter cantabile desse início. Para além da óbvia
indicação de legato, é preciso que as notas sob ou sobre uma mesma ligadura sejam tocadas
em um único gesto e intenção (ROSEMBLUM, 1988:159). Em outras palavras, a ligadura
existente entre, por exemplo, o terceiro e o quarto tempo da anacruse inicial (Ex. 1), reforça a
idéia de que não pode haver acento na nota curta (Lá) que segue a figura longa (Mi), pois as
três notas devem ser tocadas em um só impulso.

Ex.1: BEETHOVEN, L. V. Bagatela op. 119 n. 4. Munique: G. Henle Verlag, 1970, anacruse e
compassos 1 a 3. Diferentes articulações e sextas na mão direita, ligadura na mão esquerda,
encadeamento harmônico V7/IV – IV e sugestão de dedilhado na cor cinza.

O motivo inicial, formado pela anacruse (Mi-Lá-Dó), reaparece no terceiro e
quarto tempo do compasso 1, variado em suas alturas, e recebendo outro tratamento quanto à
sua articulação (Ex. 1). Se o motivo é o mesmo, porque Beethoven não utilizou a mesma
ligadura? A escolha do compositor indica que sua preocupação recai sobre o fraseado que
pretende solicitar do intérprete. Caso a ligadura da anacruse inicial fosse repetida, ou seja,
cobrindo o terceiro e quarto tempos, a sexta que aparece em 1.3 2 deveria ser atacada com
mais intensidade, pois seria a nota inicial de uma ligadura. Com a articulação escolhida, essa
sexta de 1.3 se torna a última nota de uma ligadura, e por isso não pode receber acento
(ROSENBLUM, 1988: 158-159) 3.
A partir de 1.4, o paralelismo entre a voz intermediária e a aguda traz maior
intensidade expressiva ao trecho, uma vez que a melodia passa a ser dobrada. Isso é confirmado
pela escolha do compositor em grafar essas sextas como duas vozes independentes, e não com
uma mesma haste para as duas notas do intervalo (Ex.1). Justamente, para que se tenha a
sensação de duas vozes, de dueto, é importante que se valorize, com especial zelo, a voz
intermediária, pois a superior é sempre ouvida com mais facilidade. É ainda importante
perceber que é a mesma voz intermediária que introduz a nota alterada Sol natural, que dá um
colorido harmônico peculiar ao trecho. Em 1.4 tem-se o acorde V7/IV em Lá maior (sendo a
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nota Sol natural a sétima do acorde), e em 2.1 a harmonia da subdominante, com apogiatura.
Devido à necessidade de maior expressividade do trecho, sugere-se o dedilhado indicado no
Ex. 1 em cinza, pois este permite maior legato na voz intermediária. 4
Nos terceiro e quarto tempo do compasso 2, a mão esquerda deve soar levíssima
para não competir com o cantabile da mão direita, indicado por uma longa ligadura (Ex.2).
Deve-se notar que no compasso 3 há uma ligadura também sobre as notas da mão esquerda, o
que sugere a necessidade de se valorizar a imitação a um intervalo de décima segunda com
decalagem de um tempo. Para que o contraponto imitativo seja eficaz, é necessário enfatizar,
sem nenhum excesso, seu começo em cada uma das mãos. Igualmente, a voz inferior deve ser
alvo de maior atenção, uma vez que a superior será sempre ouvida com maior clareza 5.

Ex. 2: BEETHOVEN, L. V. Bagatela op. 119 n. 4. Viena: Schott/Universal, 1973, anacruse e
compassos1 a 3. Na mão direita, sete notas em grau conjunto descendente e uma terça ascendente;
na mão esquerda, imitação e variação, com sete notas em grau conjunto descendente e uma terça
descendente.

Nos compassos 5.4 a 6 (Ex. 3), duas sutis modificações de escrita (em relação a
seus compassos análogos 1.4 a 2, ver Ex. 1) devem ser percebidas e valorizadas. Em primeiro
lugar, a mudança de harmonia, agora com o Sol # (6.2) no lugar do Sol natural da primeira
vez, e a síncope na mão esquerda, que leva à movimentação rítmica em 6.2 com a nota Si,
produzindo o encadeamento V7/IV – IV – VII – I. Da mesma forma, as vozes intermediária e
inferior devem receber maior atenção por parte do executante, uma vez que a voz superior,
além de ser a repetição literal do que já foi exposto, tende a soar legato, quando se emprega o
dedilhado indicado. O uso do polegar no Sol #, sugerido no exemplo, ajuda a ressaltá-lo.

Ex. 3: BEETHOVEN, L. V. Bagatela op. 119 n. 4. Munique: G. Henle Verlag, 1970, compassos
5.4 a 6. Sugestão de dedilhado em cinza, síncope na mão esquerda e encadeamentos harmônicos.
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A partir do compasso 8.3, a seção B, contrastante, introduz uma mudança de caráter,
indicada pelo uso de figuras rítmicas de menor valor (semicolcheias), ligaduras curtas e pausas
(Ex. 4)6. O toque cantabile e a atitude amável cedem espaço para uma execução mais articulada
e um estilo mais gracioso ou mesmo giocoso. Apesar das ligaduras de duas em duas notas na
mão direita serem aparentemente iguais, há uma espécie de hierarquia que as organiza,
determinada pela métrica e por questões fraseológicas. Inicialmente, por se tratar de um tempo
forte, há uma tendência para que as primeiras notas dos compassos 9.1.1, 10.1.1 e 11.1.1 sejam
mais fortes que suas vizinhas. Também as alturas indicam sua primazia (são as notas mais
agudas de cada elemento). O mesmo parâmetro da altura indica ainda que a segunda variação
desta passagem (de 9.4.2 a 10.2) é mais intensa que sua predecessora e sucessora, uma vez que é
a mais aguda das três. As terminações em movimento descendente das três variações também
indicam a necessidade de um diminuendo no fim de cada uma. Não obstante, essa
direcionalidade para os compassos 9.1, 10.1 e 11.1 deve ser discreta. Qualquer exagero nesse
sentido arruinaria o caráter gracioso que pode ser inferido pela escrita do compositor.
Já a mão esquerda não corrobora com essa valorização dos tempos fortes dos
compassos 9, 10 e 11. Enquanto na voz superior, o prolongamento da nota Mi – atacada com
sf – sobre o tempo forte do compasso seguinte indica um diminuendo, na voz inferior, o
sentido melódico descendente induz igualmente a um decrescendo do terceiro para o segundo
tempo do compasso seguinte, conforme indicado por chaves de dinâmica acrescentadas ao
exemplo 4. Dessa forma, percebe-se que, na seção B, os pontos mais intensos de cada uma
das duas mãos coincidem com momentos suaves na outra.

Ex. 4: BEETHOVEN, L. V. Bagatela op. 119 n. 4. Munique: G. Henle Verlag, 1970, compassos
8.3 a 12. Ocorrência de ligaduras curtas e pausas, e sugestões de dinâmica na cor cinza.
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Curiosamente não há nenhuma indicação de dinâmica nessa Bagatela, salvo o p
que segue os três sf empregados nos compassos 8.3, 9.3 e 10.3, que se referem claramente
apenas à mão esquerda 7. Quanto à ocorrência do sf no compasso 9.3, sugere-se que ele seja
aplicado apenas à nota superior (mínima), mantendo-se a voz inferior em p (semínimas).
Em relação à dinâmica geral da peça, devido às reduzidas dimensões, acredita-se
que não há muito espaço para que ela varie muito do p indicado para a mão esquerda da seção
B. Talvez uma maior intensidade, um mp cantabile, por exemplo, seja mais indicada para o
início, onde a necessidade de fazer o piano cantar leva a maior pressão sobre as teclas. Sob
esse aspecto, resta ainda lembrar que é necessária uma equalização entre mão direita e mão
esquerda, ou seja, a primeira deve ser preponderante e a segunda deve ser visivelmente mais
leve, pois funciona na maior parte do tempo como acompanhamento harmônico.
Por mais que a notação musical possa ser considerada rica e precisa, ela comporta
um alto grau de ambiguidade e abertura, o que leva, sempre, à existência de diferentes
possibilidades de leitura e interpretação. Referimo-nos aqui, especificamente, à escrita da
mão esquerda que, durante toda a peça, com exceção dos compassos 3 (Ex.2) e seu análogo
15, não possui nenhuma indicação de articulação (considerando-se que as demais ligaduras aí
existentes são sempre de prolongamento de duração). A ausência de ligadura na mão
esquerda indicaria que esta deve ser sempre e igualmente desligada?
O caráter cantabile da primeira seção parece indicar não só que a mão esquerda
deva ser executada em legato, apesar da ausência de ligadura, mas com um pedal generoso
(sem excesso, respeitando as mudanças harmônicas) que possibilite uma intensa reverberação
que contribua para a expressividade do trecho, sobretudo da mão direita.
Já o caráter gracioso da parte B comporta uma execução non legato (ou mesmo
staccato) da voz inferior da mão esquerda, o que colore o trecho com grande vivacidade. Essa
possibilidade nos ocorreu ao escutar a gravação de Russell Sherman, que executa a mão
esquerda dessa forma, enquanto a maior parte dos intérpretes consultados a toca sempre
legato. Assim caráteres diferentes indicariam duas maneiras distintas de se interpretar a
mesma ausência de articulação na mão esquerda.
A ressaltar ainda que no compasso 12.2.2 as duas semicolcheias sem articulação
(Ex. 4) devem ser tocadas de maneira clara, leve e em non legato, e que devem reconduzir,
com toda a calma, à sonoridade inicial da peça, com a recapitulação abreviada da seção A.
3. Conclusão
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Durante este estudo sobre a Bagatela op. 119 no 4, chamou em especial à atenção
a quantidade de detalhes que puderam ser observados em uma peça de apenas dezesseis
compassos, e que tanto têm a dizer sobre o caráter e a maneira de se executar a mesma. Podese acrescentar que muitos outros aspectos poderiam ser considerados e, ainda, que as
múltiplas possibilidades de compreensão da notação apontam para uma enorme diversidade
de interpretações possíveis e coerentes da obra, o que, em última análise, apenas corrobora a
riqueza de pensamento e de escrita de um compositor como Beethoven.
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1

Segundo Cooper (1986/87: 208) Beethoven possuía um portfólio onde reunia vários esboços ou pequenas
composições que foram usadas como material para muitas de suas obras, e de onde, provavelmente, saiu a maior
parte das bagatelas.
2
O algarismo que é colocado ao lado do número do compasso seguido de um ponto indica o tempo do mesmo,
que pode ser ainda completado com a indicação da parte do tempo. Ou seja, por exemplo, 1.2.4 significa,
compasso 1, segundo tempo, quarta parte do segundo tempo.
3
Na edição Wiener Urtext da Schott/Universal, essa ligadura do início do compasso 1 não termina na sexta de
1.3, mas sim na nota Si de 1.2.2 (ver Ex. 2). Essa grafia também não pressupõe um acento sobre a sexta de 1.3.
Não obstante, aquela utilizada na edição Henle é mais clara a esse respeito.
4
Cabe aqui observar que nos compassos análogos na recapitulação da primeira seção (12.4 a 13.2), as sextas da
mão direita não são mais grafadas como duas vozes, pois uma haste única une as duas notas do intervalo. Além
disso, a mão esquerda, desde o compasso 12.3, possui duas notas tenutas (mínimas em 12.3 e 13.3), que não
estão presentes na exposição desse mesmo trecho. Tais características deixam clara a intenção do compositor de
que essa passagem soe mais polifônica na exposição e mais harmônica na recapitulação.
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5

Na Edição G. Henle Verlag, a ligadura da mão esquerda se inicia em 2.2 e não em 3.1 como na Schott (ver Ex.
1). Sem dúvida a notação utilizada por esta última coloca melhor em evidência a imitação à décima segunda.
6
Apesar do caráter contraste, vale observar que o contorno melódico de 8.3 a 9.1 é muito semelhante ao início.
7
Deve-se lembrar aqui que um sf indica um reforço na nota sobre a qual é colocado, e que a intensidade desse
reforço depende da dinâmica geral do trecho (ROSENBLUM, 1988: 84-86), que, no caso, é piano.
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Resumo: o presente trabalho analisa a implementação da metodologia adotada na pesquisa
intitulada “A Formação do Professor de Música no Brasil”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa
MUSE – Música e Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina. A pesquisa faz parte
do Programa Observatório da Educação e é financiada pela CAPES/INEP/SECADI. Os principais
problemas enfrentados na implementação da metodologia desta pesquisa de grande porte
consistem em estabelecer uma amostragem representativa da população e questões éticas como
anonimato e reciprocidade.
Palavras-chave: Formação de professores, educação musical, metodologia da pesquisa em
educação musical, Observatório da Educação.
Methodological issues on research in music education
Abstract: This paper analyses the implementation of the methodology adopted at the research
“Becoming a Music Teacher in Brazil”, which is being carried out by the Research Group MusE –
Music and Education, from the State University of Santa Catarina. The research is part of the
Programme Observatory of Education, funded by CAPES/INEP/SECADI. The main problems
faced during the methodological implementation include the representative sampling for the study
and ethical issues such as anonymity and reciprocity.
Keywords: Initial Teacher Preparation, music education, research methodology in music
education, Observatory of Education.

1. Introdução
A formação do professor para atuar na educação básica brasileira tem sido objeto
de discussão há vários anos e, a partir de demandas detectadas, mudanças vão sendo
incorporadas com o objetivo de aperfeiçoar esta formação oferecida nos cursos superiores de
licenciatura. Dentre as demandas detectadas, duas questões, em particular, podem ser
destacadas. A primeira refere-se à melhoria da qualidade dos índices da educação básica, o
que inclui, obrigatoriamente, oferecer uma formação sólida e consistente dos profissionais
egressos dos cursos de licenciatura. A segunda questão está relacionada à identificação de
mecanismos que possam motivar os licenciandos a perseguirem uma carreira como
professor/professora da educação básica.
Diversos programas vinculados e apoiados pelo Ministério da Educação tem sido
implementados nos últimos anos, oferecendo alternativas que contribuam para a melhoria da
educação brasileira como um todo, afetando, obviamente, a formação de professores, quer
seja na preparação inicial na universidade, quer seja com a formação continuada em serviço.
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PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (BRASIL, 2007), PRODOCÊNCIA (BRASIL, 2009a),
PIBID (BRASIL, 2009b), PROEXT (BRASIL, 2009c), REDE NACIONAL DE
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES (BRASIL, 2009d), PARFOR (BRASIL,
2009e) são exemplos de programas que vêm sendo disponibilizados em diversos contextos,
complementando a preparação de professores e a qualidade das ações na escola. Cabe
destacar, que o Programa Mais Educação envolve não só o Ministério da Educação, mas
também o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério do Esporte
e o Ministério da Cultura.
A literatura específica da área de educação musical vem trazendo questões sobre estes
programas, analisando seus objetivos e alcances, evidenciando aspectos positivos destas ações
governamentais, assim como, apresentando críticas que poderiam contribuir para o
aprimoramento dos projetos (FIGUEIREDO, QUEIROZ, 2010; PENNA, 2011; QUEIROZ,
PENNA 2012). Sem pretender apresentar soluções ou propostas definitivas, tal literatura
identifica aspectos relevantes que envolvem a formação de professores na atualidade
brasileira.
Em 2008, o grupo de pesquisa MusE – Música e Educação, sediado na Universidade
do Estado de Santa Catarina - UDESC, foi contemplado no edital 001/2008
CAPES/INEP/SECADI (BRASIL, 2008), referente ao Programa Observatório da Educação, e
vem desenvolvendo a pesquisa intitulada “A Formação do Professor de Música no Brasil”. A
pesquisa tem como objetivo principal identificar os fatores determinantes que, direta ou
indiretamente, influenciam a formação do professor de música e a relação destes fatores com
o desempenho no Exame Nacional de Curso (ENADE). Assim, entender a formação do
professor de música no Brasil poderia contribuir para a compreensão de alguns dos aspectos
relacionados à qualidade da educação musical no contexto da educação básica.
Resultados parciais da pesquisa vêm sendo apresentados em congressos,
seminários e palestras (FIGUEIREDO, 2012; FIGUEIREDO, SOARES, 2009, 2010;
FIGUEIREDO, SOARES, FINCK 2011), onde foram realizadas, entre vários aspectos,
discussões sobre as dificuldades metodológicas enfrentadas para a realização de pesquisa de
grande porte desta natureza. Nesse artigo, discutiremos dois aspectos que podem ser
classificados entre os mais complexos que emergiram dessas discussões.
2. O Desenho Metodológico
A pesquisa adotou uma metodologia de métodos mistos (CRESWELL, 2010).
Nesta abordagem, os métodos quantitativos e qualitativos são empregados igualmente,
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articulando-se de forma complementar, sem a dominância de um ou outro. Esse procedimento
permite que o fenômeno investigado seja estudado a partir de diferentes perspectivas.
A abordagem mista anda pari passu com o paradigma pragmático. Neste
paradigma, o pesquisador não possui uma visão predeterminada ou filosofia que orienta a
seleção de métodos, mas faz uma seleção que pode variar de acordo com as necessidades
da investigação do fenômeno estudado (COHEN, MANION, MORRISON, 2000;
ROBSON, 2002).
A coleta de dados foi dividida em três momentos: I - (a) consulta de sites oficiais
das Instituições de Ensino Superior (IES), (b) banco de dados - Cadastro Nacional de
Docentes e Cadastro Nacional de Cursos e (c) questionário - survey 1 - respondido por
coordenadores de 29 cursos de licenciatura em música; II - questionário - survey 2 respondido por 1924 alunos de 43 cursos presenciais de licenciatura; III - estudos de caso
(em andamento).
Os momentos I e II formam a fase quantitativa, enquanto o momento III forma a
fase qualitativa. Nessa estratégia, definida por Creswell (2010) como sequencial, as fases
I e II informaram a fase III, ou seja, o processo da investigação coletou e analisou dados
quantitativamente de uma amostra geral, seguindo para uma exploração detalhada em
alguns casos ou indivíduos.
Os dados coletados através dos surveys vêm sendo tratados com a utilização do
software SPSS - Statistical Package for the Social Sciences. Informações diversas são geradas
por unidade, comparando dados entre regiões, associando respostas e cruzando informações.
Resultados preliminares vêm sendo apresentados em instituições participantes sob a forma de
fóruns, promovendo um debate válido tanto para os participantes da pesquisa quanto para os
pesquisadores, que acumulam novos elementos a serem inseridos, dentro do possível, no
relatório final da pesquisa em 2013.
3. Implementação da Metodologia
Diversos têm sido os desafios enfrentados para a implementação metodológica desta
pesquisa. Nesta discussão apresentamos dois pontos que são fundamentais para a
continuidade do processo analítico e apresentação de resultados desta investigação. Assim,
foram eleitos dois temas relativos à metodologia que vem sendo aplicada: representatividade
da amostra e questões éticas.
3.1. Representatividade da amostra
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Em princípio, este trabalho estabeleceu como meta dialogar com todos os cursos de
formação de professores de música nas universidades brasileiras. Em 2009 chegou-se ao
número 79 representando o total de instituições brasileiras que preparavam professores de
música em suas licenciaturas. Este número foi estabelecido a partir das consultas aos sites
oficiais de órgãos vinculados ao Ministério da Educação, Cadastro Nacional de Docentes e de
Cursos e websites de instituições superiores.
O contato com todas as instituições se deu, inicialmente, a partir de correio eletrônico,
seguido de correspondência escrita e contatos telefônicos. O primeiro grande desafio
metodológico relaciona-se com este levantamento inicial e com as dificuldades de contato em
vários casos. Insistimos diversas vezes para efetivar os contatos e reenviamos
correspondência para que pudéssemos ter uma amostra representativa de participantes.
É importante fazer ressalvas quanto à população investigada. A amostragem não foi
randômica, configurando um problema para a representatividade dos estudantes
nacionalmente. A inexistência de informações disponíveis, tanto nas universidades quanto em
instituições governamentais (como, por exemplo, o INEP), com relação ao número de
estudantes matriculados nos cursos inviabilizou, na primeira fase da pesquisa, conhecer a
população total dos estudantes de licenciatura em música. Nesta pesquisa, a amostragem
empregada foi a não-probabilística do tipo não intencional. Essa amostragem adota critérios
de disponibilidade dos participantes (ROBSON, 2002).
Os 1.924 estudantes participantes desta pesquisa representam uma parcela desta
população investigada. Mesmo desconhecendo a porcentagem exata de representação da
amostra, os dados coletados se referem à todas as regiões brasileiras, incluindo instituições
públicas e privadas. As respostas dos estudantes evidenciam questões importantes a serem
tratadas pelas instituições formadoras com relação aos seus currículos e ações educativas. O
destaque a ser feito neste momento, com dados ainda em análise, é a falta de motivação dos
estudantes para a atuação na educação básica. Os estudos de caso, em andamento, poderão
ampliar o debate sobre este aspecto que é preocupante, na medida em que apenas 28% dos
estudantes participantes deste estudo desejam atuar na educação básica.

3.2. Ética
Este estudo foi estruturado com base nos seguintes princípios éticos: assegurar
que os participantes tenham entendido os objetivos da investigação; a importância do
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anonimato; o direito dos participantes ao não envolvimento em qualquer momento da
pesquisa (HOMAN, 1991; ROBSON, 2002).
Na amostra dos coordenadores participantes desta pesquisa, há aqueles que
expressaram com liberdade seus pensamentos, opiniões e críticas em relação ao curso;
outros preferiram evitar qualquer comentário crítico à instituição e ao currículo. Alguns
coordenadores, entretanto, manifestaram, junto aos pesquisadores, receio em responder o
questionário, uma vez que estariam expondo os pontos nevrálgicos de seus cursos. Tais
pontos poderiam ser interpretados como indicadores da baixa qualidade do curso,
podendo, inclusive, serem utilizados em possíveis comparações com outras instituições
participantes.
O argumento do não comprometimento com as informações para a não
participação vem de encontro ao princípio do anonimato e da reciprocidade. É
fundamental, nesse caso, ampliar a discussão sobre os códigos de conduta profissional
para os pesquisadores e, principalmente, as práticas éticas, que “envolvem muito mais do
que apenas seguir um conjunto de diretrizes estáticas” (CRESWELL, 2010, p116), nos
eventos (e.g. fóruns, congressos, seminários) e cursos (graduação e pós-graduação). Estas
discussões podem contribuir no esclarecimento de todos os atores envolvidos na pesquisa,
dirimindo possíveis medos, receios e dúvidas, fortalecendo o vínculo de confiança e
respeito mútuo entre participantes e investigadores.
Outras questões éticas envolveram - e envolvem - a análise e disseminação dos
resultados. Os pesquisadores procuraram dissociar os nomes das instituições nas discussões
apresentadas. Mas ao mesmo tempo, não faz sentido apresentar informações genéricas, que
identificam e analisam elementos dos cursos participantes de forma irreal. Há instituições
específicas com pontos específicos detectados, tanto positiva quanto negativamente. A própria
instituição deveria conhecer os resultados que a afetam diretamente, além de conhecer o perfil
identificado de forma genérica para todas as licenciaturas em música do Brasil participantes
desta pesquisa. Assim, os fóruns específicos já realizados minimizam esta questão ética do
anonimato na medida em que os dados de uma determinada instituição são discutidos com a
respectiva instituição.
Este aspecto ético da identificação ou não das instituições não se aplica
evidentemente aos participantes da pesquisa. Estes – alunos, professores, coordenadores –
não serão identificados em nenhuma situação. Mas assim mesmo, o desafio ético permanece
na medida em que se tornaria facilmente identificável, por exemplo, quem era coordenador
numa determinada instituição em 2010, ferindo o princípio do anonimato.
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4. Considerações finais
A implementação metodológica da presente pesquisa demonstrou dificuldades na
representatividade da população (amostragem) e questões éticas no momento da coleta
(princípios do anonimato e reciprocidade), análise (comparações e rank) e disseminação dos
resultados (anonimato das instituições participantes). Em relação à primeira dificuldade, seria
importante investir na informatização (e constante atualização) do registro acadêmico e
disponibilização das informações dos bancos de dados pelo INEP, responsável pelas
estatísticas da educação superior brasileira. O acesso aos dados do INEP não foi possível até o
momento. Tais dados foram solicitados e o INEP ainda não se posicionou.
Embora a taxa de retorno dos coordenadores é pequena, os resultados da análise
oferecem um conjunto de elementos que podem ser úteis na reformulação de currículos; uma
instituição, em particular, vem promovendo alterações em seu currículo com base nos dados
da pesquisa que foram apresentados a eles sob a forma de fórum com os pesquisadores.
Outras implicações dos resultados estariam voltadas para a revisão dos projetos políticos
pedagógicos e formulação de políticas públicas para a formação do professor de música.
Neste momento da educação brasileira com a Lei 11.769/2008, que trata da música
como conteúdo curricular obrigatório na educação básica, os espaços da educação musical
poderão ser ampliados nas escolas. Entretanto, se os egressos não demonstrarem interesse e
motivação para aturarem na educação básica, o desafio passa a ser outro, já que a conquista
do espaço da música nos currículos escolares estaria comprometida pela falta de profissionais
interessados na atuação na escola regular.
Os problemas éticos apontados nesse texto evidenciam as dificuldades na coleta
de informações necessárias para a compreensão de aspectos da realidade da formação do
professor de música no Brasil, seus desafios, limites e perspectivas. Espera-se, com esta
pesquisa, superar parcialmente esses desafios para que se possa cumprir também com um dos
objetivos da investigação, a saber, entender os fatores que influenciam o desempenho dos
estudantes no ENADE. Este sistema de avaliação está longe de ser um consenso entre os
educadores e pesquisadores. Esta pesquisa pretende, pelo menos em parte, contribuir para este
debate e a possibilidade de aperfeiçoamento dos mecanismos que informam sobre a formação
de professores de música no Brasil.
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Questões sobre a definição de repertórios de canto a serem trabalhados com
adolescentes em fase de mudança vocal
Rita Mendonça
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás -	
  rm@ifg.edu.br
Resumo: No Brasil há uma grande demanda por pesquisas que tenham como principal objeto o
estudo sobre o adolescente em fase de mudança vocal. Com relação ao estudo do canto destes
jovens, entende-se que o professor deve ser conhecedor dos estágios de desenvolvimento vocal,
das questões emocionais, fisiológicas, sociológicas e cognitivas dos adolescentes. À luz de teorias
contemporâneas norte-americanas sobre o adolescente e o ensino do canto, o presente estudo tem
como objetivo apresentar estratégias para a definição de repertórios adequados ao adolescente em
fase de mudança vocal.
Palavras-chave: estágios de desenvolvimento vocal; saúde vocal; ensino médio; curso técnico em
música; canção brasileira.
Questions about the definition of repertoires of singing to be worked with adolescents in case of the
changing voice
Abstract: There is a great demand in Brazil for research that have, as the main object of study, the
adolescent voice during the stage of vocal change. In regard to the study of the voice of these
youngsters, means that the teacher, must have knowledge about the stages of vocal development
and the emotional, physiological and sociological issues, as well as the cognitive abilities of the
adolescents. In light of North American contemporary theories about the adolescent and the vocal
pedagogy, this study aims to provide possible strategies to define appropriate repertoires that will
work with adolescents incase of the changing voice.
Keywords: stages of vocal development, vocal health, high school, technical course of music;
brazilian song.

1. Introdução
Publicações científicas mais recentes, principalmente nos Estados Unidos da
América (EUA), defendem o ensino do canto para adolescentes, pois, anteriormente a isto,
principalmente na Europa, acreditava-se que o cantor, quando iniciava a mudança vocal,
deveria parar de cantar e só voltar após tê-la realizado. Assim também pensam muitos
pedagogos em voz brasileiros pouco atentos às pesquisas científicas produzidas no mundo a
quais apresentam muitos benefícios de ordem técnica e vocal, assim como emocional e
musical para o jovem que continua cantando nesta fase.

2. Objetivo
Apresentar possíveis soluções para as dificuldades enfrentadas por professores
de canto, quanto à definição de repertórios a serem cantados por adolescentes em fase de
mudança vocal.
3. Fundamentação teórica
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No trabalho vocal com adolescentes, o professor de canto identifica questões
de grande dificuldade e que devem ser solucionadas buscando a melhoria da qualidade do
canto destes jovens, visto que, neste momento de transformações, o estudante vivencia
desconfortos na coordenação do mecanismo vocal, tornando seu canto mais difícil. Dentre
estas questões, destaca-se: a dificuldade encontrada para a definição de repertório adequado a
esta faixa etária.
Para Kenneth Phillips (1992, p. 14) a eficácia do treinamento vocal do
adolescente depende da criação de um currículo completo de técnica vocal que torne o canto
mais fácil, requerendo do professor, que reveja suas práticas pedagógicas.
Ampliando esta visão, Friar (1998, p. 29) afirma que professores devem estar
preparados para orientarem segundo uma boa e pesquisada educação musical contemporânea
em cada estágio de desenvolvimento vocal do jovem.
Estes estágios, apresentados a partir de pesquisas norte-americanas sobre
mudança vocal, provocaram uma evolução no pensamento e na prática do canto em escolas de
ensino médio dos Estados Unidos da América.
Além do reconhecimento e da identificação destes estágios, cabe ao professor,
acompanhar as transformações psicológicas, fisiológicas, sociais e cognitivas do adolescente.
Durante um curso de canto, há momentos em que estudantes de mesma idade
cronológica e mesma série escolar, encontram-se em estágios diferentes, além de serem
classificados com vozes distintas e sofrerem variados tipos de transformações.
Como o adolescente experimenta uma série de transformações que podem lhe
causar vários tipos de reações e em diferentes níveis, estas reações são refletidas nas suas
emoções, no seu aprendizado e nas suas relações pessoais e sociais. Através do canto, o
estudante percebe que pode obter um importante veículo de autoconhecimento observando e
lidando com as mudanças que está vivenciando.
Barham e Nelson (1991, p. 16), sobre o canto, afirmam que:
“O ensino de canto deve se pautar pelo reconhecimento da individualidade
e
do trabalho individual de cada estudante. Os jovens devem falar sobre a
particularidade de suas vozes e as mudanças que todos impreterivelmente
passarão em vários pontos: fisiológicos, físicos, psicológicos e sociais. A troca de
informações entre os próprios jovens pode resultar num suporte mútuo e em
atitudes positivas no decorrer das atividades do curso”.

Para Marcelli e Braconier (1989, p. 21), existem modelos de avaliação da
adolescência, que auxiliam o professor de canto na definição de conteúdos e metodologias
para suas aulas. Estes modelos são: psicanalítico, sociológico, cognitivo e fisiológico,
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justificados sucessivamente por: um momento de instabilidade psicológica gerada pela
maturação sexual que produz métodos de defesa como ansiedade, medo, problemas de
identidade e identificação, sintomas neuróticos e depressão; relações de pertencimento a
grupos que representam identificação, proteção, exaltação; aparecimento do pensamento
operatório formal, que permite ao adolescente o raciocínio por hipótese e, por último,
mudanças físicas observadas no aparecimento de pelos, crescimento estatural, menstruação e
ejaculação, acnes, mudanças vocais, entre outras transformações.
Sobre as mudanças vocais que ocorrem com os adolescentes, Gackle (1991, p.
17) afirma que, na menina, não ocorrem de forma tão dramática como no menino e que o uso
de força e da diminuição da qualidade da voz, além de outros fatores, são o resultado da
imaturidade dos músculos da respiração e desenvolvimento vocal insuficiente. Ainda, que a
aspereza da voz neste período ocorre devido ao fechamento incompleto da glote, que William
Vernnard chama de “fenda mutacional”.
Para Oliveira (2003, p. 25), a razão física para a diferença dos sinais de
mudança vocal em meninos e meninas é o diferente desenvolvimento laríngeo que provoca o
abaixamento de uma oitava no registro grave do menino e diminuição do registro agudo cerca
de uma sexta e, na menina, o abaixamento de uma terça no registro grave e leve aumento no
seu registro agudo.
Boltezar, Burger e Zargi (1997, p. 188 e 189) afirmam que as principais características da voz
do adolescente são a instabilidade da afinação e do volume, propondo que novos modelos de
produção vocal devem ser criados pelos adolescentes, para a gradual adaptação ao rápido
crescimento dos sistemas: fonatório, respiratório e ressonantal.
Para evitar hábitos ruins de canto, devido às dificuldades na coordenação vocal
apresentada pelo adolescente, Cooksey (1999, p. 65-66) defende que as músicas selecionadas
devem estar dentro de tessituras e extensões apropriadas as estágio de desenvolvimento em
que o estudante se encontre, evitando que demandem mudanças de diferentes registros e
transições, que estejam na região mais confortável da extensão, que não exijam muita
agilidade, que os intervalos sejam mais curtos, as frases menores, e letras interessantes e
variadas.
Ainda, neste sentido, Swanson (1973, p. 61) afirma que as canções escolhidas
devem ser conhecidas e fazerem parte da cultura do aluno, que os textos sejam apropriados à
idade, sem defender qualquer tipo de credo ou religião.
4. Metodologia
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O presente estudo é realizado a partir das indicações de autores pesquisados
sobre o desenvolvimento do adolescente, suas características e, principalmente, sobre os
estágios de desenvolvimento vocal, previsíveis e sequenciais vivenciados na fase de mudança
vocal. Os estágios, adotados e adaptados, são os definidos por Barham e Nelson (1991, p. 07)
e Lyne Gackle (1991, p. 22 e 23)

1

e a razão principal desta escolha é o uso de uma

terminologia mais apropriada às condições de mudança vocal dos adolescentes e serem os
mais completos e elaborados estágios encontrados na literatura especializada.
Haston (2007, p. 09) afirma que os estágios são mera orientação para o
trabalho do professor, pois muitas vezes não guardam correspondência entre as idades e os
estágios com as suas devidas características.
Por isso, deve haver, por parte do professor, uma avaliação cotidiana do
desenvolvimento vocal do estudante, o que permitirá a definição de metodologias de canto,
incluindo-se repertórios, que possam ser realizados com segurança e o máximo de qualidade
vocal.
Para as vozes masculinas, os estágios adotados são:
1. Cambiata I – 13/14 anos, tessitura Dó#3 a Lá#, poucos harmônicos, clareza e brilho no
agudo, soprosidade, pouca agilidade, extensão Sol2 a Dó4;
2. Cambiata II – 14/15 anos, tessitura Sol#2 a Fá3, som áspero, agudos instáveis, falsete,
pouca agilidade no agudo, pouco controle da voz, extensão Mi≅ a Fá3;
3. Novo Barítono – 15/16 anos, tessitura Fá#2 a Dó3, som áspero, cheio, duro, quebra de
registro, qualidade de barítono no grave, agudo brilhante e com soprosidade, pouca agilidade
e sem flexibilidade, extensão Ré2 a Fá#3;
4. Voz Mudada – 16/17 anos, tessitura Mi2 a Ré3, som claro, firme, pouca agilidade, leve
vibrato, região sem som no médio agudo da extensão, pouca soprosidade, extensão Lá1 a Ré3.
Para as vozes femininas, os estágios adotados são:
1. Estágio II-A – 12/13 anos, mudança de registro Sol3 a Si3, tessitura Ré3 a Ré4, extensão
Lá2 a Sol4, início da mudança vocal, soprosidade, pouco volume e agilidade, dificuldade de
coordenar o mecanismo vocal;
2. Estágio II-B – 13/14 anos, mudança de registro Sol3 a Si3 e Ré4 a Fá#4, tessitura Si2 a
Dó4, extensão Lá2 a Fá4, ápice da mudança vocal, quebra, soprosidade, pouca clareza no
som, rouquidão, mais facilidade no registro agudo;
1

Os estágios adotados neste estudo foram estabelecidos a partir da adaptação de modelos apresentados por
vários autores, buscando adequar suas características e idades aos 04 anos de um curso técnico ou livre em
canto, comumente encontrados no Brasil.
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3. Estágio III – 14/15 anos, mudança de registro Ré4 a Fá#4, tessitura Lá2 a Sol4, extensão
Lá2 a Lá4, aumento da capacidade de afinação, aumento do volume em toda a extensão,
diminuição da soprosidade, aumento da agilidade e surgimento do vibrato;
4. Voz Mudada – 15/16 anos, mudança de registro Ré4 a Fá#4, tessitura Lá2 a Sol4, extensão
Lá2 a Lá4, aquisição de voz plena, vibrato estável, volume maior, flexibilidade e agilidade no
controle do mecanismo vocal.
5. Questões levantadas sobre a definição do repertório
Esta proposta firma-se sobre os seguintes eixos: formação estética e
profissional; desenvolvimento vocal adequando graus de dificuldade, à maturidade fisiológica
e emocional; promoção de uma boa saúde vocal e emocional; promoção da cultura do
estudante; compreensão e interpretação do texto literário e formação musical.
Na orientação dos eixos apresentados, faz-se necessário que o repertório de
canto: atenda às indicações de pesquisadores quanto ao texto, à classificação vocal, ao rítmo
simples, aos graus conjuntos e a pouca agilidade, principalmente nos primeiros estágios de
desenvolvimento vocal; atenda às questões culturais dos alunos tomando como referência e
escopo as canções brasileiras e atenda às questões de desenvolvimento técnico, mantendo uma
sequência de níveis conforme o grau de dificuldade e do estágio de desenvolvimento vocal do
aluno.
O repertório proposto deve apresentar as seguintes características:
1. Nacionalidade – permitir a compreensão dos elementos da linguagem musical através da
identificação cultural com o patrimônio artístico musical brasileiro para, mais tarde,
compreender tradições culturais de outros países, contextualizando histórica e musicalmente a
produção musical mundial; promover a percepção e apropriação da técnica vocal associada à
pronúncia do português brasileiro cantado e de outras línguas;
2. Texto Literário – que possa ser compreendido pelo adolescente, dentro de suas capacidades
de desenvolvimento cognitivo e emocional, que o auxilie na expressão e interação com o
mundo e que permita conhecer com mais profundidade os poetas e seus estilos literários,
principalmente da língua portuguesa;
3. Linguagem Musical – compreensão dos elementos constitutivos da linguagem musical,
gêneros e estilos, com graus de dificuldades diferentes;
4. Linguagem Técnico-vocal – adequação do repertório às necessidades de aprimoramento
técnico-vocal e às classificações dos estágios de desenvolvimento vocal do adolescente.
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A seguir, alguns modelos de músicas a serem adotadas para cada estágio de
desenvolvimento vocal feminino e masculino do adolescente, sucessivamente:
1. Estágio II-A - “Madrugada”, música de Hekel Tavares, letra de Gastão Penalva, Mi≅ maior,
tessitura Dó3 a Ré4. Possui graus conjuntos, ritmos bastante simples, frases curtas, língua
portuguesa brasileira, fácil compreensão, 17 compassos;
2. Estágio II-B – “Uma nota, uma só mão”, música de Oswaldo Lacerda, letra de Carlos
Drumond de Andrade, atonal, tessitura Si3. Possui apenas uma nota, ritmo simples,
andamento lento, fácil compreensão, 47 compassos;
3. Estágio III – “Uirapuru”, música e letra de Waldemar Henrique, Ré menor, tessitura Ré3 a
Ré4. Possui ritmo simples e com agilidade, variações de dinâmica, frases curtas, de fácil
compreensão e interpretação, 31 compassos;
4. Voz Mudada – “Nesta Rua”, melodia folclórica arranjada por Villa Lobos, Ré menor,
tessitura Ré2 a Lá4. Possui graus disjuntos, saltos diversos em até uma oitava, ritmo simples,
frases curtas, texto de fácil aceitação e interpretação, dinâmicas variadas e utilização de
vibrato;
5. Cambiata I – “Nozani-Na”, canto indígena harmonizado por Villa Lobos, poema folclórico
recolhido por Roquete Pinto, Sol mixolídio, tessitura Dó#3 a Lá#3. Possui ritmo simples,
frases curtas, graus conjuntos;
6. Cambiata II – “Balança Eu”, música de José Siqueira, letra de Raul Machado, Sol maior,
tessitura Fá#2 a Ré3. Possui ritmo simples, predominância de graus conjuntos e pequenas
mudanças de dinâmica;
7. Novo Barítono – “Foi Boto Sinhá”, música de Waldemar Henrique, letra de Antônio
Tavernard, Ré menor, tessitura Sol#2 a Fá3. Possui graus conjuntos, ritmo simples, melodia e
texto de fácil aceitação e compreensão, com algumas notas que necessitam de sustentação
devendo ser cantada uma oitava abaixo;
8. Voz Mudada – “Viola Quebrada”, harmonização de Villa Lobos, modinha de Mário de
Andrade, Mi menor, tessitura Mi2 a Ré3. Possui texto de fácil compreensão e expressão,
frases que exigem maior controle respiratório, predominância de graus conjuntos, maior
possibilidade de mudanças de andamentos e dinâmicas, possibilidade de utilização de vibrato.
6. Considerações finais
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No Brasil, os repertórios para adolescentes são uma mera adaptação de
modelos destinados a vozes de adultos, desconsiderando as suas condições de maturidade
fisiológica, cognitiva, social e emocional. A partir dos estudos realizados percebeu-se a
necessidade de: a) escolher a canção brasileira como prioridade para a definição dos
repertórios, assim, como as sul-americanas, como forma de privilegiar e firmar a identidade
do estudante, assim como valorizar o patrimônio nacional; b) compositores e arranjadores
criarem obras específicas para esta faixa etária e c) considerar o desenvolvimento psicológico,
social, cognitivo e fisiológico do adolescente na definição de repertórios de canto, visto que,
as várias transformações pelas quais ele passa, interferem diretamente no seu desempenho
com a sua voz.
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Resumo: Nesta comunicação trataremos de um dos primeiros exemplos de sonata para violão nos
moldes clássicos, a Sonata Opus 15 do compositor e violonista italiano Mauro Giuliani. A obra de
1808 foi publicada em Viena, o centro mais importante para a produção de música instrumental na
época de Haydn, Mozart e Beethoven. Comentaremos aspectos da produção de sonatas para violão
neste período, discutindo como neste contexto, os compositores que dedicaram seus esforços ao
violão procuraram encontrar um equilíbrio entre as demandas do mercado editorial e a produção
de sonatas para constituir um repertório importante para o instrumento.
Palavras-chave: Sonata, Violão, Giuliani, Viena.
Some issues on the guitar sonatas at Beethoven's era: the Sonata Opus 15 by Mauro Giuliani
Abstract: In this paper we discuss one of the very first examples of guitar sonatas in the classical
style, the Sonata Opus 15 by the Italian composer and guitarist Mauro Giuliani. This piece from
1808 was published in Vienna, the most important center for the production of instrumental music
in the era of Haydn, Mozart and Beethoven. We will comment issues about the guitar sonatas of
this period, discussing how in this context, the guitar composers looked for a good balance
between the demands of editorial market and, on the other side, the composition of sonatas aiming
to create an important repertoire for the guitar.
Keywords: Sonata, Guitar, Giuliani, Vienna.

1. Introdução: as sonatas para violão no período clássico em Viena
Praticamente todos os exemplos significativos de sonatas para violão publicadas
em Viena apareceram em um lapso de tempo muito curto: os seis anos entre 1806 e 1811
(YATES, 2003). Os compositores que publicaram obras para violão com o título de Sonata
neste periodo são: Leonhard von Call (1779-1815), Simon Molitor (1766-1848), Wenzeslaus
Matiegka (1773-1830), Anton Diabelli (1781-1856) e Mauro Giuliani (1781-1829). Uma
aparente exceção, as Seis Sonatas Progressivas, Opus 31, de Matiegka, obra publicada em
1817 pelo próprio compositor, provavelmente foi composta nos primeiros anos do século XIX
(AGOSTINELLI, 1995). Destes compositores, somente Diabelli nasceu na Áustria,
precisamente em Salzburg, sendo que von Call e Molitor nasceram na Alemanha, Matiegka
na Boêmia e Mauro Giuliani na Itália. Entretanto todos eles se mudaram para Viena para
exercer suas atividades musicais, entre 1796 e 1806, sendo Giuliani o último a chegar à
cidade. Entre eles, Giuliani sobressai como grande virtuose do violão, compartilhando o palco
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e fazendo amizade com muitos dos músicos mais proeminentes do momento: Moscheles,
Mayseder, Hummel, Spohr, Weber, Diabelli, Schubert, Beethoven, entre outros.
A diversidade de procedência e formação musical tem como um reflexo na
produção das sonatas destes compositores a variada escolha de modelos estilísticos e formais.
Contudo, das pouco mais de vinte sonatas para violão compostas em Viena no primeiro
quarto do século XIX, as duas últimas sonatas de Molitor, não foram publicadas na época,
sendo curiosamente aquelas que se aventuram com maior liberdade na busca de novas
estruturas formais. De todo este corpus, somente a Sonata Opus 15 de Mauro Giuliani
aparece com certa regularidade nos atuais programas de concertos e gravações. Juntamente
com as sonatas de Fernando Sor, esta obra aparece como exemplo de sonata clássica para
violão nos programas de ensino em conservatórios e universidades. Em segundo lugar,
recorre-se às sonatas de Diabelli, mas raramente àquelas de Matiegka, Molitor e Von Call.
2. O gênero sonata no primeiro quarto do século XIX
A sonata como gênero sofre, no inicio do século XIX, um decaimento de interesse
por parte dos compositores, o que pode ser atribuído às mudanças gerais no gosto e, em parte,
à sensação da nova geração de compositores de que esta forma tradicional tinha alcançado seu
apogeu com os compositores ja reverenciados como clássicos, tais como Mozart, Haydn e
Beethoven (DOWNS, 1992). De fato, os compositores que continuaram escrevendo sonatas
para piano no primeiro quarto do século XIX foram Beethoven e Schubert. Clementi, que
escreveu 63 sonatas para piano, produziu a grande maioria delas antes de 1800. Em 1802, ele
publicou três importantes sonatas, e mais uma em 1804, sendo que dali até sua morte em 1832
ele escreveu apenas mais quatro obras com esse nome. Dussek escreveu 27 sonatas para
piano, sete delas entre 1800 e 1801, apenas duas entre 1806 e 1807 e mais três entre 1811 e
1812. (DOWNS, 1992). A geração de pianistas e compositores posterior a Mozart, Clementi,
Dussek e Beethoven traduz o novo gosto do público e as exigências do mercado editorial:
aumenta significativamente a publicação de peças breves, variações e danças, por outro lado
diminuindo notavelmente a produção de sonatas. Assim, Johann Nepomuk Hummel, John
Field, Friedrich Kalkbrenner e Carl Maria von Weber publicam respectivamente apenas 6, 4,
13 e 4 sonatas para piano, o que contrasta grandemente com a produção de Clementi (63),
Dussek (27), Kozeluch (36), Haydn (51), Mozart (18) e Beethoven (32) (DOWNS, 1992). Por
sua vez, os concertos públicos da época raramente incluíam sonatas em seus programas: por
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exemplo, entre 1800 e 1816, apenas meia dúzia de sonatas (para solo o duo) de Beethoven
foram apresentadas em concertos públicos (NEWMAN, 1983).
Dentro desse contexto, é natural que a produção de sonatas para violão tenha sido
muito pequena neste inicio do século XIX. Ora, o violão com seis cordas simples (separado
definitivamente do instrumento de cinco ordens duplas) se estabeleceu no mesmo momento
em que o interesse pela publicação de sonatas decai. Este fato inspira pensar que o novo
instrumento responde a um novo tipo de repertório. Alem disso, embora o violão tenha sido
estimado pela burguesia e aristocracia, a dificuldade inerente do instrumento restringiu o
numero de diletantes a dominar os rudimentos necessários para realizar o acompanhamento de
canções ou peças instrumentais fáceis. Por fim, para conseguir ter uma ampla difusão das
obras para violão, os compositores optaram por publicar peças do gosto corrente, tais como
minuetos, valsas, contradanças e variações sobre árias de óperas famosas do momento. O
ideal, para garantir as vendas, era que estas obras aliassem uma adequação ao gosto popular
com uma certa simplicidade técnica. No seu método para violão de 1830, Fernando Sor
deplora esta situação que, para ele, trouxe como conseqüência o detrimento da qualidade da
música:
Quando cheguei à França, disseram-me: “Faça-nos árias fáceis”. Eu as faria com
prazer; mas descobri que fácil quer dizer incorreto ou, pelo menos, incompleto. Um
guitarrista de grande renome disse-me que foi obrigado a parar de compor como eu,
porque os editores declararam-lhe abertamente: “Uma coisa é a apreciação das
composições como conhecedor e outra, como editor de música. É necessário
escrever frivolidades para o público. Gosto do seu trabalho, mas editá-lo não me
reembolsaria as despesas da impressão.” Que fazer? É preciso viver! Ele compôs
obras que jamais me permitiriam adivinhar seu mérito, se não tivesse tido
oportunidade para julgá-lo melhor. Outros, longe de se lhe compararem, escreverão
qualquer ninharia que possa ser tocada em três aulas: o amor-próprio do estudante
interessa-se em achá-la bonita. Seu professor fará presente delas a um editor,
contanto que lhe sejam dadas algumas cópias, porque é preciso se fazer conhecer.
Ele as toca em sociedade, é aplaudido, e presenteia uma cópia à dama cujo
conhecimento, imagina, possa render-lhe alunos. O editor, por seu lado, está
interessado em exaltá-las, para cobrir as despesas de impressão: ele é um excelente
compositor para venda; e, além disso, ensina muito bem, pois possibilita ao aluno
tocar, em três lições, peças que ele mesmo executa. O número de alunos aumenta, e
ele toma muito cuidado para que não conheçam qualquer outra música que não seja
a sua, ou que se lhe possa assemelhar [...]. (SOR apud CAMARGO, 2005: 118-119).

Tais fatos relatados por Sor refletem uma mudanca forte no mundo da música em
relação ao passado. Na segunda metade do século XVIII a publicação de sonatas para piano
atendia a um amplo público, graças a uma facilitação da técnica, pois havia uma divisão entre
as sonatas para usos domésticos e as sonatas para concerto, para uso dos profissionais. O
genero sonata, tanto como forma quanto no que tange ao gosto, se encontrava bastante
consolidada. Segundo Charles Rosen:
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As formas de sonata são o produto de um desenvolvimento estilístico prolongado e
radical: constituem de fato os veículos essenciais de aquele desenvolvimento. Essa
revolução estilística desempenha um importante papel na emancipação parcial do
compositor do patrocínio da corte e da Igreja através da crescente exploração dos
dois substitutos da perdida fonte de ingressos: a venda de música impressa e o
concerto público de música instrumental. As formas de sonata deram à música
instrumental abstrata um novo poder dramático. (ROSEN, 1994: 26, trad. do autor)

Antes do final do século XVIII foram publicadas, em Paris, inúmeras sonatas para o
violão de cinco cordas utilizado na França, isto com o mesmo intuito de prover o público de
obras instrumentais com a característica da época, cujo veículo era as formas de sonata. Já no
inicio do século XIX, com as novas tendências do mercado editorial, a sonata para
instrumento solista se torna um produto de difícil venda. Neste sentido, destacam-se os
esforços dos compositores de sonatas para violão no começo do século em Viena, guiados
pela necessidade de criar um repertório de peso para o instrumento, emancipando-o da função
de mero acompanhante. O compositor virtuose Mario Guiliani desempenhou aqui um papel
fundamental.
3. As composições de Giuliani anteriores à Sonata Opus 15 (1808)
Mauro Giuliani chega a Viena no ano 1806, provindo da Itália, país
completamente dominado pela ópera. Esta cidade, meca do estilo clássico, oferecia todas as
possibilidades para o desenvolvimento e carreira de um virtuose do violão e compositor
eminentemente instrumental. Antes da publicação da Sonata Opus 15, Giuliani havia
composto varias obras para violão solo, dentre as quais um método prático para violão (Opus
1), que somente foi publicado em 1812, quando sua reputação na capital austríaca estava já
bem estabelecida. O opus 13 é sua única composicao anterior à sonata que não é para violão
solo (esta obra consta de Três Romances para canto e violão com texto em francês). Das doze
composicoes para violão solo anteriores à sonata em questão, cinco são séries de variações e
quatro são rondós, restando dois divertimentos e danças e o Caprice Opus 11. Precisamente
esta última obra parece ser um estudo prévio do compositor para a posterior sonata opus 15,
como discutiremos em seguida.
4. Considerações sobre forma e estilo na exposição da Sonata opus 15
Sabe-se que entre 1796 e 1807, Beethoven publica em Viena 23 sonatas para
piano, sendo a última delas a sonata Appassionata, Opus 57. Justamente a partir desse
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momento, depois de ter trabalhado por mais de dez anos ininterruptos em sonatas para piano,
o compositor terá uma pausa de quatro anos antes sua próxima composição no gênero. Ora,
como foi dito anteriormente, até 1816 apenas seis sonatas de Beethoven foram interpretadas
em concertos públicos, sendo que o influxo de seu estilo foi exercido preponderantemente
através das suas obras orquestrais. Neste sentido, a mais clara influencia para os compositores
de sonatas para violão em Viena na época em toque foi exercida por Joseph Haydn. Contudo,
Giuliani parece ter sido consciente da responsabilidade decorrente do fato de publicar uma
sonata instrumental na cidade de Viena: a composição se apresenta cuidadosamente planejada
e se mantém, por um lado, a inegável veia melódica italiana, por outro cuida da perfeição
formal de toda a estrutura. No título do frontispício da primeira publicação desta sonata
aparece o adjetivo brillant, que denota um traço estilístico importante: será uma obra de
grandes proporções que não evitará as dificuldades técnicas.

Exemplo 1: Título da portada da publicação de 1808.

Já no inicio da obra nos deparamos com uma caracteristica original: o tema
aparece somente depois da apresentação de seu acompanhamento. Esta rara característica não
parece estar presente em nenhuma das sonatas para piano de Haydn, Mozart ou Beethoven.

Exemplo 2: Compassos iniciais do primeiro movimento da sonata opus 15 de Mauro Giuliani.

Este mesmo traço ja tinha sido explorado pelo compositor no Caprice Opus 11 (na
mesma tonalidade), ali utilizando a liberdade permitida em uma forma livre como essa.

Exemplo 3: Compassos iniciais do Caprice opus 11 de Mauro Giuliani.
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O primeiro grupo temático da sonata compreende apenas 16 compassos e a frase
final é arrematada com um dispositivo do estilo pianístico inúmeras vezes presente nas
sonatas para piano de Haydn, Mozart e Beethoven. Este elemento e de fato a figura retórica
definida por Ratner (1991) como “uníssono orquestral”, cuja primeira aparição em oitavas
poderia ser assinalada aos instrumentos de metal, e a segunda às madeiras, trazendo
igualmente uma associação ao estilo de fanfarra militar.

Exemplo 4: compassos 12 a 16. Tópica do uníssono orquestral.

Após essa cadência perfeita no tom principal da obra, uma frase lírica com tênue
acompanhamento abre a seção de transição chegando logo a um elemento de tensão dramática
com base em nota pedal que também tem sua raiz na escrita orquestral.

Exemplo 5: compassos 25 a 28. Parte da transição ao segundo grupo temático. Textura orquestral.

O segundo grupo temático, na dominante, apresenta um tema lírico sob a antiga
textura de acompanhamento do baixo de Alberti. Giuliani relaciona ambos os grupos
temáticos através do mesmo dispositivo: apresenta primeiramente apenas a textura que servirá
de acompanhamento antes de surgir o tema propriamente dito.

Exemplo 6: começo do segundo grupo temático.

Uma frase no estilo chamado por Ratner de “estilo rubato” serve aqui para criar
uma transição entre o segundo grupo temático e a coda da exposição.
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Exemplo 7: compassos 61 a 63, ‘estilo rubato’ no final do segundo grupo temático.

No inicio da coda da exposição surge o estilo coral, como se vê pela entrada das
vozes sucessivas, de uma até quatro, chegando ao ponto culminante da exposição: um acorde
diminuto de três tempos de duração que leva o fluxo harmônico para a dominante da
dominante (Ré maior).

Exemplo 8: compassos 65 a 69, estilo coral na coda da exposição.

Em seguida, depois de uma cadência perfeita na dominante, surge ainda mais um
motivo que, se representa uma novidade em termos rítmicos, do ponto de vista retórico
encontra-se relacionado com o apresentado no exemplo 4, a fanfarra militar:

Exemplo 9: compassos 71 a 75, estilo fanfarra na codetta da exposição.

Finalmente, depois da última cadência na dominante, Giuliani escreve uma
transição para possibilitar a repetição da exposição, deixando a harmonia suspensa na
dominante do tom original. Este giro melódico encontra-se relacionado sutilmente, por sua
vez, com o tema inicial do movimento.

Exemplo 10: compassos 81 a 83, transição para a repetição da exposição.
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5. Conclusões
Após algumas considerações sobre o contexto histórico das sonatas para violão
compostas no primeiro quarto do seculo XIX na grande capital cultural da Europa, Viena,
tratamos da carreira do compositor e violonista virtuose Mario Giuliani, destacando a
composição de sua sonata opus 15. Mostramos alguns marcos analíticos desta obra, que
representa a primeira tentativa deste compositor no uso desta forma tão tradicional e
importante, isto apenas dois anos após de ter fixado sua residência em Viena. A análise
mostra que Guiliani encontra-se em pleno domínio dos elementos discursivos para estruturar a
composição, recorrendo também a elementos retóricos encontrados nas obras dos
compositores clássicos mais representativos do período. O aprofundamento analítico nesta e
nas outras sonatas do período pode revelar como estas produções se encontram imbricadas no
estilo clássico juntamente com as grandes obras pianísticas compostas no mesmo período.
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Rapsódia Gonzagueana: reflexões sobre identidade musical e
dialogismo na obra do compositor Sivuca
Eurides de Souza Santos1
Universidade Federal da Paraíba - euridessantos@gmail.com
Resumo: As discussões sobre os temas identidade e dialogismo enriqueceram o bojo teórico da
etnomusicologia nestas últimas décadas, quando, por uma perspectiva interdisciplinar, estudiosos
questionaram as ideias de homologias musicais presentes nos textos canônicos. O presente
trabalho retoma tais discussões, partindo de uma análise da obra “Rapsódia Gonzagueana”, do
compositor paraibano Sivuca.
Palavras-chave: Sivuca, identidade musical, dialogismo.
Rapsódia Gonzagueana: reflections on musical identity and dialogism in the work of the
composer Sivuca
Abstract: Discussions about the topics musical identity and dialogism have enriched the
theoretical framework of ethnomusicology in the past few decades when, from an interdisciplinary
perspective, scholars questioned the ideas of musical homologies which are present in canonical
texts of the subject. This work resumes such discussions starting from an analysis of the work
"Rapsódia Gonzagueana" by the composer Sivuca from Paraíba, Brazil.
Keywords: Sivuca, musical identity, dialogism.

Conhecido pelo virtuosismo na performance do acordeom, o compositor paraibano
Severino Dias de Oliveira, Sivuca, (1930-2006)2, atuou ao longo da carreira como
instrumentista e compositor em diversos estilos da música brasileira e internacional, sempre
partindo de uma “convicção de que era um músico paraibano, nordestino e brasileiro,
sabendo o que queria”, como afirmou em entrevista. (BARRETO NETO et al., 1985, p. 9) 3.
Em outro momento, afirmou: “Eu defendo a universalidade da música, mas através do
reconhecimento e não da origem” (GOMES, 1993, p. 2).
Embora não sendo o único instrumento musical que executou, o acordeom sempre teve
papel singular na sua carreira, não tendo sido abandonado, nem mesmo naqueles contextos
nos quais o instrumento foi considerado remoto ou excêntrico, a exemplo do mercado para o
jazz, a bossa-nova e o rock, a partir da segunda metade da década de 50 do século passado.
Entre os anos de 1965 a 1969, em Nova York, Sivuca participou, como arranjador e
violonista, do trabalho da cantora africana Miriam Makeba, no qual abriu espaços possíveis
para o acordeom. Em 1968, gravou, com violão, o compacto duplo Golden Bossa Nova
Guitar, no Japão. Em 1970, trabalhou como músico de Harry Belafonte, acompanhando-o ao
1

Doutora em Etnomusicologia (UFBA), professora associada da UFPB.
Sivuca nasceu na cidade de Itabaiana, mesorregião do agreste paraibano, área geográfica de abrangência do
semiárido brasileiro. http://pt.wikipedia.org/wiki/Itabaiana_(Para%C3%ADba).
3
As citações extraídas de entrevistas publicadas em jornais foram também consideradas em conversas com
Gloria Gadelha (2011), a quem agradecemos pela contribuição.
2
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violão e também ao acordeom. No CD “Enfim Solo”, de 1997, toca piano, violão e acordeom.
(cf. GADELHA, 2009, p.14-15). Em diversos contextos, o não uso do acordeom estava
relacionado à condição de se manter no mercado musical. Sobre a fase em que morou nos
Estados Unidos, ele disse: “Para conquistar espaço por lá, tive que entrar tocando violão.”
(FREITAS, 1996, p.1).
Neste texto, propomos uma discussão sobre identidade e dialogismo na música de
Sivuca, trazendo como recorte a sua obra para orquestra sinfônica e acordeom “Rapsódia
Gonzagueana”, feita em homenagem a Luiz Gonzaga. A “Rapsódia Gonzagueana” está
registrada no CD Sivuca Sinfônico (2004) e no livro de partituras Sivuca (GADELHA,
2009), que trazem as obras escritas para acordeom e orquestra sinfônica, bem como para
acordeom e quinteto de cordas.
O argumento principal neste texto é que a identidade musical internacional em Sivuca
não se contrapõe nem constitui um fato extraordinário à sua identidade musical nordestina e
brasileira, mas resulta de um conjunto de escolhas musicais dentro de um universo rico de
sonoridades e do caráter dialógico das suas experiências musicais e sociais. A busca pelo
conhecimento de músicas diversas, desde menino, tem sido assim descrito:
De vez em quando, à tarde, o garoto ouvia o rádio ligado, numa venda, que também
era o bilhar de Antônio Batista, do outro lado do Rio Paraíba, o único aparelho do
povoado. Bilino4 atravessava a nado o curso de água, a fim de escutar os sucessos da
Rádio Clube. Voltava para casa, também a nado, relembrando as músicas de cabeça,
em meio à sonoridade das águas. Quando chegava, ia imediatamente arriscar no fole
as melodias assimiladas (BARRETO; GASPARINI, 2010, p.63).

Não descredenciando a noção de uma “identidade nordestina” que produz e é produzida
pelas diversas formas de manifestações significativas individuais e sociais, o texto argumenta
que o sentido de ser nordestino é histórico e caro às instituições sociais brasileiras,
favorecendo o cultivo e produção de repertórios criativos e intercambiados de novos valores
musicais e sociais que mantêm e dinamizam tal status.
Assim, a noção de nordestinidade em músicos e músicas está presente não só nas letras,
mas também nas narrativas/discursos gerais dos músicos, audiências, bem como de agentes
das diversas instâncias sociais, tais como, escolas, governantes, patrocinadores das festas
juninas, do turismo, agentes relacionados ao mercado de bens e consumo, entre eles, o da
música. Ícone indiscutível da noção de nordestinidade tem sido o forró – enquanto gênero que
abarca vários outros, baião, xote, coco, arrasta-pé e o próprio forró – além das imagens que
circulam em torno deste: o sanfoneiro, o trio pé-de-serra, as festas juninas e seus contextos e,
4

Apelido de criança.
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de forma particular, as narrativas sobre o sertão, o sertanejo e a seca. Estas articulações são
reforçadas de forma continuada e permeiam os processos de mudanças musicais, sociais,
tecnológicas e mercadológicas.
No tema em estudo, dois aspectos chamam a atenção: o músico nordestino e sua música
também nordestina que ultrapassam as fronteiras do local/regional para conquistar o mercado
musical, nacional e internacional; e o segundo aspecto, o músico e seu instrumento – sanfona
- “pertencentes” ao campo da música regional que alcançam os mercados da música popular
(bossa-nova, jazz) e também, os palcos da música erudita. A partir daí, levantamos uma
instigante questão: estariam estas experiências musicais no campo do extraordinário ou são
elas construções continuadas do eu social? Tentaremos responder.
As discussões sobre identidade musical permeiam a produção etnomusicológica
anterior aos anos 80 do século passado (MERRIAM, 1964; LOMAX 1968) e ganham forte
impulso a partir de então (STOKES, 1997; REILY, 1997; VILA, 1996; TURINO, 2008),
contextualizadas por reavaliações simultâneas das ciências sociais e humanas e, em especial,
pelos os estudos sobre a música popular urbana (MIDDLETON, 1990; FRITH, 1987), que
questionaram as ideias de homologias presentes na literatura histórica destes campos. Vila,
referindo-se à escola subculturalista inglesa, explica que
De acordo com o subculturalismo inglês, estilos musicais específicos se
conectariam, de maneira necessária, com atores sociais também específicos, e o
fariam através de um tipo de ‘ressonância estrutural’ entre posição social por um
lado e expressão musical por outro. Muitas vezes esta ‘ressonância estrutural’
adquire a forma de certa ‘circularidade expressiva’ que ligaria a subcultura em
questão à música que a representa (1996, p.3. Tradução nossa).5

As tentativas de entender os significados de determinados repertórios e práticas
musicais próprios de determinados grupos culturais, por vezes, desconsideraram as diferenças,
dinâmicas e interesses nas relações interpessoais. Middleton (1990) chama a atenção para a
variedade de mecanismos envolvidos nas conexões semânticas entre músicas e grupos sociais:
Parece haver um reconhecimento generalizado de conexões semânticas entre os
tipos musicais específicos e técnicas, e grupos sociais específicos e posições. Se a
ideia de homologia inata é rejeitada, a questão é como essas conexões funcionam. A
resposta mais provável é que uma variedade de mecanismos está envolvida e estes
mecanismos são inter-relacionados através de processos de articulação, os quais
funcionam através da operação de diferentes estruturas e tipos de pertinência (1990,
p.237. Tradução nossa).6
5

[...] de acuerdo al subculturalismo inglés, estilos musicales específicos se conectarían, de manera necesaria, con
actores sociales también específicos, y lo harían a través de una suerte de ‘resonancia estructural’ entre posición
social por un lado y expresión musical por el otro. Muchas veces esta ‘resonancia estructural’ adquiere la forma
de una cierta ‘circularidad expresiva’ que ligaría la subcultura en cuestión a la música que la representa (1996,
p.3).	
  
6
There does appear to be a widespread recognition of semantic connections between specific musical types and
techniques, and specific social groups and positions. If the idea of innate homology is rejected, the question is
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Thomas Turino contribui para os estudos sobre música e identidade, enfatizando a relevância
do estudo do indivíduo e suas demandas pessoais na relação com as formações culturais:
Sugiro que quaisquer teorias gerais sobre processos artísticos e práticas culturais
expressivas deveriam começar com uma concepção do eu e da identidade individual,
porque é no viver e respirar individuais que ‘cultura’ e significado musical, em
última análise, residem (TURINO, 2008, 95. Tradução nossa)7.

A concepção de uma identidade individual, longe de resumir-se à ideia de um eu
subjetivo, um agente único e isolado em si, resulta, segundo Turino (idem;ibdem), de
continuadas interações dialéticas entre os indivíduos e seu entorno social e físico percebidos
através de práticas observáveis. Vejamos então a obra em análise.
A “Rapsódia Gonzagueana” reúne sete músicas do repertório de Luiz Gonzaga:
“Boiadeiro”, “Juazeiro”, “No meu pé de serra”, “Baião Nº.1”, “Assum Preto”, “Cintura Fina”,
“A volta da Asa Branca”8, todas elas cercadas da imagética de uma nordestinidade tradicional
que envolve sertão, seca, sofrimento, festas, vida rural, natureza, amor, religiosidade, fé,
pureza, simplicidade, resistência, entre outros aspectos.
Para compor esta obra, Sivuca inteligentemente reapropria a forma musical rapsódia,
que tem por característica a liberdade no processo de composição, a exemplo da fantasia,
também chamada variações sobre um tema. O termo rapsódia vem do grego e significa um
trecho tirado de um canto ou poema. São fragmentos extraídos de uma ou várias composições
para se elaborar outra. Robert Fux a define como, “composição de forma livre, muitas vezes
baseada em melodias populares, constando de diversos temas, tratados em forma de fantasia”
(1957, p. 310). Muito valorizadas no nacionalismo romântico musical, as melodias populares
presentes nas obras do assim chamado repertório erudito sustentavam a ideia de que, entre
outros aspectos, eram músicas que traduziam a alma do povo do interior com certa
autenticidade. Sendo assim, os costumes do “povo” ali representados contrapunham-se à vida
nas cidades onde os processos de industrialização produziam a artificialidade. (cf. VIANA,
2002).

how these connections work. The most likely answer is that a variety of mechanisms is involved, and they are
related through processes of articulation, which function through the operation of different structures and types
of pertinence. (MIDDLETON, 1990: 237. Os grifos são do autor citado).
7

I suggest that any general theories about artistic processes and expressive cultural practices would do well to
begin with a conception of the self and individual identity, because it is in living, breathing individuals that
‘culture’ and musical meaning ultimately reside (TURINO, 2008, p. 95).
8
“Boiadeiro”, de Armando Cavalcante e Clécius Caldas; “Juazeiro”, “No meu pé de serra”, “Baião N º. 1” e
“Assum Preto”, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira; “Cintura Fina” e “A volta da Asa Branca”, de Luiz
Gonzaga e Zé Dantas.
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Uma característica central nas músicas de Luiz Gonzaga, em particular no conjunto
selecionado para esta rapsódia, é o contraponto entre o imaginário sertanejo de seca e o
sofrimento, presente, principalmente, nas poesias e, por outro lado, a rítmica que traz o
ambiente das festas nordestinas com o baião, o coco, o arrasta-pé, o xote e o xaxado. A partir
da valorização desta característica gonzagueana, Sivuca vai investir nas sonoridades
“sertanejas” por meio das improvisações e transformam toadas em construções melódicas
complexas.
A obra está estruturada em quatorze secções que vão de A a N. A introdução, logo no
primeiro compasso, exibe um ambiente sonoro grandioso que remonta às aberturas
hollywoodianas9. Isto se dá através da sonoridade marcante dos tímpanos, do glissando da
harpa e do movimento ascendente dos demais instrumentos que conduzem a orquestra ao
segundo compasso, cujo trinado das flautas anuncia a primeira nota da canção “Boiadeiro”.
(compassos de 1a 3, Exemplo 1).

Exemplo 1

A obra inicia-se em compasso 4/4, no tom de Mib Maior, cuja introdução se serve das
canções “Boiadeiro” e “Juazeiro” (mixolídio) para estabelecer o discurso inicial. Esta
introdução é composta de doze compassos que vão anunciar a secção A a E, onde o
compositor apresenta as canções “No meu pé de serra”, “Cintura fina” e “Baião N º.1”, em
9

Sonoridades percebidas nas aberturas dos filmes de Hollywood, a exemplo das famosas “aberturas” feitas pelos
os estúdios Warner Bros, Universal, 20th Century Fox, entre outros.
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tom festivo marcado por uma percussão atuante, com exceção da secção C (Lento) que tem
função de ponte. 10
Importante parte da rapsódia é reservada para a canção “Assum Preto” (secções F a J).
Neste trecho longo da obra, Sivuca instiga um clima de reflexão, colocando um coro a quatro
vozes para cantar a poesia de “Assum Preto”. A preparação e ambientação para o canto estão
na secção F, onde violoncelos, contrabaixos e tímpanos se juntam ao acordeom para criar um
tom de gravidade e pesar (Exemplos 2-3). O som agudo das violas e violinos vem completar
esta tensão pelo contraste.

Exemplo 2

Exemplo 3

Em contraposição, a canção “A volta da Asa Branca” (Exemplo 4), também cantada
pelo coral, vai sugerir o clima alegre das festividades sertanejas tradicionais, com um grande
arrasta-pé em Fá Maior.

10

Agradeço à Professora Marília Cahino Bezerra pela contribuição nas análises.
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Exemplo 4
Na gravação utilizada para esta análise, não há a participação de um coro, sendo que, ao
longo destas secções, Sivuca presenteia o ouvinte com improvisações sobre essas melodias.
Nesta obra como em outras do CD Sivuca Sinfônico, ele reserva o espaço especial para a
cadenza, onde se apresenta como um solista virtuoso. Por fim, o tema de “Boiadeiro” retorna
para o tutti final, concluindo a obra em tom novamente cinematográfico.
A carreira de Sivuca, como de muitos músicos brasileiros, foi pautada pelas constantes
trocas - musicais, profissionais e humanas – com outros músicos e grupos instrumentais que
também trilharam caminhos semelhantes em busca de espaço e reconhecimento profissional.
Da experiência com o outro – local e estrangeiro - ampliaram-se as oportunidades de construir
um discurso musical multicultural, formado das muitas sonoridades da sua imaginação e das
práticas musicais que experimentou nos lugares em que viveu.
Diante da sua rica experiência com músicas diversas, enquanto é possível identificar
Sivuca como um virtuoso no acordeom, torna-se tarefa complexa delinear seu perfil estilístico
a partir de um determinado gênero ou movimento musical, uma vez que podemos identificá-lo
na bossa-nova, no jazz, no forró, no choro, no baião, no maracatu, no frevo, na música
sinfônica, entre outras (SANTOS, 2004).
A noção de identidade dialógica implica, portanto, o entendimento dos possíveis
posicionamentos do eu nas complexas formações culturais. Turino fundamenta-se na noção de
habitus para afirmar que
O valor de pensar sobre o eu, identidade e cultura em relação ao habitus é que o
habitus é relativamente estável e também dinâmico e mutável; assim este modelo
explica a constância ao mesmo tempo dinâmica dos indivíduos e das formações
culturais (TURINO, 2008, 95).

O

dizer-se

ou

ser

dito

músico

nordestino/nacional/internacional,

regional/popular/erudito que, em geral, implica o entendimento da quebra de fronteiras como
uma condição extraordinária, um bônus, uma dádiva ou talento (genialidade para muitos)
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poderia ser pensado como “continuadas interações dialéticas entre indivíduos e seu ambiente
social e físico, percebidas através de práticas observáveis” (TURINO, 2008, p. 95) uma vez
que as histórias dos grupos sociais estão sempre demandando permanências, intercâmbios e
deslocamentos (HALL, 2005) em meio a negociações, acordos e conflitos.
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Resumo: “Batuque Afro-Brasileiro” é um relato de experiência sobre um recital que traz através
de um repertório inédito, o resultado de uma pesquisa sobre os ritmos afro-brasileiros,
desenvolvida durante as atividades curriculares do Curso de Bacharelado em Música - modalidade
Bateria e/ou Percussão - da Universidade do Vale do Itajaí. Inspirado a partir da Orkestra
Rumpilezz, o recital foi alicerçado em três eixos: ritmos de candomblé, mitologia africana e no
conceito “Terceira Diáspora” da antropóloga Goli Guerreiro. A pesquisa, realizada durante o
segundo semestre de 2011, utilizou material fonográfico, de áudio e bibliográfico. Apresentamos o
resultado do processo de estudo, a concepção conceitual, o repertório e os ritmos empregados.
Palavras-chave: Percussão, Ritmos Afro-Brasileiros, Performance em Música, Ensinoaprendizagem de instrumento.
African-Brazilian Drumming Recital
Abstract: "Afro-Brazilian Drumming" is an experience report on a concert that brings through an
unprecedented repertoire, the result of a survey about African-Brazilian rhythms, developed during
curricular activities the course of Bachelor on Music - Drums/Percussion – Universidade do Vale
do Itajaí. Inspired from the Orkestra Rumpilezz, the recital was founded on three pillars:
candomblé rhythms, African mythology and the concept “Third Diaspora” by anthropologist Goli
Guerreiro. The survey, conducted during the second half of 2011, used phonographic material,
audio and literature. We present the outcome of the study, the conceptual design, the repertoire and
rhythms employed.
Keywords: Percussion, Afro-Brazilian Rhythms, Music Performance, Teaching and Learning
Instruments.

Introdução
“Batuque Afro-Brasileiro”, assim foi chamado o recital, apresentado como
resultado de uma pesquisa sobre percussão e os ritmos afro-brasileiros, desenvolvido no
segundo semestre de 2011, como atividade curricular da disciplina Instrumento Principal,
quarto período, do Curso de Bacharelado em Música da Universidade do Vale do Itajaí.
O recital foi alicerçado em três eixos principais: ritmos, mitologia africana e, no
conceito de terceira diáspora (GUERREIRO, 2010). Os ritmos foram extraídos e transcritos a
partir de gravações realizadas por três autores diferentes, visando justamente não se ater a
apenas um referencial 1. Desta forma, diversas nações da árvore espiritual do candomblé,
foram representadas como: Nagô-Ketu, Angola, Congo, Gégé e Ijexá 2.
Para dar suporte teórico a respeito da mitologia africana, o livro “Orixás deuses
iorubás na África e no Novo Mundo” do fotógrafo e etnólogo Pierre Verger, (VERGER,
2002) foi utilizado como uma ferramenta de esclarecimento, e para o enriquecimento de
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vocabulário. Tal livro inspirou o processo artístico e criativo, provocando o surgimento de
novas composições, formando assim um repertório inédito a ser apresentado em forma de
recital. Com essa nova produção cultural em mãos, vimos este processo conectado com o
conceito de “Terceira diáspora” criado pela antropóloga Goli Guerreiro, publicado em dois
livros 3, que considera os ritmos e as músicas como um dos “signos deslocados pelo circuito
de comunicação da diáspora negra” (GUERREIRO, 2010, p. 10).
A Escolha do Recital
A disciplina Instrumento Principal está presente em todos os seis semestres do
Curso de Bacharelado em Música da Universidade do Vale do Itajaí na modalidade Bateria e
Percussão e tem como um de seus fundamentos, o estudo direcionado para um conjunto de
ritmos a cada semestre, onde os alunos devem desenvolver, além das atividades curriculares
em comum, também uma pesquisa individual, na qual os resultados são apresentados ao final
do período para todos os colegas de curso, na forma de seminário teórico-prático. Cada aluno
tem autonomia para escolher o tema do seu seminário, sob a supervisão do professor, sem
perder o foco nos ritmos sugeridos pela ementa da disciplina no semestre em questão.
Para o seminário do quarto período foi escolhido o formato de recital. Sendo foco
desse semestre o estudo dos ritmos afro-brasileiros, surgiu a idéia de iniciar a criação e o
desenvolvimento de um recital, com composições inéditas, que abordasse de maneira musical,
percussiva e também poética os ritmos do candomblé. Vamos aqui considerar como
composições inéditas aquelas criadas pelo aluno durante o processo de estudo, em conjunto
com outras recentes que ainda não haviam sido gravadas nem apresentadas em público.
Tendo em mente a vontade de estudar os ritmos do candomblé, e inspirado pela
batucada da Orkestra Rumpilez 4, orquestra de percussão e sopros, criada e dirigida pelo
maestro Letieres Leite, de Salvador, Bahia, surgiram as primeiras idéias.
Atribuindo à ancestral música baiana uma roupagem harmônica moderna, o maestro,
compositor, arranjador e saxofonista Letieres Leite criou a Letieres Leite & Orkestra
Rumpilez (com K como no original grego). O grupo de percussão e sopro tem suas
composições e arranjos concebidos a partir das claves e desenhos rítmicos do
universo percussivo baiano. Com as composições inspiradas na cultura rítmica do
centro de Salvador, nos toques de orixás da música sacra afro-baiana, em grandes
agremiações percussivas, como o Ilê Aiyê, Olodum e em Sambas do Recôncavo, a
nova amálgama é repleta de significações, sensibilidade rítmica e uma influência
jazzística em formato de Big Band. A Orkestra tem em seu nome a
representatividade dos três atabaques do candomblé: o Rum, o Rumpi e o Lé,
acrescido do ZZ de Jazz. (LUTIERES LEITE & ORKESTRA RUMPILEZZ, 2012).
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Assim, a concepção conceitual do recital foi tomando forma aos poucos. O desejo
inicial apontava para uma direção oposta à idéia de realizar uma apresentação baseada
apenas em representações, reproduções ou rearranjos. Havia sim, a necessidade de criar algo
novo, que levasse à construção de novos significados.
Experiências anteriores tais como atividades de pesquisa, ainda que empíricas, o
aprendizado não acadêmico obtido através das lições dos mestres sem diploma e a riqueza
rítmica da música popular afro-brasileira, aliadas ao processo já percorrido na academia,
refletido no interesse pelas pesquisas etnomusicológicas, principalmente relacionadas com a
África Negra e sua mitologia, fizeram surgir o “Recital Batuque Afro-Brasileiro”.
Os Três Eixos – Ritmos, Mitologia e Terceira Diáspora
Para o estudo dos ritmos, que posteriormente foram transcritos manualmente,
foram utilizadas diferentes gravações (ver nota nº 1) englobando diversas nações da árvore
espiritual do candomblé, como: Nagô-Ketu, Angola, Congo, Gégé e Ijexá, sempre dando
ênfase aos seguintes instrumentos de percussão: agogô (ou gan) e os atabaques lê (agudo),
rumpi (médio) e rum (grave), o atabaque solista.
Foram estudados os seguintes ritmos: Batá, Aguerê de Oxossi, Opaninjé de
Omolu, Tonibobé e Kakaumbo de Xangô, Alujá de Xangô, Ibi de Oxalá, Aguerê ou Ilú de
Iansã, Toque de Ogum, Satô de Nanã, Jinká de Iemanjá, Vasse, e Hamunha ou Avania, todos
do candomblé Nagô-Ketu; e Adarrum, Bravum e Savalú de Oxumaré, da Nação Gegé. Foram
estudados também os ritmos da Nação Congo-Angola, como: Congo, Barravento, Jongo,
Monjolo, Mandiana, Samba de Caboclo; e Maculelê de origem afro-brasileira e indígena.
Apresentamos abaixo um recorte da transcrição manuscrita do ritmo Jinká de Iemanjá.

Figura nº1: Trecho da transcrição manuscrita do ritmo Jinká de Iemanjá.

Dando suporte textual a respeito da mitologia africana, o segundo eixo, utilizou-se
o livro “Orixás deuses iorubás na África e no Novo Mundo” (VERGER, 2002). Deste foram
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estudados os fatos históricos, o sincretismo, os rituais, as lendas e arquétipos de todos os
orixás constantes neste livro, que são eles: Exu, Ogum, Oxóssi, Ossain, Orunmilá, Oranian,
Xangõ, Oiá-Iansã, Oxum, Obá, Iemanjá, Oxumaré, Obaluaê-Omolu-Xapanã, Nanã Buruku e
Orixalá-Obatalá-Oxalá. Esse estudo estimulou e provocou o surgimento de novas
composições, das quais citamos “Amanhã é Carnaval” 5.
Neste momento, percebeu-se que uma nova produção cultural estava surgindo,
muito embora ainda traçada em seus primeiros esboços, e que estava se conectando com o
conceito de “Terceira Diáspora” 6 criado pela antropóloga Goli Guerreiro.
A terceira diáspora é o deslocamento virtual de signos - discos, filmes, cabelos,
slogans, gestos, modas, bandeiras, ritmos, ícones - provocado pelo circuito de
comunicação da diáspora negra. Potencializado pela globalização eletrônica e pela
web, coloca em conexão digital os repertórios culturais de cidades atlânticas
(GUERREIRO, 2010, p 10).

O Processo de Estudo
Uma vez definidas as linhas gerais do conceito do Recital, e de posse de todos os
materiais, gravações e livros, o processo de estudo aconteceu dividindo-se o tempo em várias
etapas e frentes de trabalho, através de um cronograma. Assim o planejamento das atividades,
foi organizado em três fases: levantamento de dados; composição e arranjos; e ensaios.
A etapa do levantamento de dados foi iniciada em meados de julho de 2011.
Assim, durante esse mês foram realizadas várias atividades em paralelo, como o estudo dos
ritmos constantes no CD “Orishás” de Dudu Tucci (1994), com suas respectivas transcrições.
Tal processo precisou de muitas horas diárias, devido à dificuldade de interpretação dos
toques dos instrumentos de percussão, e da necessidade de criar uma partitura apropriada,
além das leituras e anotações de pesquisas bibliográficas, constituindo assim as primeiras
informações. Abaixo um trecho da transcrição do toque de Ogum.

Figura nº2: Trecho da transcrição manuscrita do toque de Ogum.
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Esse mesmo modelo foi utilizado para os demais ritmos de Nação Ketu, onde os
instrumentos foram transcritos na seguinte sequência: agogô, lê, rumpi e rum. O agogô é
percutido por uma baqueta em uma das mãos enquanto a outra segura o instrumento. Os
atabaques lê e rumpi, são executados com um par de aguidavis 7, uma em cada mão,
identificados por “D” a mão direita e por “E” a mão esquerda. Já o rum é percutido com um
aguidavi e pela outra mão na membrana.

Figura nº3: Trecho da transcrição do atabaque rum do ritmo Aguerê de Oxossi.

Essa etapa de transcrição dos ritmos se estendeu até o final do mês de setembro de
2011, completando a gama de informações com o estudo de outros ritmos, encontrados no CD
“Coração de Oxalá” da banda Filhos de Gandhy (1996) e em algumas gravações do Mestre
Caboclinho (1995), além de outros arquivos pessoais fruto de pesquisas anteriores.
Ainda nessa fase, foi realizada a leitura dos livros da antropóloga Goli Guerreiro,
nos colocando em contato com o conceito de Terceira Diáspora. Essa conexão se firmava na
medida em que, por indicação dessas bibliografias, pesquisávamos repertórios culturais
diaspóricos, como por exemplo: o músico Fela Kuti (Nigéria), as Steel Bands de Porto of
Spain (Trinidad e Tobago) e a cantora Omara Portuondo (Cuba).
Além disso, tal conexão se potencializava ao deslocarmos para o espaço
acadêmico práticas musicais percussivas de matriz afro-brasileira repletas de significações,
seja por meio de seus ritmos, instrumentos, letras sobre mitologia africana, ícones, lendas,
arquétipos, todos esses muitas vezes não contemplados no ambiente universitário.
Posteriormente, o mês de outubro ficou reservado para o trabalho de composição
e arranjos, que compreendeu a pesquisa de canções em repertório autoral, criações de novas
canções, escolha e montagem de repertório com aplicação de grande parte dos ritmos
estudados na etapa anterior, e dos arranjos, envolvendo análise da forma das músicas, escolha
de andamento e da instrumentação percussiva, levando sempre em conta os três eixos
alicerces deste recital, como também o significado do termo batuque, ou seja:
(...) Nome de manifestação afro-brasileira composta por música e dança. ... O
conjunto instrumental é composto por 2 ou 3 “tambores” tipo “atabaque” de uma
“pele” tocados com as mãos e um par de “bastões” (ou “matraca” (4) de madeira
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percutidos contra o “casco” do maior deles. ... É realizado à noite em terrenos ao ar
livre e acompanhado de comida e bebida. Essa manifestação é, com algumas
pequenas variações, denominada “tambor de congo”, “tambor de mina”, “tambor
de crioulo” e “umbigada”. O termo passou a ser sinônimo musical de “samba” e de
“batucada”. (FRUNGILLO, 2003, p 36).

Finalmente, o mês de novembro foi destinado para os ensaios. Para tal, constituiuse o trio formado por dois percussionistas e uma cantora. Essa formação foi adotada de
acordo com a disponibilidade dos acadêmicos do curso de música. Após várias semanas de
ensaios e estudos dirigidos, o trio apresentou na primeira semana de dezembro de 2011 para
os colegas do Bacharelado, o “Recital Batuque Afro-Brasileiro” sob a direção do acadêmico
responsável pelo seminário, orientado pelo professor da disciplina.
O Recital
O repertório do recital apresentado em seu programa foi constituído por nove
músicas, escolhidas a partir de canções próprias e inéditas, que tivessem características
poéticas relacionadas á temática escolhida, e que possibilitassem por meio da rítmica de suas
melodias o emprego dos ritmos estudados anteriormente. Dessa lista, a única exceção é um
excerto do poema “Navio Negreiro” de Castro Alves (2011), escolhido para a abertura,
recitado ao ritmo do Batá com arranjo lembrando as ondas do mar. É pertinente mencionar
que algumas dessas canções foram fruto de parcerias com outros compositores 8.
O primeiro trecho do recital ressaltou a longa viagem dos africanos pelo Atlântico
Negro e sua chegada no Brasil. Para tal foram executadas as músicas “Meu Orixá Chamou”,
em ritmo ¾, e “Venha me Ver”, tendo como base rítmica em partes distintas, Jinká de
Iemanjá e Ijexá. Abrindo a segunda parte, a canção “Amanhã é Carnaval” trouxe através do
Aguerê de Oxossi e sua fusão com o samba, elementos da cultura afro-brasileira, e da
fantasia dos “dias de Momo” 9. Em seguida tivemos “Ô Minha Mãe”, arranjada com vários
ritmos: Hamunha, Mandiana, Congo, Maculelê e Barravento, sendo cada um predominante
numa parte da música. Já a canção “Balacochê” 10, trouxe para o recital o Ijexá do grupo
Filhos de Gandhy com seu toque de agogô característico, recheada de termos yorubás.
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Figura nº4: Anotação do arranjo da introdução da canção “Ô Minha Mãe”.

O terceiro e último trecho do recital, procurou dar ênfase ao caráter festivo dos
ritmos afro-brasileiros, trazendo três músicas com andamentos mais rápidos, dançantes e
cheios de balanço, com letras que reforçam a religiosidade da cultura afro-brasileira, suas
saudações, seu sincretismo, seus atabaques, sua culinária, suas danças e festas. Assim, as
músicas “Zarabanda”, “Dois de Fevereiro” e “Entrou na Roda Pra Sambar”, finalizam o
recital, utilizando em seus arranjos os seguintes ritmos respectivamente: Jongo do Mestre
Caboclinho e Toque de Ogum; Jongo da Serrinha; e Ilú de Iansã e Samba de Caboclo.
Considerações Finais
Todas as etapas do projeto foram importantes para o resultado final desse recital,
sejam elas: a pesquisa bibliográfica, o estudo, as transcrições, as composições, os arranjos,
os ensaios e a apresentação. Também foram vitais as colaborações dos amigos compositores,
e principalmente dos artistas convidados, sem os quais não haveria finalizado tal projeto.
Por fim, destacamos a importância do estudo dos ritmos afro-brasileiros, nesse
caso os ritmos da árvore espiritual do candomblé, assim como tantos outros da cultura
popular. O conhecimento da linguagem musical desses ritmos e de seus instrumentos nos
fornece ferramentas capazes de estabelecer relações rítmicas com outras práticas musicais,
como por exemplo: o bolero, o samba e o jazz, as quais sugerem serem abordadas por
pesquisas futuras. Por outro lado, transformar esse estudo acadêmico em recital com
produção artística e musical, nos mantém conectado com repertórios culturais atlânticos.
Finalmente, esperamos que a concepção desse recital, envolvendo o processo de
estudo aqui descrito, possa servir como inspiração para demais trabalhos que ressaltem a
importância de práticas em música popular, como o imenso valor do batuque afro-brasileiro.

1974

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Referências:
ALVES, Antônio Frederico de Castro. Navio
<http://culturabrasil.org/navionegreiro.htm>. 16/08/2011.

negreiro.

Disponível

em

CABOCLINHO, Mestre. Ritmos afro-brasileiros: os toques do Candomblé. [Apostila
Oficinas de Percussão e Ritmos Afro-Brasileiros do Festival de Música de Curitiba, 1997].
Mimeo. Rio de Janeiro, 1995.
CABOBLINHO, Mestre. Ritmos afro-brasileiros: os toques do Candomblé. 1 cassete.
Caseira. 1995.
FILHOS de Gandhy, Banda. Coração de Oxalá. CD 960100101. WR Discos, 1996.
FRUNGILLO, Mário D.. Dicionário de percussão. São Paulo: Editora UNESP: Imprensa
Oficial do Estado, 2003.
GUERREIRO, Goli. Terceira diáspora, culturas negras no mundo atlântico. Salvador:
Corrupio, 2010.
GUERREIRO, Goli. Terceira diáspora, o porto da Bahia. Salvador: Corrupio, 2010.
LUTIERES Leite & Orkestra Rumpilezz.
<http://www.rumpilezz.com/>. 12/01/2012.

Release

Rumpilezz.

Disponível

em

VERGER, Pierre Fatumbi. Orixás deuses iorubas na África e no Novo Mundo. 6ª ed.
Salvador: Corrupio, 2002.
TUCCI, Dudu. Orishás. CD WW 106. Weltwunder, 1994.
1

Ritmos transcritos do cd “Orishás” de Dudu Tucci; do cd “Coração de Oxalá” da banda Filhos de Gandhy e do
material didático elaborado por Mestre Caboclinho para as oficinas de percussão e ritmos afro-brasileiros do
Festival de Música de Curitiba, Paraná, Brasil, no ano de 1997.
2
Devido à limitação de espaço incluiremos aqui apenas algumas transcrições.
3
“Terceira diáspora, culturas negras no mundo atlântico” (GUERREIRO, 2010) e “Terceira diáspora, o porto da
Bahia” (GUERREIRO, 2010)
4
www.rumpilezz.com
5
Trecho da música “Amanhã é Carnaval” de Luciano Candemil: “Amanhã é carnaval / vou desfilar na avenida /
com um enredo sobre Oxossi / a minha escola vai estar tão bonita. Amanhã é carnaval / abram alas pra alegria /
quero ver o verde e branco / vestir o colar da minha fantasia. E a bandeira anuncia / que o caçador chegou / numa
grande alegoria / enfeitada com muito esplendor. Quinta-feira é o seu dia / com seu ofá vai comandar / aguenta
firme bateria / que o Aguerê vai começar. Roda baiana, roda / Okê Arô, Okê Arô / roda baiana, roda / Rei de
Ketu chamou (...)”.
6
Uma primeira diáspora pela via da escravidão ocorreu, na história moderna, com os deslocamentos do tráfico
atlântico [PierreVerger]; uma segunda diáspora se dá pela via dos deslocamentos voluntários, como o retorno de
ex-escravos para a África e o vaivém em massa de povos negros, como a migração de jamaicanos e nigerianos
para Londres; de cubanos e sul-africanos para New York; de martinicanos e beninenses para Paris; de angolanos
para Lisboa e Brasil. Esses deslocamentos redesenharam a ambiência cultural do mundo atlântico.
(GUERREIRO, 2010, p 10).
7
Aguidavi – “vareta usada para percutir atabaque em rituais de candomblé. Tem entre 11” e 13” de comprimento
e é feita de um pedaço de galho flexível de árvore, sendo bastante comum o de goiabeira (Psidium gauyava) e o
araçazeiro (Psidium littorale) (FRUNGILLO, 2003, p. 7).
8
Marcelo Corrêa e Alexandre Macuco.

1975

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

9

O Rei
Momo é
considerado
o
dono
do Carnaval,
é
quem
comanda
a
folia.
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Corte_real_do_carnaval>. Acesso em 14/01/2012.
10
Trecho da música “Balacochê” de Luciano Candemil: “(...) Chocalho de cacimba, Amelê / Chocalho de cabaça,
Agbé / Chocalho encantado, Agê, Gô / Chocalho que chacoalha, é Gegê-Nagô (...)”.
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Resumo: O presente artigo apresenta o processo de reconstrução das partes de viola e canto da ária
Naquela Deidade Galharda, do personagem Mecenas, pertencente ao Ato I da ópera Precipício de
Faetonte, escrita por Antônio José da Silva - O Judeu (1705-1739), com música de Antônio
Teixeira (1707-1774), a partir do manuscrito que se encontra no acervo da Biblioteca Geral da
Universidade de Coimbra, sob a cota MM-876. Tal reconstrução é resultado da análise de
procedimentos composicionais utilizados durante o período chamado galante.
Palavras-chave: Ópera luso-brasileira, Precipício de Faetonte, Antônio José da Silva, Antônio
Teixeira.
Rebuilding musical parts for viola and the singing ones in Naquela Deidade Galharda, aria from opera
Precipício de Faetonte (BGUC-MM876).
Abstract: This article aims to report the process of rebuilding of the parts for viola and the singing
ones in Naquela Deidade Galharda, an aria for the character Mecenas, belonging to the first act of
the opera Precipício de Faetonte, written by Antônio José da Silva - O Judeu (1705-1739), with
music composition by Antônio Teixeira (1707-1774), as from the manuscript in the University of
Coimbra General Library’s collection, under the quota MM-876. This rebuilding is based on the
analysis of the compositional techniques used during the period called the galant style.
Keywords: Luso-Brazilian opera, Precipício de Faetonte (Precipice of Phaeton), Antônio José da
Silva, Antônio Teixeira.

1. Introdução
Antônio José da Silva (1705-1739) estreou no Bairro Alto em Lisboa, entre 1733
e 1738, oito óperas em Português, das quais sete contam com provável autoria musical de
Antônio Teixeira (1707-1774). Atualmente, são conhecidos os manuscritos musicais para
apenas três delas: Guerras do Alecrim e Mangerona; As Variedades de Proteu1 e Precipício
de Faetonte, sendo que para a última ainda estão perdidas todas as partes de viola, e com
exceção de um quarteto, todas as partes vocais. A comprovação da autoria musical destes
manuscritos requer um exame cuidadoso e aponta para resultados envolvendo a procedência
documental, o contexto de seu surgimento e utilização, bem como do material musical nele
contido, revelando um universo estético que remete a influências distintas, mas importantes
para a compreensão do teatro musical luso-brasileiro do século XVIII (PÁSCOA, 2010: 43).

1

Os manuscritos das óperas Variedades de Proteu e Guerras do Alecrim e Mangerona pertencem ao acervo da
Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa, sob as cotas AMG-6 e AMG-7, respectivamente.
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O conjunto manuscrito objeto desta pesquisa encontra-se no acervo da Biblioteca
Geral da Universidade de Coimbra, sob a cota MM876, em Portugal. Trata-se da reunião de
partes cavas de violinos primeiro e segundo, baixo contínuo, oboés e um quarteto vocal com
baixo instrumental, intitulado Precipício de Faetonte. Todos têm o mesmo ordenamento de
árias e recitativos do tipo obbligato, com seus respectivos títulos coincidindo quase
totalmente com o que está disposto na obra homônima de Antônio José da Silva, publicada no
Theatro Cômico Portuguez (AMENO, 1744:461-605). Estão ausentes todas as demais partes
vocais, bem como as da viola e eventuais trompas.
Este artigo apresenta o resultado da pesquisa e análise realizadas para a conclusão
de curso de graduação, no qual a metodologia utilizada pretendeu estabelecer procedimentos
seguros de reconstrução das partes de viola e canto, aqui aplicados em uma ária que,
confirmando-se, podem posteriormente ser usados para viabilizar a restante restauração e
conseqüente performance musical do manuscrito MM876, o que atualmente configura-se
como meu projeto de Mestrado.
As únicas seções possíveis de se reconstruir são aquelas cuja autoria possa ser
estabelecida, de modo a obter parâmetro estilístico. Dessa forma, foram analisadas as
partituras das árias do conjunto manuscrito encontrado, sendo selecionada, por comparação de
padrões estilísticos musicais, aquela intitulada Naquela Deidade Galharda, do personagem
Mecenas, pertencente à Cena II do primeiro ato.
Através do exame minucioso de partituras de óperas compostas por Antonio José
da Silva, com música de Antonio Teixeira, esperou-se extrair elementos que possibilitassem a
reconstrução da parte de viola e de canto da ária anteriormente citada. Para isso, fez-se
necessária a análise dos procedimentos composicionais do autor, fazendo uso de outras obras
do mesmo, a fim de reconhecer a maneira da distribuição orquestral de árias e ensembles que
continham parte de viola. Posteriormente, pôde-se discriminar os elementos usados na maioria
das composições, como distribuição de frases, quantidades de vozes, vozes dobradas com
instrumentos, região comumente usada para os instrumentos, escolhas retóricas para o texto,
predileção rítmica, harmônica e melódica.
Obtidos esses dados, os mesmos serviram de base para o reconhecimento dos
elementos da ária em questão, resultando numa gama de procedimentos aplicáveis na
reconstrução da parte de viola, nos moldes estéticos composicionais do autor, o que
possibilita que a mesma seja executada tendo a orquestração na sua textura adequada.
2. Antônio José da Silva e Antônio Teixeira
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De origem judaica, Antônio José da Silva (1705-1739), assim como sua família,
foi sumariamente perseguido pela Inquisição, sendo obrigado a penitenciar-se em autos de fé
e de conversão à Igreja Católica. Por esse motivo, a maioria dos escritos sobre ele relatam
passagens de sua vida de sofrimento e perseguição. Sem pretender subtrair a importância de
tais relatos, é possível também observar a vida do Judeu contextualizando sua realidade e
ressaltando os valores de sua obra literária, sem necessariamente transformá-lo num mártir da
Inquisição, pois assim se incorre no erro de desviar-se das questões realmente importantes, no
que tange à originalidade e riqueza dos elementos literários e cênicos que ele elabora em suas
paródias da Ópera Barroca (BARATA, 1998: 13-58).
A maioria dos escritos sobre o autor de Guerras do Alecrim e Mangerona,
apresenta-nos, de forma linear, momentos importantes de sua vida, divididas basicamente em
quatro etapas: Sua crença judaica e a idéia tida pela Inquisição de uma ‘falsa conversão’ ao
cristianismo; o estudo de cânones (direito), incompleto, impossibilitando-o de exercer a
advocacia, o que pode ter condicionado seu processo criativo; o conhecimento mitológicoteatral e administrativo como autor de comédias, bem como suas influências dramáticas
espanholas; e por fim, sua sentença à morte pela Inquisição, “divinizando-o”, o que termina
por obscurecer as possíveis intenções do autor em suas obras (IDEM: 39-76).
As obras do Judeu inspiram-se em episódios da mitologia grega bem conhecidos e
exaustivamente explorados pelos poetas dramáticos. Porém, ele reelaborou o material dos
temas abordados, deixando transparecer sua capacidade inventiva, escrevendo em forma de
comédia uma das mais fortes tragédias, que é o caso de Medeia, de Eurípides (IDEM: 117).
As comédias (assim eram denominadas todas as peças de teatro) do Judeu, que ele
chamou de óperas joco-sérias, correm ao longo de dois planos e de uma dupla intriga: o
fantástico e a realidade, o discurso sério e o gracioso, os poderosos e os criados, o amor nobre
e o amor prosaico, o mundo sobrenatural e o mundo dos humanos. Assim se desenvolve uma
estratégia dramatúrgica que permite um constante zapping 2 entre espaços e situações,
contribuindo para o progresso da intriga e para a comicidade da peça (CARDOSO, 2008).
O Judeu encontrou uma forma de popularizar as comédias, pois ao escrever suas
peças para o teatro de marionetes, apresentava-se com um número ínfimo de atores, tornando
mais econômico e viável as récitas em um bairro popular como o Bairro Alto (DINES, 2007).

2

Termo proveniente da língua inglesa, com significado de mudança repentina ou rápida entre situações, ou
mesmo entre canais de televisão. Sua primeira utilização foi em 1942, podendo ser usado como verbo transitivo
ou intransitivo (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 2011).
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As peças ou óperas em questão, distanciaram-se do modelo italiano, pois eram
constituídas de trechos falados e trechos musicais na forma de aberturas, árias, ensembles,
acusando a influência espanhola das zarzuelas e, porventura, o impacte recente da ballad
opera inglesa. Revestiram-se de excelente música composta sobre o texto em português,
constituindo um gênero muito especial, próximo do futuro Singspiel (CARDOSO, 2010: 61).
Ainda que não se tenha comprovação de autoria, os escritos históricos levam a
crer que Antônio Teixeira foi o compositor das músicas para as sete óperas de marionetes do
Judeu. Pois além de Diogo Barbosa Machado, José MAZZA (1944-5: 18) ratifica tanto os
talentos de músico, referindo-se a Antônio Teixeira como “[…]Mestre do Seminário Real de
Muzica, excelente Compozitor e Organista da Patriarcal[…]”, quanto a composição das sete
óperas, dentre as quais apenas duas não são sobre temas mitológicos.
Apesar de sua suposta morte em meados do século XVIII, as obras de Antônio
Teixeira continuaram a ser apresentadas, inclusive no Brasil, na cidade de Pirenópolis-GO 3,
onde existe pelo menos dois registros da montagem de Guerras do Alecrim e Mangerona,
encenadas para a celebração da Festa do Divino, em 1842 e 1899 (SOUZA, 2010: 144-145).
Nos anos 40 do século XX, o compositor Luís de Freitas Branco descobriu no
arquivo do Paço Ducal de Vila Viçosa a música original de duas peças de Antônio José da
Silva: Guerras do Alecrim e Mangerona e Variedades de Proteu (PEREIRA, 2005: 135).
Afirmava ele que as partituras foram escritas pelo compositor português Antônio Teixeira e
que pertenciam ao período do barroco ornamental (SILVA, 1957-58: XXXII).
Mais tarde, os musicólogos Mário de Sampaio Ribeiro e Filipe de Sousa
aprofundaram essas pesquisas, confirmando a autoria de Antônio Teixeira (SOUSA, 1974:
413-420), viabilizando uma montagem da ópera bufa Variedades de Proteu, em parceria com
o pesquisador José Maria Neves 4 e a Orquestra de Câmara do Conservatório Brasileiro de
Música, no Teatro Villa-Lobos, Rio de Janeiro, em outubro de 1984 (PEREIRA, 2005: 136).
Outro trabalho dedicado à pesquisa em música sobre as óperas do Judeu em
parceria com Antônio Teixeira é desenvolvido, desde 2008, pela Universidade do Estado do
Amazonas (UEA), através do Laboratório de Música Antiga da UEA, sob coordenação do

3

Cabe apontar que algumas obras de Antônio Teixeira (em parceria com o Judeu), além de obras de Metastásio
ainda se encontram em Pirenópolis, no acervo particular da família Pompeu de Pina.
4

José Maria Neves foi compositor, regente, professor, musicólogo e pesquisador. Nascido em São João del-Rei,
em 1943, e falecido em 2002. Mestre e Doutor em Musicologia pela Universidade de Paris IV — Sorbonne, foi
professor titular e emérito da Universidade Federal do Estado do Rio de janeiro (UNIRIO). Possui estudos sobre
Caetano de Mello Jesus, Brasílio Itiberê, Glauco Velásquez, Sigismund Neukomm, Heitor Villa-Lobos e a
música sacra mineira.
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professor Márcio Páscoa 5. É através desse projeto que desenvolvo a pormenorização do
conjunto manuscrito em questão, analisando-o sob aspectos estilísticos composicionais, no
intuito de selecionar as árias coincidentes com os padrões utilizados por Antônio Teixeira,
para que se possa, a partir daí, reconstruir as partes faltantes das seções de viola e canto.
3. Reconstrução da parte de viola e canto da ária Naquela deidade galharda
A forma de ária mais corrente no século XVIII era a ária da capo, geralmente com
macro-estrutura tripartida A-B-A (GROUT & PALISCA, 2007: 363), ficando a seção “A”
dividida em R 1 V 1 R 2 V 2 R 3 , onde “R” significa ritornelo instrumental e “V” a parte vocal,
sendo esta a música para a primeira quadra do poema a ser musicado. A seção “B”
freqüentemente é apresentada em uma tonalidade secundária e corresponde à segunda quadra
da letra, sendo em forma mais livre que a primeira (TARUSKIN, 2010: 165).
Nesse período, o estilo de compor árias adaptou-se às mudanças impostas pela
música instrumental, abandonando gradativamente o contraponto estrito e valorizando a
melodia solista, com uma harmonia mais lenta, rítmica simples, mais agradável aos ouvidos,
resultando em um estilo de ópera mais elegante, em detrimento da verdade dramática, sendo a
fraqueza dramática compensada pela beleza musical. Este novo estilo tornou-se dominante no
século XVIII e, por ter sido desenvolvido principalmente em Nápoles, ficou conhecido como
estilo napolitano e caracterizou o período galante 6 (GROUT & PALISCA, 2007: 362-363).
A orquestração mais usual na época constituía-se do baixo contínuo, juntamente
com a viola e dois violinos, que se distribuíam geralmente a três vozes, ou seja, quando havia
partes de violino I e II independentes, a viola dobrava o baixo contínuo, porém quando os
violinos estavam em uníssono, a viola fazia uma parte independente. Este estilo de
composição também predominou nas árias compostas por Antônio Teixeira.
Além da análise de fatores musicais encontrados no manuscrito, como a
estruturação das frases (antecedente e conseqüente), aspectos formais (exposição, ritornelos,
reexposição, desenvolvimento, contraste e síntese), aspectos melódicos, rítmicos, harmônicos
5

Prof. Dr. Márcio Páscoa é mestre em Música pelo Instituto de Artes da UNESP, onde também se graduou.
Desenvolveu tese de doutorado sobre a Ópera na Amazônia durante o século XIX, na Universidade de Coimbra,
Portugal. Atuou no ensino de graduação e pós-graduação nas Universidade Federal do Amazonas e na
Universidade do Estado do Amazonas, onde atualmente desenvolve projetos de formação e interpretação musical
segundo uma abordagem historicamente informada. É autor de livros e vários artigos sobre a música e o teatro
no norte brasileiro durante o século XIX.

6

Galante foi um termo muito utilizado no século XVIII. Refere-se à uma coleção de tratos, atitudes e maneiras
associadas à uma nobreza cultural. Pode-se imaginar o homem galante ideal como aquele que reúne uma série de
adjetivos como espirituoso, atencioso com as mulheres, cortês, religioso de forma modesta, saudável, charmoso,
bravo em batalhas e treinado como amador de música e outras artes (GJERDINGEN, 2007: 5).

1981

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

e de distribuição de vozes, atribui-se ao galante uma série de esquemas composicionais
baseados na melodia da voz principal e na harmonia resultante do encaminhamento das outras
vozes. O uso desses esquemas é forte indício estilístico do período (GJERDINGEN, 2007: 5).
Baseando-se então nos referidos esquemas e na distribuição tripartida das vozes,
pôde-se realizar, por comparação de trechos, a reconstrução da parte de viola, inserindo
também, de acordo com a retórica requerida, o texto da seção A, única presente no manuscrito
encontrado, nos devidos lugares de seus acentos métricos, como observa-se na figura 1.

Figura 1. Comparativo entre a viola e o violino II, dos compassos 1 a 4 com os compassos 24 a 27.
Precipício de Faetonte – Naquela Deidade Galharda

Além disso, a partir da análise rítmica, identificou-se o motivo principal iâmbico 7
( ⊗ ± = ⊗ ⊕ ⊕ ⊗ ), permitindo o encaixe melódico do texto (com melodia quase sempre
dobrada ao violino I). Com os esquemas estilísticos utilizados na composição da ária, como
Prinner 8, Fonte 9, Monte 10, dentre outros, tornou-se possível o preenchimento harmônico de
acordo com as leis que regem cada esquema, como mostrado nas figuras seguintes.

Figura 2. Esquema Prinner - Compassos 8 a 11. Precipício de Faetonte – Naquela Deidade
Galharda
7
Modo rítmico antigo que coincide com a métrica da poesia francesa e latina, utilizado atualmente como uma
associação rítmica do poema, auxiliando em sua composição musical. O iâmbico ou jâmbico define-se por
⊗ ± ou variações. Utiliza-se em peças que iniciam com anacruse de colcheia (GROUT & PALISCA, 2007: 103104).
8

O esquema Prinner tem melodia encadeando desde o sexto até o terceiro grau, enquanto o baixo se relaciona
descendendo do quarto ao primeiro grau da cadência em questão (GJERDINGEN, 2007: 45-60).
9

O esquema Fonte, apresentado por Joseph Riepel (1709-1782), ocorre em duas etapas. A fonte menor consiste
no encaminhamento melódico do quarto para o terceiro grau, enquanto o baixo segue do sétimo ao primeiro, do
tempo fraco ao forte. A fonte maior é geralmente um intervalo mais baixo que a menor (figura 3), surgindo uma
cadência inevitável para a relativa maior da tonalidade menor apresentada (GJERDINGEN, 2007: 61-71).
10

Monte refere-se a um esquema oposto à Fonte. Ocorre também em duas etapas, porém a segunda é um tom
acima da primeira, consistindo um encadeamento melódico do quarto para o terceiro grau, enquanto o baixo
segue do sétimo ao primeiro, podendo ser continuado a gosto do compositor (GJERDINGEN, 2007: 89-105).
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Fá maior

Sol maior

Figura 3. Esquemas Fonte e Monte - Compassos 34 a 38 e 68 a 72. Precipício de Faetonte –
Naquela Deidade Galharda

4. Conclusão
Como visto, os objetivos iniciais foram alcançados, dada a completa reconstrução
da parte de viola e vocal na seção A da ária trabalhada. Porém, ressalto que a composição
proposta, apesar de ser resultado de uma análise histórica e cientificamente informada, pode
apresentar diferenças ao composto originalmente, atualmente perdido.
Tendo em mãos a descrição dos principais procedimentos composicionais de
Antônio Teixeira, estes podem posteriormente ser utilizados para viabilizar a restante
reconstrução das seções encontradas “A”, acrescido à composição das seções livres “B” e a
conseqüente performance musical da ópera em questão, contribuindo assim para a
recuperação de uma parte do patrimônio cultural brasileiro, objetivo principal deste projeto.
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Resumo: A música de concerto atual dos Estados Unidos da América tem algumas características
que nos remetem à uma tradição não europeia de fazer artístico. Entre elas, destacam-se a
conjunção com as artes plásticas de Morton Feldman e o minimalismo de Steve Reich. Dentro
desse contexto histórico-artístico, a peça de Liam Robinson, Chamber Concerto (2009) demonstra
não apenas a fusão de todas essas características, como também uma certa tendência desta nova
New York Music à criação musical colaborativa.
Palavras-chave: música, análise musical, Robinson, Feldman, Reich.
Red Light/New York Schools: reediting the New Music
Abstract: The current concert music from the United States of America has some features that are
related to a non-European tradition of art making. Among them, we highlight the Morton
Feldman’s conjunction with visual art and the Steve Reich’s minimalism. Within this art-historical
context, the Liam Robinson’s musical piece, Chamber Concerto (2009), demonstrates not only the
fusion of all these features, as well as a tendency to this new New York Music for a collaborative
music creation.
Key words: musical analysis, Robinson, Feldman, Reich.

Introdução
No início dos anos 1950, Nova York se tornou o palco de grandes encontros entre
artistas e intelectuais, que seriam identificados mais tarde como New York Schools of Music
and Visual Arts 1, posteriormente conhecido como Clube of Eighth Street 2, com suas rodas de
discussões, simpósios, palestras, leituras e concertos.
O grupo defendia uma postura na qual as sensações sobressair-se-iam às “ideias
pré-concebidas”, o que resultou também em uma “desconfiança aos conceitos conscientes” e
uma rejeição das “ideologias prevalecentes”, juntamente com qualquer tipo de superintelectualização do processo criativo (JOHNSON, 2002, pp. 174- 175). Os artistas de Nova
York se colocavam na contramão à arte europeia e suas primazias conceituais, “superintelectualizadas” e “ideológicas”, mesmo cientes das múltiplas influências que possuíam da
mesma. Dessa maneira, eles buscavam uma arte libertária de rótulos, ideais e pressupostos
teóricos.
As figuras principais dos anos 1950 atuantes na New York Schools foram os
compositores John Cage (1912-1992), tido como figura predominante, Morton Feldman
(1926-1987), Earle Brown (1926-2002), que junto com Feldman foram responsáveis pelas
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primeiras obras em escrita gráfica, e Christian Wolff (1934), o mais novo dentre eles e que
apresenta tendências minimalistas. A música destes compositores norte americanos nos traz
propostas de escuta e de pensamento estético e composicional diferentes aos pressupostos da
música europeia no mesmo período, na qual se desenvolvia sobretudo as músicas serial,
eletrônica e concreta.
Na arte desenvolvida pela New York Schools havia a contribuição estética,
filosófica e técnica entre artistas de diferentes áreas, contribuindo para a formação de uma
espécie de arte colaborativa. Presente no movimento dos anos 1950, esta arte colaborativa
floresce ainda mais forte hoje na ilha de Manhattan, berço do Cedar Club, como uma espécie
de reedição da New York Schools, pois percebe-se o nascimento de diversos grupos que
trabalham nos moldes da mesma. Grupos de compositores e intérpretes que, com seus amigos
artistas plásticos, cineastas, escritores, entre outros, promovem o realizar artístico
independente/interdependente,

com

impulsos

ambivalentes

de

criação,

composição/improvisação, escrita/performance, visual/gestual/sonoro.
Pode-se citar, por exemplo, o trabalho do Red Light New Music. Fundado em 2004
pelos compositores estados-unidenses Vicent Raikhel (Brooklyn, NY) Scott Wollschleger
(1980- Eri, PA), Christopher Cerrone (1984- Huntington, NY) e Liam Robinson (New
York, NY), o grupo surgiu da iniciativa do primeiro em criar um conjunto de instrumentistas
que apresentassem suas próprias obras e o trabalho de outros compositores interessantes, mas
vistos por eles como negligenciados. Tinham ainda por objetivo promover uma interação
compositor/interprete/público. Inicialmente, o grupo surgiu com o apoio de sete
instrumentistas e dos quatro compositores citados acima. Hoje o Red Light New Music é
financiado pelo “New York States Council on the Arts”, além de algumas fundações
dedicadas à criação e à propagação da arte contemporânea. O New York Times tem mais de
uma vez citado a grande contribuição e qualidade das performances do Red Ligh e Alex Ross,
do New Yorker, cita a abrangência do trabalho do grupo que transita na música de
“vanguarda”, mas sem se deixar levar por uma “atitude de resistência à cultura dominante” citando a música pop (<http://www.redlightnewmusic.org/presskit.html> acessado em
23/06/2012).
Para demonstrar-se musicalmente a relação entre a produção artística de grupos
como o Red Light New Music e a New York Schools, escolheu-se a peça intitulada “Chamber
Concert” de 2009 do compositor Liam Robinson, integrante do Red Light, para análise. A
escolha de Robinson e sua peça vem por duas razões principais:

1987

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

1. Robinson preserva em sua criação a essência da New York Schools,
trabalhando sua música quase sempre “relacionada a estímulos externos,
como o texto, teatro, escultura, elementos de instalação, buscando
trabalhar o equilíbrio delicado entre as associações externas e a dedicação
a

estrutura

puramente

musical”

(fonte

disponível

em:

<http://www.redlightnewmusic.org/composers.html>

acessado

em

04/04/2012).
2. A composição de “Chamber Concert” remeter-se-á às várias influências
vistas em alguns procedimentos composicionais dos compositores da
“tradição” mais recente da música dos Estados Unidos da América da
segunda metade do século XX até hoje.

Análise de Robinson, Chamber Concerto
Na macroestrutura, a peça de Robinson, Chamber Concerto, tem três seções
maiores, sendo as duas primeiras delimitadas cada uma delas por um corte. Pelo uso de
derivações de um mesmo material melódico-rítmico, essas seções serão chamadas de A, A’ e
A”. Após uma introdução nos compassos 1 a 8, a seção A inicia-se no compasso 9 e estendese até o compasso 63, local do primeiro corte textural. Há uma seção intermediária entre A e
A’ nos compassos 64 a 79. A seção A’ estende-se entre os compassos 80 a 119 , local do
segundo corte. Uma nova seção intermediária está entre os compassos 120 a 134. A seção
final, A” vai desde o compasso 135 até o fim da peça no compasso 200.
Melódica e ritmicamente, esta peça baseia-se sobretudo em derivações de uma
única célula melódico-rítmica, presente a partir do compasso 9 no piano e denominada na
presente análise como célula original:

Exemplo 1: célula melódico-rítmica original em Robinson, Chamber Concerto

O ritmo dessa célula, uma figura de nove semicolcheias, é introduzido logo nos 8
primeiros compassos, inicialmente sem altura definida, pelas cordas e percussão.
Melodicamente, essa célula organiza-se sobretudo a partir de intervalos de 3ªs (Dó-Mib, Sol#Dó), trítono (Mib-Lá, Ré-Sol#), 6ª m (Dó-Mi) e 7ªm (Mi-Réb). Sobretudo o intervalo de
trítono será importante na seção A’, conforme será demonstrado adiante.
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Os demais elementos da peça têm a sua procedência a partir da organização
interna presente nessa célula. É o caso, por exemplo, do que ocorre entre os compassos 9 a 63,
na seção A. Há, nessa seção, além da célula original, outras 3 derivações desta que se
acumulam, conforme será demonstrado a seguir.
Contando a primeira célula como a original, a segunda por ordem de aparição é
um reforço nas duas notas dós da figura inicial, gerando a seguinte derivação na mão esquerda
do piano:

Exemplo 2: primeira derivação da célula melódico-ritmica inicial em Robinson, Chamber
Concerto

Essa segunda célula tem um ritmo resultante de 5 e 4 semicolcheias, conforme
demonstrado no exemplo 2. Há, também, a exclusividade melódica do intervalo de 8ªJ. Essa
célula desenvolve-se somente a partir do compasso 54 quando as notas passam a ser ligadas
por um glissando, acompanhado a saturação textural que ocorre mais ou menos por essa
região. No compasso 58, por exemplo, o violoncelo glissa no ritmo das 5 semicolcheias e a
viola no das 4:

Exemplo 3: transformação da primeira derivação da célula melódico-rítmica original por ligação
das alturas através de um glissando em Robinson, Chamber Concerto

Tal como a célula melódico-rítmica original, a sua segunda derivação (terceiro
perfil melódico-rítmico presente na peça) permanece sem nenhum desenvolvimento até o final
dessa seção inicial. Ela aparece pela primeira vez no compasso 29 também na mão esquerda
do piano. Percebe-se portanto que, timbristicamente, o piano é o gerador das derivações da
célula melódico-rítmica original.
Pelo fato de ser repetida várias vezes, a segunda derivação da célula original
forma uma pequena escala cromática descendente a partir da terceira nota – Mi natural duas
vezes, Mi b e Ré. Esta derivação apresenta-se da seguinte maneira:

1989

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Exemplo 4: segunda derivação da célula melódico-rítmica original em Robinson, Chamber
Concerto

As únicas notas da célula original que não ganham reforço são o Lá, o Sol # e o
Réb. Um Lá, entretanto, no compasso 35, última semicolcheia, é tocado em ff no instrumento
piano ao invés do Mi que seria esperado pela repetição da segunda derivação da célula
original. É nesse momento que surge, então a quarta célula melódica da seção, aquela que
obtem um maior desenvolvimento rítmico e melódico. Ela caracteriza-se por notas de maior
duração e, a partir da sua segunda aparição, também pelo uso de imitação entre os
instrumentos. É o que ocorre, por exemplo, entre os compassos 39 e 44 no piano, trompa e
clarone, respectivamente as terceira, segunda e primeira linhas do exemplo a seguir. Percebese ainda, uma sobreposição entre a segunda e a terceira derivações no terceiro compasso do
exemplo.

Exemplo 5: quarto elemento melódico (3ª derivação) e sobreposição do mesmo à segunda
derivação da célula melódico-rítmica original em Robinson, Chamber Concerto

Dentre os compassos 22 a 35, seção A, além da célula original presente desde o
compasso 9 as três derivações da célula original são introduzidas e sobrepõem-se, até o final
da seção, com a célula 4. Vê-se claramente como Robinson trabalha o desenvolvimento
aditivo da célula base, procedimento típico encontrado na música minimalista. Essa seção
inicial termina com um corte no compasso 63, momento em que o desenvolvimento do jogo
sonoro estava a atingir o seu ponto de saturação.
Comp. 9-21
Comp. 22-28
Comp. 29-35
Célula original
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
1ª derivação
///////////////////////
///////////////////////
2ª derivação
///////////////////////
3ª derivação
Tabela 1: célula original e sobreposições de derivações na estruturação da
Chamber Concerto

Comp. 36-64
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
seção A em Robinson,
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A segunda seção, A’, tem início com elementos da introdução. O violino marca as
semicolcheias, acentuando-as a cada três. Essa figura marca o retorno, após o corte do
compasso 35, das derivações 1 e 2 da célula original. A célula original reaparece apenas 5
compassos após, transposto uma 4ªJ acima (5 semitons). De uma certa maneira, esta segunda
seção se assemelha, em seus elementos constituintes, à seção inicial pelo uso das mesmas
células melódico-rítmicas, sendo estas, entretanto, reintroduzidas numa sequência diversa à da
seção A.
Porém esta seção difere totalmente da seção inicial A principalmente pelo uso de
um outro elemento, uma nova melodia de caráter alegre, jocoso. Ritmicamente, pode-se
rastrear o surgimento desta melodia na percussão. Após um desenvolvimento por acúmulo (as
notas são aos poucos introduzidas) nos compassos que antecedem o aparecimento da melodia,
a percussão traz um ritmo quase idêntico ao que será nela usado.

Exemplo 6: Ritmo resultante da percussão dos compassos 90 a 100 em Robinson, Chamber
Concerto

Intervalarmente, essa nova melodia tem também origem na célula inicial pela
predominância do uso de trítonos.

Exemplo 7: melodia jocosa presente na seção A’ de Robinson, Chamber Concerto

Nem ao menos tendo essa “filiação” intervalar na célula original e rítmica na
percussão, o surgimento desta nova célula não deixa de causar uma estranheza devido
sobretudo ao seu caráter, pois esta soa algo muito diverso de todo o restante da peça, algo
jocoso e irreverente.
Essa mesma melodia é transferida para os demais instrumentos, com as seguintes
combinações: viola e piano (compassos 100-101 – demonstrada no exemplo acima, o de
número 7), violino e piano (compassos 102-103), clarinete (compasso 105-106 e 108-109),
flauta piccolo e clarinete (compassos 111-112), flauta piccolo (compasso 115), viola, clarinete
e flauta piccolo (compassos 116-118). No 119 há um novo corte, interrompendo bruscamente
o desenvolvimento desta seção.
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O último procedimento importante a se destacar é o que ocorre no início da seção
final, A”. O procedimento é exatamente o oposto do da seção inicial, A. Enquanto nesta as
células eram originadas a partir de um filtro sobre a célula original, naquela ocorre o
ressurgimento da célula por acréscimo de notas. Nesse aspecto, a seção A” se assemelha ao
que foi descrito para a introdução da rítmica resultante da percussão na segunda seção
(exemplo 6). No início da seção A” há a introdução de 2 notas, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8 e, por
fim, 9. Surge, dessa maneira, o que era a célula original pela junção gradual de seus elementos
constituinte e, também, a sua segunda derivação na mão esquerda do piano. Importante
ressaltar mais um procedimento típico do minimalismo, mas não o referente a Steve Reich,
mas sim aos procedimentos conhecidos como “Crippled Symmetry” – Simetria Cambaleante
– usados pelo compositor Morton Feldman, onde através do uso da adição, há a promoção a
cada reinteração de um padrão rítmico, um pequeno deslocamento do mesmo – efeito
“cambaleante” – promovendo uma ambiguidade entre a identidade auditiva deste padrão e sua
relação com a memória da escuta.

Exemplo 8: ressurgimento da célula rítmica original e da sua segunda derivação na seção final de
Robinson, Chamber Concerto

Exemplo 9: Morton Feldman, Crippled Symmetry, 1983. Parte inicial da flauta.

Com essa análise foi possível demonstrar alguns dos procedimentos composicionais
empregados por Robinson em seu Chamber Concerto, destacando-se, sobretudo, a derivação
da peça a partir de uma única célula melódico-rítmica e o surgimento, como no caso da seção
A’, de derivações inesperadas, de caráter muito diverso do da sua própria origem. Alguns
desse procedimentos, conforme se quer destacar, podem ser ligados a uma tradição musical
não europeia que nos remete à Feldman – simetria cambaleante do início da seção A” – e a
Reich – minimalismo por sobreposição de figuras diversas.
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Conclusões
Através da analise de “Chamber Concert” percebe-se como esta é construída a
partir de uma leitura do compositor com relação a sua própria matriz criadora – a música norte
americana. “Chamber Concert” remete-se claramente a vários dos procedimentos de escrita
composicional de uma tradição norte americana da segunda metade do século XX até hoje,
trazendo a tona a indissociável relação entre os recentes grupos formados em Manhattan
(entre eles o Red Light) e do grupo que existiu nos anos 50 (New York Schools). Perceber todo
este movimento que nasce em Nova York nos traz a tona a importância de lançar um olhar
sobre esta produção que ainda hoje é ofuscada pela música europeia, assim como, de perceber
o potencial criador que existe no surgimento de grupos independentes de produção artística.
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A partir deste ponto entenda-se “New York Schools of Music and Visual Arts” como simplesmente, “New
York Schools”.
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2

O Club of Eighth Street foi o movimento criado entre 1948 e 1950, que juntou duas organizações similares
criadas na época - Artist School e o Studio 35. O Club é considerado o primeiro movimento oficial da escola dos
artistas Abstratos, reunindo escritores, pintores, músicos e importantes intelectuais das mais variadas áreas do
conhecimento (RAMPIN, 2008, P.9).
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Reflexões sobre a prática musical nas bandas escolares japonesas e uma
possível contribuição para os regentes de bandas no Brasil
Alexandre Machado Takahama

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – alexandre.takahama@ufms.br
Resumo: As performances das bandas escolares japonesas alcançaram, na segunda metade do
século XX, o mais alto nível técnico já imaginado para um grupo dessa natureza, despertando o
interesse de estudiosos do mundo inteiro. Através da observação de alguns aspectos da preparação
dessas bandas, este trabalho pretende analisar uma possível contribuição para os regentes de
bandas no Brasil.
Palavras-chave: Bandas escolares japonesas; Regência; Práticas interpretativas.
Reflections on the musical practices of the Japanese school bands and a possible contribution to the band
conductors in Brazil
Abstract: In the second half of the twentieth century the performances of the Japanese school
bands achieved the highest technical level ever intended for such a group. This situation has called
the attention of scholars worldwide. Through the observation of some aspects of the preparation of
these bands, this paper intends to analyze a possible contribution to the band conductors in Brazil.
Keywords: Japanese school bands; Conducting; Performance practices.

1. Introdução
Quando falamos em bandas de música é inegável o fato de que este é um assunto
muito próximo de nós uma vez que, no Brasil, as bandas representam uma grande tradição
popular desde o período colonial. Hoje em dia, muitas bandas no Brasil e no mundo possuem
um perfil de bandas de concerto, algo que reflete a transformação que as tradicionais bandas
de música sofreram durante o século XX. Essa transformação está associada ao surgimento de
um repertório específico para a formação, o que incentiva a criação de novos grupos e a busca
pela excelência musical.
Por outro lado, as bandas também são vistas no mundo todo como um importante
meio de educação musical no ambiente escolar, promovendo a socialização, a disciplina e a
ampliação de experiências musicais e artísticas em geral. Um dos fatores que faz com que a
banda seja o grupo instrumental preferido em muitas escolas é a flexibilidade que ela oferece
em termos de instrumentação, o que já não é tão comum com uma orquestra, por exemplo.
Algo que pode comprovar essa predileção pelas bandas no ambiente escolar é o grande
número de grupos do gênero nas escolas norte-americanas. Mas o que realmente tem chamado
a atenção de músicos e estudiosos do mundo inteiro não é somente a quantidade, mas sim a
qualidade das bandas escolares no Japão (PLANNING..., 2006: introduction).
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Desde a década de 1980 regentes de bandas norte-americanas têm ido ao Japão
para observar o grande fenômeno mundial que as bandas escolares japonesas representam.
Dessas viagens surgiram muitos relatos que podem nos dar uma ideia sobre a qualidade
dessas bandas. Segundo o regente Tim Willson “um assombroso número de bandas escolares
no Japão possui um nível de performance equivalente ao das bandas universitárias norteamericanas”. Willson diz ainda que “as performances são de uma qualidade tão elevada que é
incerto se alguma banda escolar no mundo pode superá-las” (WILLSON, 1986 apud
HEBERT, 2012: p.4). Já Franck Abdoo impressionou-se “com a qualidade da musicalidade,
com a disciplina e com a seriedade que estava evidente em cada aspecto, tanto dos ensaios
quanto das performances”. (ABDOO, 1984 : p.55)
Segundo Hebert, relatos mais recentes afirmam que a qualidade das bandas
escolares japonesas chega a ser equivalente à das bandas profissionais norte-americanas,
sugerindo ainda que elas nos trazem um novo padrão de referência para a profissão
(HEBERT, 2012: p.4). Diante disso, apresentaremos a seguir um breve panorama sobre o
universo das bandas escolares japonesas, no sentido de provocar uma reflexão acerca dos
procedimentos de ensaios adotados pelos japoneses e uma possível contribuição para a prática
musical no Brasil.

2. As bandas escolares no Japão
O ensino de música ocidental é obrigatório nas escolas japonesas i, sendo que a
ênfase ocorre nas áreas de teoria e apreciação musical, havendo também o treinamento de
habilidades vocais e instrumentais, geralmente ao piano. Por outro lado, as bandas escolares
não fazem parte do currículo escolar, mas são atividades extra-curriculares (chamadas de
clubes) que ocorrem diariamente após o término das aulas, nas quais a participação dos alunos
é voluntária. Essas atividades, que também incluem outras atividades culturais e desportivas,
são vistas como atividades socializadoras, uma vez que promovem o senso de convivência em
grupo e de hierarquia, algo de fundamental importância na sociedade japonesa. Assim, através
do fazer musical os estudantes aprendem o valor do trabalho árduo em conjunto para se
alcançar um objetivo em comum. Além disso,
“Nas áreas urbanas do Japão [...] mais famílias podem estar vivendo como famílias
nucleares com os dois pais trabalhando, o que pode levar a uma menor supervisão
dos jovens. Especialmente por causa dessa tendência, as longas horas que muitos
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estudantes ficam na escola após o horário escolar são muito importantes. Embora
este tempo fique em grande parte sem supervisão, os adultos estão prontamente
disponíveis e os perigos dentro da escola são provavelmente menores do que em
outros estabelecimentos da cidade.” (KINNEY, 1994: p.266).

Apesar de essas bandas não objetivarem diretamente a qualificação musical, os
orientadores dessas atividades se empenham em extrair o máximo de qualidade dos
estudantes, pois, segundo Hebert,
“ao contrário das disciplinas acadêmicas, os orientadores das atividades extracurriculares não estão restritos por um currículo obrigatório, pela a necessidade de
aplicar avaliações aos estudantes ou mesmo pela prestação de contas ao Ministério
da Educação. A avaliação mais significante dos seus trabalhos como orientadores
das atividades extra-curriculares vem das apresentações públicas e dos índices nas
competições”. (HEBERT, 2012: p.104)

Dessa forma, podemos afirmar que a excelência musical alcançada pelas bandas
escolares japonesas é fortemente estimulada pela All-Japan Band Contest, uma competição
anual promovida pela All-Japan Band Association (AJBA) desde 1939. De acordo com
Hebert (HEBERT, 2012: p.127), registros da AJBA apontam que mais de 14.000 bandas
participaram dessa competição no ano de 2007 e, considerando que cada banda possui pelo
menos 50 integrantes, mais de 700.000 participantes integraram a competição naquele ano, o
que torna a All-Japan Band Contest a maior competição de música do mundo em termos de
número de participantes individuais.
Diante do exposto, e considerando que o resultado final de um grupo depende do
trabalho que é feito pelo seu regente, inquietantes questões surgem sobre como os regentes
conseguem alcançar um nível musical tão elevado em tão pouco tempo e se, de alguma forma,
podemos alcançar resultados semelhantes com grupos do gênero aqui no Brasil. Naturalmente
essas questões não podem ser facilmente respondidas, mas certamente a eficiência alcançada
deve-se a diversos fatores como o rígido sistema hierárquico da sociedade japonesa, o rigor, a
carga horária e os procedimentos utilizados nos ensaios, a existência de um repertório que
promove o desenvolvimento musical dos grupos, dentre outros.
Atendo-nos aos aspectos técnicos referente aos ensaios, iremos analisar uma
possível aplicação de algumas estratégias técnicas nas bandas brasileiras no sentido de obter
resultados mais eficientes.
3. Técnicas de ensaio aplicadas às bandas
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Como mencionado anteriormente, o resultado artístico de um bom grupo musical
deve-se, em grande parte, à eficiência das técnicas de ensaio adotadas pelo seu regente. Em
geral, cada regente desenvolve uma maneira particular de realizar os ensaios para alcançar os
seus objetivos. No Japão há um certo padrão de técnicas de ensaio, que são amplamente
difundidas através de “clínicas” realizadas por todo o país e que, aos poucos, têm sido
divulgadas internacionalmente, principalmente através de vídeos e de comunicações
apresentadas na “The Midwest Clinic”, uma convenção realizada anualmente em Chicago.
Para melhor compreendermos a aplicação das técnicas de ensaio das bandas
japonesas vamos conhecer as funções designadas aos participantes dessas bandas.
3.1 Funções dos membros
Diferentemente das funções tradicionais que conhecemos nas bandas e demais
conjuntos sinfônicos (regente titular, regente assistente e chefes de naipe), as bandas escolares
japonesas se utilizam de uma estrutura funcional bastante particular. Essa estrutura possui seis
funções chamadas de buraban sensei, bucho, fukubucho, paatorida, senpai e kohai ii. Com o
intuito de entendermos o processo de ensaios das bandas japonesas iremos descrever de forma
sucinta cada uma dessas funções.
Buraban Sensei significa, literalmente, “professor da banda”, e sua função é
equivalente à do regente titular. Entretanto, o buraban sensei atua mais como um orientador,
muitas vezes designando funções aos seus subordinados, pois nem sempre ele se faz presente
nos ensaios.
Buchō significa “diretor ou gerente” e é a função de mais alto grau delegada a um
estudante dentro do conjunto. É uma função eletiva geralmente exercida por um estudante do
último ano da chūgakkō (9º ano escolar). O buchō presta assistência ao buraban sensei,
atuando de maneira similar a um regente assistente.
Já o Fukubuchō significa “vice-gerente” e é a segunda função de mais alto grau
ocupada por um estudante, que geralmente está no segundo ano da chūgakkō (8º ano escolar)
e será promovido a buchō no ano subsequente. Dessa forma, o fukubuchō é um assistente do
buchō, quem o treina para ser seu substituto no futuro.
Paatoriidaa é uma palavra derivada das palavras inglesas “part” e “leader”,
significando literalmente “líder de parte”. Os Paatoriidaa correspondem aos ocupantes das
primeiras estantes de cada naipe, ou seja, os chefes de naipe. Geralmente o buchō e o
fukubuchō também são Paatoriidaa dentro de seus respectivos naipes.
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Por fim, Senpai e Koohai significam, respectivamente, “veterano ou sênior” e
“novato ou júnior”. Essas funções estão intimamente relacionadas à hierarquia da sociedade
japonesa, que é exclusivamente baseada na senioridade, demonstrando que os novatos devem
sempre respeitar os veteranos. Estes, por sua vez, são responsáveis por instruir os menos
experientes.
Como visto, algumas dessas funções são similares às que encontramos em nossas
bandas e orquestras, mas outras são muito diferentes, pois refletem o rigor da cultura japonesa
no que diz respeito à hierarquia baseada na senioridade. A seguir, veremos como os ensaios
são gerenciados através dessa estrutura administrativa.
3.2 Procedimentos de ensaios
Observando a organização dos ensaios das bandas escolares japonesas podemos
dizer que eles seguem um verdadeiro ritual. A rotina normal de atividades envolve,
geralmente, ensaios diários das 15h30 às 18h, de segunda à sexta-feira e das 10h às 18h aos
sábados, completando mais de 20 horas de ensaios semanais. Esses ensaios são divididos em
seções, sendo que as principais são chamadas de chuuningu, hajime, gassou, paatore e owari.
Chuuningu significa “afinação”, sendo uma etapa que ocorre das 15h30 às 16h.
Após organizar a sala de ensaios, cada estudante monta o seu instrumento e faz um breve
aquecimento. Em seguida, o Buchō inicia o processo de afinação individual, tocando a nota
Si≅ no Harmony Director iii como referência. Com o auxílio do Fukubuchō, cada um dos
membros da banda afina o seu instrumento (com exceção dos percussionistas). Muitas vezes,
o motivo abaixo é utilizado para realizar a afinação individual:

Figura 1: Motivo utilizado para a afinação individual dos instrumentistas. Fonte: YAMAHA CO.,
2001: p.22.

Assim, em vez de se afinar somente a nota Si≅, uma sequência intervalar é conferida com o
Harmony Director.
Mesmo que todos os instrumentos tenham sido afinados, isso não é garantia de
que o conjunto estará afinado. Por isso, após a afinação individual, um processo diferenciado
de afinação em conjunto geralmente é realizado. Esse processo parte do princípio da inclusão
de harmônicos superiores, e assim a afinação ocorre do grave para o agudo. Para tanto, as
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bandas são divididas em quatro grupos de instrumentos (A, B, C e D). Considerando que o
clarone possui boa ressonância, a afinação segue, geralmente, a seguinte ordem:

Figura 2: Ordem dos instrumentos para a afinação em conjunto.

Às 16h o Buraban Sensei entra na sala e inicia o hajime, que é um trabalho de
aquecimento em conjunto. Segundo Minoru Otaki (BASIC..., 2007: Clinic I), o hajime é
essencial para, dentre outros aspectos, reforçar o senso de afinação e o ideal sonoro do
conjunto, e por isso esta é uma etapa muito importante. Através de exercícios de equilíbrio
sonoro, escalas e encadeamentos harmônicos vários aspectos musicais são trabalhados.
Assim, as escalas podem ser utilizadas para se trabalhar a articulação e o ritmo, como
demonstrado no exemplo abaixo:

Figura 3: Escalas utilizadas para o treinamento de articulação e de ritmo em conjunto. Fonte:
YAMAHA CO., 2001: p.52.

Os encadeamentos harmônicos são muito importantes no trabalho do equilíbrio
sonoro e também são utilizados frequentemente para se trabalhar aspectos rítmicos:

Figura 4: Encadeamentos harmônicos utilizados para o treinamento rítmico em conjunto. Fonte:
YAMAHA CO., 2001: pp.50, 62.

Após o aquecimento o Buraban Sensei pode determinar a realização de ensaios
seccionais (paatore) ou pode iniciar o ensaio tutti, chamado de gassou. Os paatore
geralmente acontecem sem a supervisão do Buraban Sensei, sendo conduzidos pelos
Paatoriidaa. Além disso, os ensaios seccionais podem variar de um simples ensaio em duplas
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(observando-se a relação Senpai / Koohai no que diz respeito à tutoria) ou até mesmo ensaios
de grupos específicos que o Buraban Sensei determina de acordo com a necessidade
específica de cada repertório.
Em uma etapa final, chamada de owari, o Buraban Sensei avalia os resultados do
ensaio ocorrido e traça metas para o próximo ensaio para que os estudantes estejam cientes
dos aspectos a serem trabalhados no dia seguinte. Por fim, todos desmontam e guardam seus
instrumentos nos devidos lugares.

4. Considerações finais: aproveitamento no Brasil
Analisando os procedimentos básicos de treinamento das bandas escolares
japonesas, pode-se comprovar a utilização de um método único muito eficiente e particular.
Este método é baseado na divisão de responsabilidades e na repetição contínua, sendo esses
dois aspectos vinculados diretamente à própria cultura japonesa. A questão da hierarquia é
muito importante no trabalho com as bandas japonesas, pois lideranças secundárias são
elencadas para darem assistência ao regente. O respeito e a disciplina, elementos tradicionais
da cultura japonesa, fazem com que as relações hierárquicas funcionem muito bem, algo que
dificilmente aconteceria com a mesma eficiência em países ocidentais.
Um aspecto que chama a atenção é intensa carga horária de trabalho, que
certamente tem um papel importante no resultado final. De acordo com Hebert, nos Estados
Unidos a maior parte das bandas escolares ensaiam menos de 5h por semana, sendo que no
Japão grupos similares ensaiam mais de 20h, ou seja, pelo menos 4 vezes mais (HEBERT,
2012: p.109). Muitas vezes essas longas horas de ensaio são dedicadas exclusivamente às
peças que serão executadas nos concursos, o que, numa visão ocidental, tornaria o trabalho
mais desgastante ainda no momento em que não há muita variedade de repertório. Portanto,
este é outro aspecto que dificilmente os regentes poderiam aplicar nas bandas ocidentais, pois
além de terem muito menos tempo de ensaio, eles têm sempre que se preocupar em tornar os
ensaios atrativos para manter o interesse dos músicos, e uma das principais ferramentas para
isso é a variedade do repertório.
Por outro lado, acreditamos que a maior contribuição para nós seja a
sistematização dos procedimentos de ensaios. Um aspecto muito produtivo é a realização de
ensaios de naipe mais longos, liderados por tutores ou assistentes. Esses ensaios ajudam a
resolver problemas mais específicos dentro de cada naipe ou mesmo para que membros
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menos experientes ou que tenham mais dificuldades possam aprender mais eficientemente as
partes. Outro aspecto que poderia facilmente ser inserido nas bandas brasileiras é o trabalho
diferenciado no aquecimento (hajime), para que os músicos tenham consciência da afinação,
do ritmo, da articulação, do equilíbrio e do ideal sonoro do conjunto como um todo.
Por fim, saliento que essas sugestões não se restringem às bandas escolares no
Brasil, mas podem ser adotadas por bandas semi-profissionais ou até mesmo por bandas
profissionais, de acordo com a necessidade de cada grupo.
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i

O sistema educacional básico no Japão baseia-se, em parte, no sistema norte-americano, subdivindo-se em 3
estágios chamados, respectivamente, shōgakkō, chūgakkō e kōtōgakkō ou kōkō. O shōgakkō equivale à
Elementary School em 6 níveis, tipicamente com crianças de 6 a 12 anos. O chūgakkō é equivalente à Junior
High School ou Middle School em 3 níveis, com crianças de 12 a 15 anos e, por fim, o kōtōgakkō que equivale à
High School, também em 3 níveis, com crianças de 15 a 18 anos.
ii
A essas funções soma-se, ainda, o Kocho Sensei, que é o equivalente ao diretor de uma escola. Sua função
resume-se a dar algumas sugestões, porém, geralmente as decisões mais importantes são tomadas pelo Buraban
Sensei.
iii
Harmony Director é um teclado eletrônico utilizado para o treinamento auditivo em escolas e agrupamentos
musicais no Japão. Ele permite ao usuário tocar acordes em diversos sistemas de temperamentos, isolando cada
uma das notas do acorde para alterar a sua afinação e a intensidade sonora. Desta forma, é uma ferramenta muito
útil para demonstrar como cada nota do acorde é afinada, facilitando o ensino de afinação em conjunto e
equilíbrio sonoro dentro da harmonia, possuindo também funcionalidades rítmicas muito úteis.
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Resumo: Por meio da análise de dados empíricos referentes às práticas culturais de estudantes de
piano de duas importantes universidades de Minas Gerais, as reflexões contidas neste trabalho
abordam o poder simbólico que a aquisição de um diploma de nível superior pode exercer sobre
aqueles que buscam sua posse. As conclusões preliminares apontam que as práticas culturais dos
jovens em questão se vinculam majoritariamente, como esperado, às atividades musicais,
revelando também ecletismo do gosto musical. Todavia, conclusões que ligam o efeito do diploma
e disposições estéticas relacionadas à cultura legítima em outros campos artísticos exigem ainda
estudos posteriores.
Palavras-chave: práticas culturais, ensino do piano, ensino superior.
Reflexões sobre estudantes de piano e suas práticas culturais
Abstract: Through the analysis of empirical data regarding the cultural practices of piano
students of two important universities in Minas Gerais, the considerations contained in this
paper deal with the symbolic power of the higher education degree and its effects on the
students. The preliminary conclusions suggest that cultural practices of these students are
linked mostly, as expected, to musical activities. It also reveals eclectic musical taste. However,
conclusions about the diploma effect on aesthetic dispositions in other artistic fields still
require further studies.
Keywords: cultural practices, piano teaching, higher education.

1-Introdução
Neste trabalho teço considerações a respeito das práticas culturais de estudantes
de piano e de egressos recém-formados de duas universidades brasileiras: UFMG, situada na
capital do estado e detentora de grande prestígio no campo acadêmico musical, e UFSJ,
situada no interior e cuja criação do curso de música se insere no contexto educacional
contemporâneo de políticas públicas de interiorização e ampliação do acesso aos cursos
superiores. Por meio da análise de dados empíricos, as reflexões contidas neste artigo
pretendem abordar o poder simbólico que a aquisição de um diploma de nível superior pode
exercer sobre aqueles que buscam sua posse, estando as práticas culturais entre seus
indicadores mais relevantes.
Seja por sua trajetória, seja pelo ethos (sistema de disposições) da profissão, o
ensino do piano presente nas instituições superiores de formação musical ainda guarda fortes
relações com a cultura legítima, isto é, com a cultura ocidental europeia. Assim, é esperado
que o efeito cultural ligado à aquisição desse diploma reflita essa característica. Entretanto, no
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cenário universitário brasileiro atual um novo perfil de alunos se apresenta, ao que tudo indica
distanciado das expectativas das instituições em termos de competências técnico-musicais e
familiaridade com esta cultura, provocando tensões e descompassos no decorrer das
trajetórias acadêmicas. Isso nos leva à seguinte questão: como se dá, no contexto brasileiro, a
socialização cultural de jovens que optaram por cursos superiores calcados no modelo
tradicional de cultura legítima, como é o caso dos cursos de música com habilitação em
piano?
2-Metodologia
Os dados empíricos que subsidiam este trabalho foram obtidos por meio da
aplicação de um questionário aos estudantes de piano e egressos dos cursos de música da
UFMG e da UFSJ, ingressantes no período de 2005 a 2011. O questionário aplicado continha
seis conjuntos de perguntas, fechadas e abertas, que abordaram tanto aspectos objetivos
(relativos às condições de existência dos pesquisados), quanto subjetivos (relativos ao seu
estilo de vida; às suas representações e expectativas relacionadas ao campo da formação
musical; e às suas práticas culturais). Devido à extensão exigida para o texto, optou-se por
analisar apenas os dados referentes a algumas práticas culturais dos sujeitos.
Ao todo foram distribuídos 61 questionários e devolvidos 52. A amostra (n=52) é
constituída por 31 pianistas da UFMG e 21 da UFSJ. Em relação à representatividade da
amostra, o número de respondentes é bastante significativo, visto que o universo empírico,
excluídos os desistentes 1, era de 55 pianistas, sendo 21 da UFSJ e 34 da UFMG. É importante
ressaltar que os alunos das duas instituições cursam modalidades diferentes, licenciatura em
instrumento e bacharelado, que são distintamente hierarquizadas no campo acadêmicomusical. Essa diferença, porém, parece ser mais um fator, relacionado ao prestígio do diploma
em aquisição, que condiciona seu poder simbólico: esse poder seria menor pela
“contaminação” do desprestígio dos cursos de licenciatura?
A amostra apresenta uma ligeira predominância do sexo masculino, sendo 29
pianistas (55,8%) do sexo masculino e 23 (44,2%) do sexo feminino. A predominância
masculina é observada nas duas instituições, embora seja mais relevante entre os estudantes
da UFMG. A maior presença masculina na amostra vem ao encontro de uma tendência
observada nos cursos de música de uma maneira geral (MATEIRO, 2011; ARÓSTEGUI et al
(2008). Entretanto, no Brasil, o aprendizado do piano esteve, desde o século XIX, fortemente
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ligado ao feminino, fazendo com que a predominância masculina atual ganhe especial
interesse 2.
Em relação ao local de nascimento, a amostra equilibra-se entre os nascidos na
capital e os nascidos no interior do estado. Dos 31 pianistas da UFMG, 20 nasceram na
capital, onde a universidade está situada. Já o número de pianistas nascidos em outros estados
é pequeno (=5). Esses dados revelam que as universidades estudadas funcionam, no nível da
graduação, como pólos regionais de ensino do piano.
Para descrever o pertencimento social da amostra, foram considerados indicadores
tanto de capital econômico quanto de capital cultural, a saber: renda familiar mensal, tipo de
instituição escolar cursada antes do ingresso na universidade e a escolaridade dos pais. Os
dados mostraram que os pianistas da UFSJ pertencem a uma camada social inferior aos da
UFMG. Sinteticamente, as diferenças mais significativas que propiciaram essa aferição
foram: a renda familiar dos pesquisados na UFSJ é bem menor do que a encontrada na da
UFMG, 85% (UFSJ) possuem renda de até 10 salários mínimos, enquanto 65% (UFMG)
ganham mais de 10 sm; os alunos da UFSJ estudaram principalmente (76%) em escola
pública, contra apenas 22,5% da UFMG; 64,5% dos pais e mães dos pianistas da UFMG têm
curso superior, já na UFSJ eles não passam de 30%.
3-Aporte teórico: o efeito simbólico do diploma e as práticas culturais
O diploma, forma institucionalizada do capital cultural, possui um poder
estatutário capaz de instituir, como num passe de mágica, determinada competência cultural.
Para demonstrar o efeito estatutário dos diplomas, Bourdieu (2008) se refere a eles como
títulos de nobreza cultural que, como os títulos nobiliárquicos, outorgam a seus detentores o
direito de “ser o que são” e cuja existência não é redutível a um fazer, competência ou função
(p.27 e 28). Nesse sentido, embora o diploma pareça instituir “magicamente” um novo
estatuto social a seu portador, a socialização profissional se inicia no período de formação.
Isso nos leva a considerar que seus efeitos simbólicos já se fazem sentir durante os anos de
graduação ou mesmo anteriormente, como observado no processo de formação musical que,
comumente, se inicia anos antes do curso superior. Dubar (2005), em sua obra sobre a
construção das identidades sociais e profissionais, afirma que as escolhas em matéria de
orientação escolar, como a entrada em uma especialidade técnica, representam “uma
antecipação importante do status social futuro” ( p.148).
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Segundo Bourdieu (2008), a instituição escolar legitima o autodidatismo legítimo.
Embora aparentemente contraditória, a expressão procura demarcar a diferença entre a cultura
livre adquirida pelos diplomados e a cultura livre ilegítima dos autodidatas. Esses, por terem
adquirido suas competências culturais “na prática e pela prática”, isto é, não vinculados a uma
instituição, não possuem valor social agregado às suas práticas (2008, p.28). Já o
autodidatismo legítimo, um efeito do diploma, pode ser descrito como um esforço para se
ajustar
... condutas e práticas culturais aos ideais organizados em torno do diploma,
sobretudo em matéria de cultura livre, não ensinada diretamente pelas instituições
escolares, assim como em relação a dimensões do estilo de vida dos portadores de
diploma, como moral sexual, modos de vestir, lazer, posições políticas (BATISTA,
2010, p.3).

Outra possibilidade interpretativa para a relação entre diploma e práticas culturais
é uma das teorias defendidas por Harry Ganzeboom (1982) para explicar a participação
diferencial em atividades de alta cultura, a “teoria da informação” (information theory ou
theory of information-processing). O autor sustenta que a influência do diploma nas práticas
culturais consideradas como pertencentes à alta cultura ocorre devido à aquisição, no
ambiente escolar, de uma aptidão geral (disposições cognitivas) para o tratamento de
informações complexas, o que tornaria factível a correlação escola e práticas culturais que
estão distanciadas da cultura escolar propriamente dita. A segunda teoria apontada por
Ganzeboom (1982), status seeking theory, ratifica a influência que o ambiente escolar possui
sobre as escolhas culturais. Nesta perspectiva, os indivíduos realizam suas escolhas em
matéria de consumo cultural por meio de estímulos comportamentais compreendidos como
condizentes à categoria de seus estudos ou ao status social ao qual o diploma lhes permite
almejar.
O conceito de “efeito de atribuição de status” do diploma formulado por Bourdieu
e Passeron (1964) se apresenta como outra importante contribuição para o entendimento da
influência do ambiente escolar e do grupo de pares sobre as práticas culturais dos alunos. A
gênese do conceito nasceu da constatação de que, à época, os estudantes filhos de operários
ou agricultores, considerados “milagrosos” devido à forte seleção escolar pela qual haviam
passado, tendiam a adotar uma hiperconformidade às normas culturais da maioria burguesa,
fração dominante no ambiente escolar. Assim, seus “novos” hábitos culturais fariam parte de
algo maior, a saber, a adoção de todo um estilo de vida adequado ao status simbolizado pelo
diploma pretendido.
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Entretanto, é preciso indagar: nos tempos atuais, qual a real eficácia do “efeito
simbólico do diploma” em um contexto em que, devido à massificação escolar, os estudantes
das classes populares tendem a ser maioria? Embora no Brasil o processo de massificação do
ensino superior (entendido aqui como um prolongamento dos anos de estudo e não como um
processo efetivo de democratização) seja recente, mudanças morfológicas na população de
estudantes universitários já podem ser percebidas em vários cursos, dentre eles, os dois cursos
de música abordados neste trabalho. A chegada deste novo público às universidades, “cujo
capital cultural e fraca mestria dos códigos universitários tornam ainda mais difícil a
adaptação a um mundo onde é necessário entender aquilo que não é dito e ver aquilo que não
é mostrado” (FELOUZIS, 2011, p.373) tenderia a atenuar o efeito de atribuição de status
elaborado por Bourdieu e Passeron?
Soma-se a isso como fator explicativo, no caso da França, a adoção de um novo
modelo pedagógico influenciado pela repercussão das teorias da reprodução que, no plano
cultural, defende a substituição de um modelo de democratização cultural por um de
democracia cultural. Essa perspectiva fundamenta-se no reconhecimento e na legitimação
dos saberes e práticas exteriores aos domínios da cultura erudita, assim como no
esfacelamento das fronteiras entre cultura erudita, popular e de massa.

A partir desta

concepção tende-se a estabelecer uma nova forma contemporânea de distinção, caracterizada
pelo ecletismo de gostos e práticas (LAHIRE, 2006).
De acordo com Coulangeon (2005), a escola tem perdido sua autoridade cultural e
não possui mais o monopólio da violência simbólica legítima. Isso se deve ao duplo efeito da
massificação escolar e da massificação cultural, assim como também à multiplicação das
instâncias de ordenamento de comportamento.

Em seu livro “Sociologie des Pratiques

Culturelles” (2005), o sociólogo demonstra que a atenuação do efeito do diploma é
particularmente visível no domínio da música erudita, principalmente entre os jovens
diplomados. Embora se tratem de dados relativos ao consumo cultural francês, podemos supor
que o mesmo ocorra no Brasil.
4- Os pianistas e suas práticas culturais
Neste trabalho optou-se por analisar os dados de três questões do questionário
referentes ao gosto musical dos sujeitos; às suas atividades de lazer preferidas e aos seus
hábitos de leitura. Nas duas primeiras questões o respondente escolheu entre as opções dadas,
havendo também a possibilidade de elencar outras de sua preferência.
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O gosto musical foi abordado por meio das aversões e não das preferências, pois
de acordo com Bourdieu (2008) a identidade social do sujeito não está ligada apenas à adesão
positiva às preferências de seu meio, mas também à aversão exprimida pelas preferências de
outros grupos sociais. De uma maneira geral, os dados apontam que o gosto musical da
amostra pode ser considerado como eclético ou, para utilizarmos o termo cunhado por
Peterson e Simkus (1992), “onívoro”. Contrariando o senso comum que atribui ao pianista o
gosto “exclusivo” pela música de concerto, aqueles que disseram ter aversão à música
popular em geral representam apenas 9,6% (=5). Essa mistura de gêneros caracteriza uma
tendência contemporânea de redefinição da legitimidade cultural, calcada menos na
proximidade da música erudita e mais na pluralidade do gosto, e está fortemente relacionada
ao nível de escolaridade (COULANGEON, 2005).
Dentre os gêneros musicais, que incluíam tanto a música de concerto quanto a
música popular, as aversões mais citadas foram em relação ao funk (=20/ 38,5%), ao axé
(=17/ 32,7%), à música sertaneja (=16/ 30,8%) e ao rock heavy metal (=16/ 28,8%). É
interessante observarmos que os quatro gêneros relacionam-se com grupos sociais e estilos de
vida bem distantes daquele associado ao ethos do pianista. Ao contrapor este alto número de
aversões aos gêneros que possuem fortes demarcações sociais à fraca aversão, já citada, pela
música popular em geral percebe-se um ecletismo marcado por hierarquizações internas. Este
tipo de ecletismo, típico daqueles mais capitalizados culturalmente, caracteriza-se por uma
incursão mensurada no domínio das práticas “ilegítimas” ou “em legitimação”, ou seja, por
uma “tolerância estética” relativa (COULANGEON, 2005).
Ao compararmos as duas instituições não encontramos diferenças significativas,
com exceção da aversão ao axé, mais presente entre os representantes da UFSJ (12/5). Já,
quanto ao gênero, as mulheres manifestaram menos aversões que os homens. Um dado
merecedor de nota é a aversão à música erudita em geral citada por 3 respondentes. Por se
tratar de cursos de música erudita, atribuímos isso a um equívoco na interpretação do
significado da palavra aversão, o que pode estar associado ao despreparo intelectual de uma
parcela do novo público universitário.
Na questão referente ao uso do tempo livre, pediu-se que as opções fossem
marcadas de acordo com a preferência, sendo o número 1 a principal e assim por diante.
Dentre as atividades de lazer assinaladas como número 1, as opções assistir a concertos
(17,3%) e ouvir música (11,5%) foram as mais citadas, sendo a primeira mais presente entre
os alunos da UFMG e a segunda entre os alunos da UFSJ. Tal inversão reflete a diferença nas
ofertas culturais das cidades onde as instituições estão localizadas, i.e, capital e interior.
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Se considerarmos o número total de citações, chegamos ao seguinte resultado:
assistir a concertos (65%); ouvir música (56%); cinema (48%); festa na casa de amigos
(40%); prática esportiva (34%); internet (32%). A predominância de duas atividades musicais
entre as preferências dos pianistas ilustra um estilo de vida, próprio das profissões artísticas,
em que a escolha profissional não se dissocia totalmente do lazer, “invadindo” o uso do tempo
livre. Com exceção da opção assistir a concertos, as atividades de lazer citadas pela amostra,
com idade entre 18 a 25 anos, refletem um gosto cultural típico de sua geração.
Os dados relativos aos hábitos de leitura trazem resultados curiosos. O gênero
literário preferido, citado por 56% dos respondentes, foi a poesia, seguido de livros técnicos
sobre música (36,5%), biografias de músicos (31%) e bestsellers (30%). A escolha da poesia
como gênero preferido se contrapõe às escolhas menos legítimas, o que pode ser
compreendido a partir de duas hipóteses. A primeira refere-se a um efeito de legitimidade
imposto pelo termo que parece associar-se facilmente aos ideais vinculados à profissão
artística como a sensibilidade e a expressividade. Em outras palavras, o reconhecimento da
poesia como alta cultura pode ter constrangido os respondentes a escolhê-la. Outra hipótese
diz respeito a uma compreensão expandida do termo poesia que, em tempo de redes sociais e
mini-blogs, englobaria citações, frases feitas e versos descontextualizados. Ao compararmos
as duas instituições, elas se equiparam quanto aos gêneros mais citados, levando-nos a supor
que o efeito simbólico do diploma seja, portanto, mais forte entre os alunos da UFSJ,
considerada a grande diferença sociocultural destes alunos em relação aos da UFMG.
5- Considerações finais
Embora a relação dos pianistas da amostra com a cultura legítima, da qual a
tradição pianística faz parte, necessite de uma investigação mais aprofundada, os dados
apresentados permitiram esboçar um breve retrato de suas práticas culturais, bem como tecer
reflexões a respeito da relação dessas práticas com a formação universitária.
Em relação ao gosto musical, foi aferido um ecletismo cultural, nova forma
contemporânea de distinção (LAHIRE, 2006), fundado no reconhecimento e na legitimação
dos saberes e práticas exteriores ao domínio da cultura erudita, oriundo da quebra das
fronteiras entre as culturas erudita, popular e de massa. Tal tendência pode ser observada nas
concepções dos currículos das instituições estudadas, mas parece, em alguma medida,
distanciada do ethos do piano, caracterizado pela devoção a um estilo de vida pouco aberto ao
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ecletismo em matéria de práticas culturais. Isso nos leva a supor que conflitos possam surgir
na relação pedagógica entre alunos e professores de piano.
Por fim, conclui-se que o efeito simbólico do diploma sobre as práticas culturais
não ocorre de maneira uniforme, que ora tendem à cultura legítima (como a escolha da poesia
como gênero literário preferido), ora não. Esse efeito diferencial, cujas determinantes sociais
precisam ser mais bem investigadas, parece estar relacionado com as mudanças morfológicas
da população universitária advindas das políticas de ampliação do acesso ao ensino superior.
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1

Entende-se por desistentes aqueles alunos que abandonaram o curso de música na instituição de origem, como
também os que mudaram de habilitação ou se transferiram.
2
Na Universidade de São Paulo, o número de homens matriculados na habilitação piano do curso de bacharelado
em música apresentou uma curva ascendente ao considerarmos o período de 2004 a 2007. Em 2004, dos 17
alunos de piano, apenas quatro eram homens; no ano seguinte o número passou para oito; em 2006, a situação já
era inversa, dos 17 alunos, doze eram homens; e em 2007, de uma amostra de 20 alunos matriculados, cinco
eram mulheres e quinze, homens (TOFFANO, 2007).
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Resumo: O artigo retrata uma reflexão inicial sobre algumas relações existentes entre as estruturas
rítmicas do samba carnavalesco, o samba de roda baiano e o cabula, como parte de uma pesquisa
de mestrado em andamento. Descreve sucintamente como se dá essa relação a partir do conceito
de simultaneidade de linhas rítmicas abordado por Gomes, 2003. O artigo considera que talvez
seja conveniente ampliar esse estudo com o objetivo de compreender aspectos rítmicos da
linguagem interpretativa do samba.
Palavras-chave: samba enredo, samba de roda, cabula, estrutura rítmica do samba.
Relationships among the rhythmic structures of carnival samba, samba de roda and cabula.
Abstract: This article portraits an initial reflection about the relationships among the rhythmic
structures of carnival samba from Rio, the samba de roda from Bahia and the cabula, as part of a
master research in progress. It describes in short how this relation happen based on the concept of
the simultaneity of the rhythmic lines accosted by Gomes, 2003. This paper considers it may be
possible to expand this study in order to understand rhythmic aspects of the interpretative language
of samba.
Keywords: carnival samba, samba de roda, cabula, rhythmic structures of samba.

1. Introdução
Este artigo retrata parte inicial de um projeto de pesquisa de mestrado em
desenvolvimento que tem por objetivo o estudo da performance do samba na bateria a partir
da técnica norte-americana utilizada para o estudo do instrumento. Dessa forma, busca
descrever uma reflexão inicial sobre a relação existente entre o ritmo do samba carnavalesco
carioca, ou samba enredo como também é conhecido, o samba de roda baiano e o cabula,
ritmo praticado no candomblé. Esta reflexão está baseada no fato de que o que se entende por
samba no contexto da música popular brasileira está diretamente ligado ao universo do samba
urbano carioca e suas possíveis matrizes negras.
“(...) [o samba] é o resultado do processo de reelaboração das formas musicais da
cultura negra brasileira, até chegar a ser o que é hoje a partir da conjugação desses
elementos, o gênero-síntese da cultura nacional e, sem dúvida, uma expressão
musical decorrente da implantação da civilização urbano-industrial.” (Tramonte,
2001, p.32-33)
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Segundo Sandroni em sua pesquisa sobre as transformações ocorridas no samba
carioca no período de 1917 a 1933 “um levantamento que está longe de ser exaustivo permitiu
encontrá-lo [um padrão rítmico característico do samba carioca], por exemplo, em gravações
de samba-de-viola feitas na Bahia, e numa modalidade de candomblé de Angola praticado no
Rio de Janeiro”. Essa consideração do escritor é o que nos conduz a olhar com atenção para o
samba de roda baiano e o cabula, que é praticado tanto no candomblé de nação Angola como
no candomblé de Caboclo, que é formado pelo sincretismo de diferentes nações.
Ainda, a respeito da possível relação entre o samba urbano carioca, os rituais
religiosos de descendência africana e o samba de roda, D’Ávila afirmam que:
“a transformação profunda do caráter sagrado para o profano deu-se em fins do
século XIX, encontrando-se, hoje, tanto nos tambores dos Filhos de Gândi (Bahia),
tocando o ritmo Ijexá adotado nos afoxés, quanto nas palmas do partido alto (Rio),
que são ritmicamente idênticas às do samba de roda, na Bahia. Este representa uma
mistura de Lundu e Cabula (...).” (D’ÁVILA, 2006, p. 1)

É importante esclarecer que a busca de possíveis relações entre esses ritmos não
tem como objetivo discutir sobre origens ou sobre a autenticidade do samba, mas ampliar a
compreensão sobre os aspectos rítmicos que caracterizam a performance do samba. Segundo
Tramonte, “estudos indicam que o samba predominou com pequenas variações em todo o
território nacional” e que termina por “hegemonizar a música popular nacional espalhando
seu leque de influência sobre os variados ritmos que se consolidam no país” (TRAMONTE,
2001, p. 32-33). Dessa forma, se o samba e a sua forma de ser interpretado sofreram
influencias e assimilaram elementos musicais externos na medida em que exerceu sua
influencia e também provocou assimilações, compreender como se deu esse diálogo pode ser
um caminho conveniente para compreender as características idiomáticas desse estilo no que
diz respeito a suas variações rítmicas e sua linguagem rítmico-interpretativa.
2. Relações entre a textura rítmica do samba carnavalesco, do samba de roda e do
cabula.
A respeito dos exemplos utilizados nesse artigo é importante citar que há certo
grau de generalidade. Esses três ritmos apresentam particularidades e variações de acordo
com a região em que são praticados e de acordo com as particularidades de cada grupo, isso,
porém, não afetará nossa análise, pois se trata de uma análise sobre a estrutura do ritmo e
sobre células recorrentes dentro de cada estilo, não levando em consideração pequenas
variações de caráter interpretativo 1.
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A análise que se segue dirige-se para a estrutura dos ritmos em questão a partir
das células rítmicas executadas por cada instrumento, levando em consideração a questão da
simultaneidade das linhas rítmicas. Segundo Gomes, uma análise dessa natureza deve
considerar um conjunto de linhas e não uma única célula isolada (GOMES, 2003, p. 59). A
esse conjunto de linhas que se relacionam de forma simultânea e poliritmica é que
denominarmos “textura” dos ritmos. As figuras 1, 2 e 3 são representações do samba de
enredo, samba de roda e cabula.

Figura 1: estrutura básica do samba carnavalesco carioca conforme Costa e Gonçalves.

Figura 2: estrutura básica do samba de roda do recôncavo baiano conforme Sandroni e Sant’ana, livro e áudio
publicado pela IPHAN. Transcrito pelo próprio autor.

Figura 3: estrutura básica do cabula. Transcrito de Colares e D’Oxossi pelo próprio autor.

A análise da textura desses ritmos ocorre pela observação das funções que os
instrumentos desempenham na textura formando diferentes planos sonoros. A primeira função
a ser observada é a de “linha-guia”, utilizado por Sandroni 2 para a definição de certos
ostinatos comuns à música brasileira, representados por palmas ou por instrumentos de timbre
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agudo, que apresentam certa preferência por formas assimétricas (SANDRONI, 2001, p. 25).
A partir da definição de Sandroni, pode-se dizer que o ritmo de samba carnavalesco encontra
na figura da cuíca e do agogô sua “linha-guia”. Ao contrário do que ocorre em outras
expressões do samba urbano carioca, no samba enredo, o tamborim apresenta a função de
“preenchimento”, conforme veremos logo mais, e função de “resposta” rítmica a melodia do
samba que é cantado, não configurando em nenhum dos dois casos como “linha-guia”. Há um
certo momento do samba-enredo (canção cantada durante o desfile da escola) em que o
tamborim pode executar seu toque mais característico e suas variações, nesse momento talvez
o tamborim participe como tal, mesmo assim, como bem observou Stewart, a célula principal
do tamborim, que inclusive caracteriza o samba de enredo, desempenha a função de condução
rítmica dentro da textura e não de “linha-guia” (STEWART, 2006, p.22). Dessa forma, no
caso do samba carnavalesco não poderíamos apontar um único instrumento responsável pelo
que se classificaria como “linha-guia”, estando essa função dividida entre cuícas e agogôs e,
em alguns momentos, reforçada pelos tamborins.
Já no samba de roda e no cabula, pode-se observar um único instrumento
claramente responsável por essa função. As palmas, às vezes reforçadas por tabuinhas, e o gâ
– idiofone semelhante ao gonguê ou cowbell, respectivamente.
Outra função componente da textura desses três ritmos é o que poderia ser
chamado de “preenchimento”, como é de costume na linguagem informal do samba.
Caracteriza-se pela densidade e maior quantidade de articulações para cada tempo do
compasso. Nesse plano sonoro podemos relacionar o chocalho, o reco-reco, o tamborim, e o
repinique, no caso do samba carnavalesco. No samba de roda essa função é do pandeiro e do
prato tocado com a faca; e no cabula o atabaque médio lé também faz esse papel, não com o
mesmo número de articulações. Na performance destes três ritmos os instrumentos de
preenchimento são responsáveis pela coesão de todo o grupo. No caso específico do samba
carnavalesco esses instrumentos são importantíssimos na criação de contrastes. Os chocalhos,
por exemplo, como observou Mestrinel, “seguem tocando durante toda a primeira parte e nos
refrões, silenciando na segunda parte do samba (...)” (MESTRINEL, 2009 p. 180).
Outro plano presente na textura tanto de ambos os ritmos é o da marcação.
Recebem esse nome os instrumentos de natureza mais grave, responsáveis pela ênfase nos
tempos fortes 3 e pelo emprego de células rítmicas relacionadas à região grave da textura. No
sambas de roda e carnavalesco esse papel é desempenhado pelos surdos ou tambores
semelhantes, de dimensões menores e tocados na posição horizontal, como os tam-tans.
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Esse plano merece uma consideração especial quanto às particularidades que
assume em cada ritmo no momento da performance. Embora haja certa direção rítmica básica,
a improvisação, em diferentes graus, é um traço marcante e deve ser levada em consideração
quando se classifica os instrumentos desse plano pelo nome de marcação. No caso do samba
carnavalesco, os ritmistas responsáveis pelos surdos tem certo grau de liberdade para criar
variações para o ritmo original e, segundo Mestrinel, “algumas frases são executadas
naturalmente em alguns trechos da execução, sem a necessidade de sinalização ou
combinação entre os ritmistas, acontecem espontaneamente” (MESTRINEL, 2009, p.167).
No samba de roda, há certa liberdade para que o instrumentista execute variações da leva
original. Essas variações quase sempre ocorrem no último tempo do compasso, no final de
uma seção musical.
No caso do cabula, o rum é o instrumento grave que ocuparia a função de
marcação, no entanto, no ambiente ritualístico, sua execução é acompanhada de alto grau de
improvisação. Segundo Almeida, “existe uma base do rum para cada ritmo, porém no
momento em que um orixá está dançando no barracão, o rum toca de acordo com a dança
desse orixá, criando uma sensação de improviso constante” (ALMEIDA, 2009, p. 104).
Quando o ritmo é praticado descontextualizado do ritual, a improvisação também é bastante
presente, no entanto, ao que parece, é baseada ora na afirmação, ora no contraste das demais
células rítmicas executadas pelos outros instrumentos, como se pode observar na figura 4.
Portanto, no caso do cabula, o termo marcação, sem que seja descrito com maiores detalhes,
não parece ser o mais adequado para descrever o trabalho do rum.

Figura 4: gã, rumpi, e linha improvisada do atabaque rum entre os compassos de 3 a 10, segundo a descrição do
Mestre Caboclinho. Transcrito pelo próprio autor.

A caixa e o tarol no samba enredo; o atabaque ou timbal no samba de roda; e o
atabaque rumpi no cabula; todos esses cumprem uma função intermediária na textura de
forma a manter certo diálogo com a “linha-guia” e a marcação.
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Como se pode observar na figura 4, a célula tocada pelo rumpi no cabula realiza
esse diálogo de três formas. A primeira é impondo uma nuance melódica. Uma vez que o
atabaque lé é responsável pelo preenchimento e o rum pela marcação, o padrão executado
pelo rumpi se divide entre “tapas”, de timbre agudo e “sons abertos”, de timbre grave para
criar certa melodia no tambor. Esse papel se torna ainda mais relevante pelo fato de que o
rum, em grande parte do tempo, deixa de tocar sua célula padrão para exercer seu papel de
improvisador, nesse caso, o rumpi torna-se um padrão melódico de tambor invariável capaz
de manter a sonoridade básica do ritmo. É nesse sentido que se estabelece a outra forma de
diálogo do atabaque médio rumpi, nesse caso com a marcação, servindo de direção para a
improvisação. A linha improvisada do rum não só se relaciona ritmicamente com o rumpi,
mas também melodicamente, tanto através da afirmação e contraposição aos timbres agudos e
graves, como pela ênfase na marcação nos tempos fortes. A terceira forma como ocorre esse
diálogo é através da “pergunta” realizada pelo rumpi à marcação do rum. Isso ocorre a partir
da orientação rítmica do Gã, o que caracteriza o atabaque médio exatamente como um
elemento intermediário entre a marcação e a “linha-guia”, como se pode observar também na
figura 4. Os toques agudos e graves desse atabaque configuram uma espécie de “pergunta” e
“resposta”, termo musical utilizado para designar uma espécie de diálogo rítmico e melódico
entre dois ou mais elementos musicais. Na realização desse diálogo o rumpi parece se
relacionar com ambas as linhas a da marcação e a da “linha-guia” de forma uni-las em um
único plano com alto grau de complexidade.
Esses diálogos que caracterizam o que chamamos de um plano sonoro
intermediário podem ser observadas no samba de roda e no samba carnavalesco.

Figura 6: relação entre a “linha-guia”, a linha intermediária e a marcação no samba de roda.

No caso do samba de roda, conforme se observa na figura 6, o atabaque ou o
timbau se relaciona com as palmas e o tambor de marcação a partir dos mesmos princípios
descritos anteriormente, primeiro como um desenho melódico característico, segundo como
uma orientação para a execução da marcação e terceiro na forma de pergunta e resposta onde
a parte aguda da célula está diretamente ligada à “linha-guia” e a parte grave à marcação.
Semelhantemente a isso ocorre com o samba de enredo, porém nesse caso a linha
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intermediária composta pelo tarol e pela caixa. No exemplo utilizado na figura 7 observa-se
que o tarol mantém uma relação rítmica híbrida entre a cuíca e o agogô e a caixa, uma relação
entre o agogô e os surdos. Sob o risco de se tornar muito generalizante esse conceito é
importante lembrar que algumas escolas de samba não utilizam o tarol, no entanto, mesmo
nesse caso a caixa não deixa de manter certo diálogo com essas duas linhas da extremidade da
textura, a marcação e a “linha-guia”. Sobre a relação entre as caixas das escolas de samba e a
célula do surdo de terceira, esse diálogo já foi observado por Santana, onde cita inclusive a
função da caixa de servir como um “eixo rítmico” para o surdo e suas variações, assim como
observamos no ritmo de cabula (MESTRINEL, 2009, p. 204 e 205).

Figura 7: interação entre as “linhas-guias”, o tarol e a caixa e os surdos no samba enredo.

3. Considerações finais
Consideramos que o samba carnavalesco, que é parte do que se entende por samba
urbano carioca, é o resultado de sínteses culturais, sociais e religiosas. Consideramos que
entender a maneira como o samba influenciou e foi influenciado por outros ritmos brasileiros
pode ser uma forma de compreender as características rítmicas idiomáticas da sua
interpretação.
Uma breve análise da textura rítmica no contexto da performance do samba
carnavalesco, do samba de roda e do cabula demonstra que, embora a instrumentação desses
ritmos não seja idêntica, os papéis desempenhados pelos instrumentos são bastante
semelhantes. Observamos que nos três casos, a textura rítmica pode ser compreendida a partir
de quatro planos sonoros que se relacionam. Classificamos os diferentes planos sonoros como
“linha-guia”, “preenchimento”, intermediação e marcação e compreendemos que são comuns
a todos os três ritmos analisados, com certa atenção para o termo “marcação”, principalmente
no ritmo de cabula, que precisa ser mais bem explorado para ser utilizado como uma
descrição da função exercida pelo atabaque rum.
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As transcrições do samba carnavalesco foram retiradas do livro publicado por Costa & Gonçalves. As
transcrições do samba de roda foram obtidas a partir do trabalho da IPHAN, sobre o samba de roda no recôncavo
baiano e confrontadas com o áudio que é parte deste mesmo trabalho. No caso do cabula, devido à
indisponibilidade de materiais publicados a esse respeito, as transcrições utilizadas no artigo foram obtidas a
partir de uma apostila escrita pelo Mestre Caboclinho para uma oficina realizada em Curitiba-PR, acompanhada
de arquivos em áudio, cedida pelo pesquisador da Unicamp e professor na Univale Rodrigo Gudin Paiva, em
confronto com transcrições de vídeos disponíveis na internet realizadas pelo próprio autor. Os vídeos
consultados, bem como todo material publicado utilizado para consulta estão relacionados na bibliografia deste
artigo.

2

Termo usado por Sandroni em seu livro Feitiço Decente : transformações do samba no Rio de Janeiro (19171933) como uma tradução do termo original “Time-lines” usado por Kubik em Angolan traits in Black Music,
games and dances of Brazil.
3

É uma convenção amplamente aceita que no caso do samba a acentuação principal do compasso não se dá no
primeiro tempo, mas no segundo. Nesse caso, o tempo forte do compasso na interpretação do samba não é o
primeiro como compreende a teoria musical tradicional, mas o segundo.
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Reparando enganos e omissões em torno da vida e obra de Theodoro Cyro
de Souza
Pablo Sotuyo Blanco

Universidade Federal da Bahia – psotuyo@ufba.br
Resumo: Este trabalho apresenta estudo das fontes documentais musicais disponíveis das obras do
compositor português Theodoro Cyro de Souza tanto no Brasil quanto em Portugal, ao tempo em
que discute a disseminação da sua obra no contexto da sua vida e apresenta a versão para coro e
órgão da única obra dele localizada no Brasil até hoje. Referimo-nos aos “Motetos para a
Procissão dos Passos”, localizada em versão para banda filarmônica por Antonio Alexandre Bispo
no século passado na cidade de Alagoinhas, Bahia.
Palavras-chave: Theodoro Cyro de Sousa, Damião Barbosa de Araújo, mestres de capela na
Bahia, patrimônio musical, patrimônio documental luso-brasileiro.
Repairing mistakes and omissions about the life and work of Theodoro Cyro de Souza
Abstract: This paper presents the study of the available documentary sources of the musical works
produced by the Portuguese composer Theodoro Cyro de Souza both in Brazil and in Portugal. It
also discusses the dissemination of his work in the context of his life and introduces the version for
choir and organ of his only work located in Brazil up-to-day. We refer to " Motetos para a
Procissão dos Passos", found in its version for band by Antonio Alexandre Bispo in the last
century in the city of Alagoinhas, Bahia.
Keywords: Theodoro Cyro de Sousa, Damião Barbosa de Araújo, chapel masters in Bahia,
musical patrimony, luso-brazilian documental patrimony.

1. Introdução
Durante o XII Encontro Anual da ANPPOM realizado em 1999 na cidade de
Salvador, apresentamos o texto Motetos e Miserere: Uma nova partitura atribuída a Damião
Barbosa de Araújo no qual identificamos uma obra até então misturada entre as partes de uma
outra obra previamente atribuída a Damião Barbosa de Araújo pelo saudoso Pe. Jaime C.
Diniz no catálogo que realizou para o então Arquivo Municipal de Salvador (atual Fundação
Gregório de Mattos). No processo da pesquisa em torno do referido compositor baiano que
então timidamente começava, só recentemente foi possível identificar o verdadeiro autor
daquela obra como sendo o Pe. Theodoro Cyro de Souza. Assim, durante o meu pósdoutoramento realizado entre 2010 e 2011 na Universidade Nova de Lisboa e as necessárias
visitas aos arquivos portugueses, deu inicio uma pesquisa biográfica e musical em torno desse
pouco conhecido mestre de capela português atuante na Bahia da segunda metade do século
XVIII.
Em virtude disso, viemos aqui, dez congressos da ANPPOM depois, reparar o
engano então cometido, ao tempo em que aproveitamos para tentar reparar certas omissões
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que a bibliografia disponível sobre dito mestre de capela português continua a repetir, se
espalhando pela internet, inclusive.
2. Reparando enganos: dos Motetos e Miserere aos Motetos do Pe. Theodoro
Na seção do catálogo acima referido dedicada ao compositor baiano Damião
Barbosa de Araújo (Itaparica, 1778 – Salvador, 1856), sob o número 6.24, Diniz tinha
identificado com o título “Motetos e Miserere”, um conjunto documental integrado por uma
partitura para 4 vozes e órgão e três partes vocais cavadas (Alto, Tenor e Baixo) que não
combinavam com a partitura mencionada. Fundamentados na comparação dos tipos de
compassos, das tonalidades, das texturas polifônicas e dos textos utilizados, concluímos então
que, onde Diniz afirmava constar apenas uma obra para vozes e órgão, de fato, constam duas,
uma das quais não tinha sido discriminada no catálogo realizado por ele a inicio da década de
1970.
Sendo todas as incompletas cópias realizadas por Damião Barbosa de Araújo,
confiando no trabalho realizado por Diniz e estando, como então estávamos, no estagio inicial
da pesquisa de doutorado que nos ocuparia até 2003, cometemos o engano de atribuir a obra
então localizada ao mencionado compositor itaparicano. Dito engano ficou evidente quando,
mais de sete anos depois, realizamos a revisão crítica do catálogo de manuscritos musicais na
Fundação Gregório de Mattos e os fragmentos faltantes das duas obras, até então homônimas,
foram localizados tanto entre os documentos sem autoria indicada ou atribuída por Diniz
(Anônimos) quanto sob o número 148.1 (“Motetos Pe. Theodoro”), todas realizadas por
Damião Barbosa de Araújo (o que, como veremos, nos auxiliou na identificação dos
fragmentos), porém não incluídas na comparação original.
Essa referência ao Pe. Theodoro no frontispício da cópia, sabendo que Damião
estudou com Alexandre Gonçalves da Fonseca e que o substituiu como mestre de capela na
Sé de Salvador (Cf. SOTUYO BLANCO, 2007), levou-nos a indagar se esses “Motetos e
Miserere” ou “Motetos Pe. Theodoro” não seriam do Pe. Theodoro Cyro de Souza, mestre de
capela atuante em Salvador na segunda metade do século XVIII, copiados por Damião para
uso na Sé, seja durante a sua juventude, enquanto discípulo de Gonçalves da Fonseca (ou até
do próprio Theodoro?) ou na sua maturidade, como mestre de capela ao seu retorno do Rio de
Janeiro.
Para melhor embasamento da necessária discussão das fontes musicais,
previamente precisamos reparar, na medida do possível, as insistentes omissões relativas à
vida e a obra do Pe. Theodoro Cyro de Souza.
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3. Reparando omissões I: dados biográficos de Theodoro Cyro de Souza
O Diccionario Biographico de Musicos Portuguezes de Ernesto Vieira informa:
Sousa (Theodoro Cyro de). Compositor e organista, mestre da capella na Bahia.
Nasceu nas Caldas da Rainha em 1766, e entrou para o Seminario Patriarchal
quando apenas tinha seis e meio annos de edade. No respectivo livro de matriculas
lê-se a seguinte cota ao lado da inscripção d’este seminarista: “Sahiu a 26 de
outubro de 1781 com sciencia de Muzica, acompanhamento e Contraponto deste
Seminario para Mestre de Capella da Cidade da Bahia apatrocinado pelo Sr. Rey D.
Pedro.”
No archivo da Sé de Lisboa existem algumas composições de Theodoro Cyro de
Sousa. São poucas e o seu nome deixou fraquíssima memoria, não por falta de
merito mas em consequencia de se ter ausentado para o Brasil. (VIEIRA, 1900, v.2,
345)

Ainda, na relação de Estabelecimentos de Ensino, incluída por Vieira no Índice
Histórico da mesma publicação, aparece dentre os discípulos do Seminário Patriarcal,
“Theodoro Cyro de Sousa, 1772” (VIEIRA, v.2, 1900: xx), precedido da lista dos mestres que
ali exerceram. 1
O livro de matrículas referido por Vieira como fonte das informações por ele
informadas é o “Livro que há de servir p.a os acentos das adimiçoins dos Siminaristas deste
Real Siminario na forma dos seus Estatutos Cap.o 1.o V.5.o f.o 3.”. Embora esta fonte já
tivesse sido referida por Curt Lange (1981) e por Bispo (1983), a transcrição publicada por
este último contem enganos de fácil reparação. A figura 1 mostra o registro completo da
admissão de Theodoro Cyro de Souza.

Figura 1: Entrada correspondente a Theodoro Cyro de Souza no “Livro que há de servir p.a os
acentos das adimiçoins dos Siminaristas deste Real Siminario...” (LIBRO, fl. 8).

A transcrição correta desse registro informa o seguinte:
[cota esquerda] Theodoro. / Sahio por Mes- / tre da Capella / da Sée da Ba- / hia.
[centro] Theodoro Cyro de Souza, filho / legitimo de Joaquim de Souza e de /
Julianna Thereza n[atur].al da V[il].a das Caldas / da Raynha. Baptizado na
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freg[uesi].a de Santa / Maria do Populo da mesma V[il].a. Entrou / para o Seminario
em 14 de Mayo de 1768 / de idade de Seis Annos e meyo. / [cota direita] [fl.] 8
[rubrica] MB / Sahio a 26 de 8bro / 1781 com sciencia / de Muzica, acompa- /
nham[em].to e Contraponto / deste Seminario p[ar].a / Mestre de Capella / da Cid.e
da Bahia / apatrocinado pelo / Sr. Rey D. Pedro. (LIVRO, fl.8)

O engano na data de nascimento publicada por Vieira (v.2, 1900: 342), 2 resultou
facilmente reparável já que, se tivesse nascido em 1766, em 1768 teria apenas dois anos e não
os seis e meio anos declarados no assento correspondente de ingresso no Seminário. Assim,
Theodoro Cyro de Souza teria nascido durante o segundo semestre de 1761, mais
provavelmente entre setembro e dezembro daquele ano. O registro inclui também a sua
filiação e o local do seu batizado.
Embora facilmente reparável, o engano com a data de nascimento só aparece
correta na Enciclopédia de Música Brasileira (Cf. MARCONDES, 1998: 755). Fora esse caso
isolado, as informações fornecidas por Vieira (junto aos enganos e omissões) foram, em geral,
repetidas em parte da historiografia musical disponível (Cf. STEVENSON, 1968; BISPO,
1983 e 1991; CRAWL, [2007]). Do restante da bibliografia, apenas Diniz (1999) e Fernandes
(2010) se referem a T. C. de Souza sem, porém, discutir os tópicos que aqui nos ocupam. O
restante da bibliografia sequer o refere.
Com relação à sua formação, segundo Crawl ([2007]; 26) “recebeu sua formação
musical [...] provavelmente sob a orientação de José Joaquim dos Santos.” O porquê, dentre
os mestres informados por Vieira, Crawl escolhe Santos como o possível mestre, o
ignoramos. Considerando os anos de permanência no Seminário Patriarcal e a superposição
com os períodos de atividade dos mestres à época dos seus estudos, segundo informado por
Vieira (Tabela 1), poder-se-iam levantar outras possibilidades tais como ter sido orientado por
Souza Carvalho, Ribeiro Passo Vedro, se considerarmos um só orientador em todo o período,
ou incluir David Perez e Leal Moreira, caso consideremos mais de um orientador nos seu
período de estudos no Seminário Patriarcal.

Nome do Mestre
David Perez
Nicolau Ribeiro Passo Vedro
João de Souza Carvalho
José Joaquim dos Santos
Antonio Leal Moreira

Período de Superposição
Observações
atividade
(1768-1781)
1752-1778
1750-1803
1767-1798
1763-1801
1775-1819

~ 10 anos
~ 13 anos
~ 13 anos
~ 13 anos
~ 7 anos

Orientação incompleta
Orientação completa
Orientação completa
Orientação completa
Orientação incompleta

Tabela 1: Mestres do Seminário Patriarcal à época de Theodoro Cyro de Souza ainda em Lisboa
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No que diz respeito à sua chegada em Salvador, Diniz afirma que já se encontrava
em Salvador no ano de 1782 (Cf. DINIZ, 1993: 99). No entanto, Fernandes informa que
Além do vestuário, os Seminaristas recebiam quando necessário o pagamento das
viagens que os conduziriam aos seus postos de trabalho. Por exemplo [...] em 1782,
Theodoro Cyro de Sousa beneficiou de 72$000 “por se achar provido no lugar de
mestre de capela da Igreja Metropolitana da cidade da Bahia”. Nota de rodapé 59:
[P-Lpa, Avisos Régios (Aviso de 25 de Junho de 1782), s/cota.] (FERNANDES,
2010, v.1: 387).

Embora ambas as informações possam parecer conflitantes, existe a possibilidade
de Souza não ter embarcado assim que saiu do Seminário e ter adiado a sua viagem a Bahia
até ter recebido o beneficio, já com 20 anos de idade completos.
4. Reparando omissões II: a obra de Theodoro Cyro de Souza
Com leves variantes na escrita do segundo nome (que, fora o registro de ingresso
no Seminário da Patriarcal, aparece em todas as fontes musicais como Siro e não Cyro), assim
como alguns enganos na descrição dos materiais nas fichas do arquivo da Sé Patriarcal (aqui
corrigidos), o repertório das suas obras (com pelo menos quatro caligrafias diferentes
reconhecidas porém ainda não identificadas) localizadas em Lisboa está descrito na Tabela 2.
Considerando que as três fontes destacadas na Tabela 2 correspondem à mesma
música (sinal inequívoco da disseminação e permanência do moteto Ascendit Deus no Fundo
Conde de Redondo e no Fundo Conservatório Nacional), temos um total de 5 obras,
registradas em 7 fontes documentais. Segundo Budasz (1999) “estas não são as únicas obras
existentes em Portugal deste compositor setecentista [...] O catálogo dos fundos musicais do
Paço Ducal de Vila Viçosa, editado pela Fundacão Calouste Gulbenkian, também indica
naquele arquivo a existência de algumas obras.”. Efetivamente, no referido catálogo constam
dois motetos intitulados Ascendit Deus in jubilatione a 5 concertato para o mesmo orgânico
vocal-instrumental que os homônimos lisboetas (SSATB, órg).
Alem dessas fontes musicais, consta no Catalogo nazionale dei manoscritti
musicali redatti fino al 1900 a obra “Ibunt apostoli” e o Salmo “Lauda Jerusalem”, ambas
para 4 vozes e baixo continuo, datadas em 1778, localizadas na Biblioteca Nazionale
Braidense em Milão (Cf. BIBLIOTECA, 2012). Considerando que foram compostas durante
os seus anos no Seminário Patriarcal, o baixo continuo muito provavelmente deva ser
entendido como órgão cifrado.
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Titulo da Obra

Fontes

Magnificat
a 4 concertatto

[partes]
SSAATTBB,
órg(bc)

Ascendit Deus in Jubilatione.
Motetto a 5 concertatto para a
festa da Ascenção de Christo

[partitura]
SSATB, org(bc)

Ascendit Deus.
Motetto a 5 concertatto
Ascempsionis Domini
[cópia 1780]

[partitura e partes]
SSATB, org(bc)

[Ascendit Deus]
Motetto a 5 concertatto da
Ascenção de Christo

[partes]
SSATB, org(bc)

Antífona Regina Coeli
a 4 concertatta

Antiphona
Salve Regina Mater.
a 4 concertatta [cópia 1780]
Motetto a 5 concertatto
Ascendit Deus.
para a 5a feira da Ascenção
[cópia 1820]

[partes]
SATB, órg(bc)

[partes]
SATB, org(bc)
[partitura e partes]
SSATB, org(bc)

Descrição geral

Regina Coeli: Lá,
Allegretto, 3/4, 57 c.
Magnificat: Sib, Largo, C, 91 c.;
Quia respexit: Dó, Andante
com motto, 3/4, 90 c.;
Ecce enim: Adágio, 9 c.;
Sicut Locutus: Allegro, C, 22 c.;
Gloria Patri: sol, Andante um
poco moderato, 3/4, 23 c.;
Sicut erat: Sib, Allegro, C, 29 c.
Ascendit: Sol, Andante
moderato, C, 70 c.;
Alleluia: Sol, Allegro vivace,
2/4, 54 c.
Ascendit: Sol, Andante moderato
[Andantino], C, 119 c.;
Alleluia: Sol, Allegro vivace,
2/4, 90 c.
Ascendit: Sol, Andantino, C,
70 c.;
Alleluia: Sol, Allegro vivace,
2/4, 54 c.
Salve Regina: sol, Adágio, C,
7 c.; Allegro, 7 c.;
Adagio, 38 c.
Ascendit: Sol, Andante moderato,
C, 70 c.;
Alleluia: Sol, Allegro vivace,
2/4, 54 c.

Arquivo

Sé Patriarcal
217/1 E3

Sé Patriarcal
217/2 E3

Sé Patriarcal
217/3 E3
Sé Patriarcal
217/4 E3
Biblioteca
Nacional
CN 32/4
Biblioteca
Nacional
CN 38/10
Biblioteca
Nacional
FCR 208

Tabela 2: Obras de Theodoro Cyro de Souza localizadas em Lisboa

Deste lado do Atlântico, Crawl informa que a obra deste ainda pouco conhecido
mestre de capela da Bahia “parece ter gozado de considerável reputação em toda a região,
pois sua única composição encontrada no Brasil até o momento, os Motetos para os passos da
Procissão do Senhor, é uma cópia do final do século XIX realizada em Alagoinhas − BA, que
foi localizada numa coleção de música para a Semana Santa, anônima, proveniente de Propriá
− SE, divulgada numa primeira transcrição por Alexandre Bispo” (CRAWL, [2007], 26).
Embora possamos concordar com Crawl, parece-nos difícil sustentar uma “considerável
reputação” com apenas uma obra remanescente no Brasil. Nesse sentido, em 1991 Bispo
informava que, na cidade de Penedo, no estado de Alagoas,
Obras do compositor de origem portuguesa e mestre-capela de Salvador Pe.
Theodoro Cyro de Souza (*1766) [sic] permaneceram durante décadas no repertório
da Semana Santa local, conhecida em toda a região pelo seu aparato: Para a Sexta
Feira Santa - Crux Fidelis (cópia de 1897); Passio Domini Nostri Jesu Christi
Secundum Joannem; Alleluia para Sábado Santo; Gradual da Missa de Quinta Feira
Santa; Oficio de Trevas para Quarta Feira; Motetos para os Passos da Procissão do
Senhor (cf. os seus Motetos publicados pelo editor no Boletim N° 2 da S.B.M.).
(BISPO, 1991).
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Alem disso, a Conta da Muzica q~ se aprontou p.a / a Fazenda de S. A. Real,
localizado no Fundo Casa Real (Cx 3243) da Torre do Tombo em Lisboa, informa que se
pagaram 1$920 reis pela preparação (cópia) de um “Te Deum corrido” (isto é, sem alternar
com o cantochão) “de Teodoro Siro”, assinado no Rio de Janeiro em 1808, por Joaquim
Marianno da Silva. Assim, as informações disponíveis completam um conjunto de 21 fontes
musicais disseminadas em sete cidades, três paises e dois continentes (Tabela 3).
Titulo da Obra

Fontes

Cidade - Pais

SATB, órg(bc)

Lisboa - Portugal

SSAATTBB,
órg(bc)

Lisboa - Portugal

SSATB, org(bc)

Lisboa - Portugal

SSATB, org(bc)

Lisboa - Portugal

SATB, org(bc)

Lisboa - Portugal

SSATB, org(bc)

Lisboa - Portugal

SSATB, org(bc)

Lisboa - Portugal

[SSATB], org.

Vila Viçosa - Portugal

[SSATB], org.

Vila Viçosa - Portugal

Salmo Lauda Jerusalem

[SATB, órg]

Milão - Itália

Ibunt Apostoli

[SATB, órg]

Milão - Itália

Motetos [para os Passos da
Procissão do Senhor]

SATB, org.

Salvador, Bahia - Brasil

Motetos para os Passos da
Procissão do Senhor

SATB, banda

Alagoinhas, Bahia - Brasil

SATB, [ignorado]

Propriá, Sergipe - Brasil

[ignorado]

Penedo, Alagoas - Brasil

[ignorado]

Penedo, Alagoas - Brasil

Cf. BISPO, 1991

[ignorado]

Penedo, Alagoas - Brasil

Cf. BISPO, 1991

[ignorado]

Penedo, Alagoas - Brasil

Cf. BISPO, 1991

[ignorado]

Penedo, Alagoas – Brasil

Cf. BISPO, 1991

[ignorado]

Penedo, Alagoas - Brasil

Cf. BISPO, 1991

[ignorado]

Rio de Janeiro - Brasil

Cf. ANTT.
CR Cx3243
[cópia 1808]

Antífona Regina Coeli
a 4 concertatta
Magnificat
a 4 concertatto
Ascendit Deus in Jubilatione.
Motetto a 5 concertatto para a
festa da Ascenção de Christo
Ascendit Deus.
Motetto a 5 concertatto
Ascempsionis Domini
Antiphona
Salve Regina Mater.
a 4 concertatta
[Ascendit Deus]
Motetto a 5 concertatto da
Ascenção de Christo
Motetto a 5 concertatto
Ascendit Deus.
para a 5a feira da Ascenção
Motetto a 5 concertatto
Ascendit Deus.
Motetto a 5 concertatto
Ascendit Deus.

Motetos para os Passos da
Procissão do Senhor
Crux Fidelis
[para Sexta Feira Santa]
Passio Domini Nostri Jesu
Christi Secundum Joannem
Alleluia
para Sábado Santo
Gradual da Missa de
Quinta Feira Santa
Oficio de Trevas
para Quarta Feira
Motetos para os Passos da
Procissão do Senhor
Te Deum corrido

Tabela 3: Obras de Theodoro Cyro de Souza localizadas ou referidas

Arquivo

Sé Patriarcal
217/1 E3
Sé Patriarcal
217/2 E3
Sé Patriarcal
217/3 E3
Sé Patriarcal
217/4 E3
[cópia 1780]
Biblioteca Nacional
CN 38/10
[cópia 1780]
Biblioteca Nacional
CN 32/4
[cópia 1790]
Biblioteca Nacional
FCR 208
[cópia 1820]
Biblioteca do Paço
Ducal. Maço X
Biblioteca do Paço
Ducal. Maço X
Biblioteca Braidense
[cópia 1780]
Biblioteca Braidense
[cópia 1780]
Fundação Gregório de
Mattos.
FGM-SAV 1.148
Cf. BISPO, 1983;
CRAWL, [2007]
[cópia 1897]
Cf. BISPO, 1983;
CRAWL, [2007]
Cf. BISPO, 1991
[cópia 1897]
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Destarte, partindo de um conjunto inicial de 7 fontes documentais musicais
centralizados em Lisboa, chegamos a mapear mais de 20 documentos musicais disseminados
em 3 paises de dois continentes (Brasil, Portugal e Itália), incluindo cidades como Rio de
Janeiro, Salvador, Alagoinhas, Própria, Penedo, Lisboa e Milão, o que já começa a permitir
considerar ele ter, de fato, gozado de considerável reputação no espaço e no tempo.

5. Os motetos para a Procissão dos Passos
Segundo Bispo comentava em 1983,
A obra [...] publicada baseia-se em manuscritos que trazem, na sua página de rosto,
as seguintes palavras: “Motêtos” / para / “Os Passos da Procissão do Senhor” /
Compostos / Pelo Pe. Theodoro Cyro / Consertádos / por / José da Luz Passos /
Alagoinhas / 1897. Pela precisão desses dados informativos [...] esses motetos
assumem uma posição saliente no contexto das obras de uma “Semana Santa” [...]
proveniente da cidade de Propriá, no Estado de Sergipe. (BISPO, 1983: 206A).

Ainda na nota de rodapé que comenta esse parágrafo introdutório, Bispo
acrescenta que “As copias foram ofertadas ao autor deste comentário por um músico da
referida cidade em 1971. Foi graças a esse ato desinteressado que se torna possível a presente
publicação da obra do Padre Theodoro Cyro [de Souza]” (BISPO, 1983: 206A). 3
Embora a instrumentação do manuscrito oriundo de Alagoinhas incluísse
saxofones (indicador claro da permanência dos repertórios musicais sacros no âmbito das
bandas filarmônicas do nordeste brasileiro), 4 se consideramos o restante da produção musical
remanescente (localizada documentalmente ou referida bibliograficamente) de Theodoro Cyro
de Souza, que é para vozes e órgão, poder-se-ia esperar que a versão mais antiga desta obra
seja também para o mesmo conjunto vocal-instrumental.
Nesse sentido, quando comparados os perfis melódicos da partitura editada por
Bispo (Exemplo 1) com os da parte de órgão copiada por Barbosa de Araújo (Exemplo 2), a
identificação dos perfis melódicos de ambas é consistente. Ainda, quando comparados os
compassos correspondentes entre a parte de órgão (Exemplo 3) com as partes vocais (i.e. Alto
– Exemplo 4) pode-se confirmar a concordância melódica.
Finalmente, durante a revisão crítica do Catálogo de manuscritos musicais feito
por Diniz para o Arquivo Histórico Municipal, chamou à atenção a indicação dos
“Fragmentos de Motetos e Miserere” (e inicialmente indexados por Diniz na seção Anônimos
com o número 1.20) como sendo manuscrita de Damião Barbosa de Araújo. Quando
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comparado o inicio do moteto “Filiae Jerusalem” (o primeiro moteto completo neste
manuscrito) com o moteto correspondente na partitura editada por Bispo, a concordância é,
mais uma vez, consistente (Exemplos 5 e 6).

Exemplo 1: Início da partitura editada por Bispo (Cf. BISPO, 1983).

Exemplo 2: Início da parte de órgão do Pe. Theodoro. Cópia de D. B. de Araújo (148.1)
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Exemplo 3: Continuação da parte de órgão (c. 4-11) copiada por D. Barbosa de Araújo (148.1)

Exemplo 4: Início da parte de Contralto copiada e atribuída por engano a D. Barbosa de Araújo

Exemplo 5: Início do 4º moteto (Filiae Jerusalem) na partitura editada por Bispo
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Exemplo 6: Início do 4º moteto (Filiae Jerusalem) na cópia de D. Barbosa de Araújo (1.20)

Concluindo então esta seção, tanto as partes vocais antes localizadas na cota 6.24
quanto o fragmento de órgão antes localizado entre os manuscritos anônimos sob a cota 1.20,
fazem parte da fonte documental musical identificada como “Motetos Pe. Theodoro” sob a
cota 148.1, que atualmente se denomina “Motetos a 4 vozes para a Procissão dos Passos” que,
por terem sido copiadas por Damião Barbosa de Araújo, se constituem assim na versão mais
antiga desta obra do Pe. Theodoro Cyro de Souza.
6. Considerações finais
Discordamos com Vieira quando afirmou que “o seu nome deixou fraquíssima
memória, não por falta de mérito mas em conseqüência de se ter ausentado para o Brasil”
(VIEIRA, 1900, v.2: 345). Não parece justificável aduzir a fraquíssima memória à sua vinda
para o Brasil. Ao invés, a julgar pela sua produção musical remanescente, produzida nos
longos anos que atuou como mestre de capela da Sé de Salvador, um dos cargos musicais
mais importantes à época na América Portuguesa (depois do da Catedral do Rio de Janeiro), o
tratamento que a historiografia musical lhe deu (ou não lhe deu), parece mais que a
fraquíssima memória tenha sido dos pesquisadores e não da vida e da obra do Pe. Theodoro
Cyro de Souza.
Acreditamos ter chamado à atenção para um dos mestres de capela relevantes do
século XVIII baiano, tendo expandido a lista das suas obras disponíveis e a sua disseminação
geográfica, propondo assim um novo e melhor entendimento da sua recepção não apenas no
Brasil, como também na Europa. Ficam aqui indicados alguns dos possíveis caminhos de
pesquisas futuras; biográficas e/ou musicais tanto em acervos lusos, brasileiros e italianos.
Destarte, reparados os enganos (fundamentalmente próprios) junto às omissões
(fundamentalmente alheias) permita-nos o leitor concluir este trabalho parafraseando a
pergunta realizada por Stevenson (1968): Quem era o mais importante músico na Bahia dos
anos 1780s e 1790s? Afortunadamente, até onde sabemos da historia da música no Brasil, o
mestre de capela desse período, Theodoro Cyro de Souza.
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1

A que refere o número 1772 nesse Índice (e que Bispo erroneamente inclui no verbete de Vieira) ainda não foi
possível saber. (Cf. VIEIRA, v.2, 1900; BISPO, 1983)
2
A repetição do referido engano no Índice Cronológico (Cf. VIEIRA, v2, 1900: x) permite confirmar que o
engano não foi de ordem tipográfica.
3
Em virtude da oferta acima mencionada, o manuscrito realizado em 1897 por José Luiz da Luz Passos, se
encontra presumivelmente no arquivo da Academia Brasil-Europa de Ciência da Cultura e da Ciência e institutos
integrados ISMPS/IBEM, na Alemanha, dirigido por Bispo.
4
Existe ainda a versão utilizada na gravação em CD dos “Motetos para os Passos da Procissão do Senhor”
realizada durante o VII Festival lnternacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga (Juiz de Fora,
MG), com regência de Sergio Dias. Nessa versão a orquestração foi levemente modificada.
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Rumo à visão sistemática da produção musical e da atuação profissional de João
de Deus de Castro Lobo (1794-1832)
Paulo Castagna

Instituto de Artes da Unesp – brsp@uol.com.br

Resumo: O trabalho consistiu em uma investigação do material existente sobre o compositor João
de Deus de Castro Lobo (1794-1832), o mais produtivo autor mineiro da primeira metade do
século XIX, no que se refere à quantidade e difusão de suas obras. Foi realizado um levantamento
sistemático das composições musicais impressas, da discografia e das informações bibliográficas
sobre o compositor, bem como das informações sobre ele disponíveis em documentos cartoriais e
eclesiásticos. Paralelamente, foi construído um catálogo temático e detalhado de suas obras, a
partir de cerca de 600 fontes manuscritas, consultadas em 20 diferentes acervos, e com base na
metodologia desenvolvida em projetos brasileiros de catalogação das décadas de 1990 e 2000.
Entre as principais conclusões, está a constatação de uma atuação bastante regrada nas instituições
de Vila Rica (até 1823) e de Mariana (pelo menos a partir de 1825). Além disso, após a construção
do seu catálogo de obras e das fontes remanescentes, constatou-se o desconhecimento, até o
presente, de autógrafos de suas composições, preservadas principalmente por cópias de tradição, a
grande maioria da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX.
Palavras-chave: catálogo de obras, difusão musical, manuscritos musicais, século XIX, música
sacra.
Towards a systematic view of the musical production and professional work of João de Deus de Castro
Lobo (Vila Rica, Brazil, 1794 - Mariana, Brazil, 1832)
Abstract: This work presents an investigation of the available information and sources about the
composer João de Deus de Castro Lobo (1794-1832), the most productive author from Minas
Gerais at the first half of 19th century, regarding the amount and distribution of his works.
Information about his printed musical compositions, his discography and bibliographic data were
collected, as well as information about him, in ecclesiastical and notary documents. Moreover, a
thematic and detailed catalog of his works was organized (out of 600 manuscript sources,
consulted in 20 different collections), based on methodology developed in Brazilian cataloging
projects from the 1990’s and 2000’s. Among the main conclusions, the most important is the
understanding about a very regular work at the institutions of Vila Rica (until 1823) and Mariana
(at least since 1825). Besides that construction of the catalog of his works and of the remaining
sources, we also unveiled that there is no autograph of his compositions, preserved only as
tradition copies, the majority of them from the second half of the 19th and first half of the 20th
century.
Keywords: Works Catalog, Music Diffusion, Musical Manuscripts, 19th Century, Sacred Music.

1. Introdução
Este trabalho foi desenvolvido como parte de dois projetos de pesquisa: “Mestres
da capela e organistas diocesanos no Bispado de Mariana (1748-1830)”, com bolsa Vitae de
Artes entre maio de 2001 a abril de 2002, e “Um compositor mulato na catedral de Mariana
(MG): produção musical e atuação profissional de João de Deus de Castro Lobo (17941832)”, com bolsa PQ/CNPq entre março de 2007 e fevereiro de 2010. Entre seus objetivos
estão o levantamento de informações disponíveis sobre este compositor na documentação
cartorial e eclesiástica e a organização de um catálogo de suas obras, a partir da consulta do
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maior número possível de acervos musicais e com base na metodologia desenvolvida em
projetos de catalogação musical das décadas de 1990 e 2000 (CASTAGNA, 2003).
Na investigação sobre o início do interesse por este autor, percebeu-se que João de
Deus de Castro Lobo foi o compositor mineiro que mais havia sido pesquisado antes que
Francisco Curt Lange (1903-1997) iniciasse seus trabalhos no Brasil. O Cônego Júlio de
Paula Dias Bicalho, então mestre da capela da catedral de Mariana, localizou seu registro de
batismo já em 1888, 1 enquanto Olímpio PIMENTA publicou sua primeira biografia e relação
de obras em 1911. Carlos José dos SANTOS (1929) e Raimundo TRINDADE (1929, v.2,
p.94) publicaram novas e interessantes informações biográficas, que se tornaram a base de
vários textos posteriores, ainda que estas fontes tenham sido pouco referidas até recentemente.
Nas décadas de 1970 e 1980 proliferaram-se as extensas pesquisas de Francisco
Curt LANGE (1979, 1981), que incluem informações importantes sobre a atuação de Castro
Lobo em Vila Rica. Mas a primeira grande ação referente aos manuscritos musicais mineiros,
que gerou as primeiras informações sobre a música de Castro Lobo, foi o projeto O ciclo do
ouro, da PUC do Rio de Janeiro e da Funarte, coordenado por Elmer Corrêa BARBOSA
(1978), que resultou na microfilmagem de centenas de manuscritos musicais e na publicação
de um catálogo. Esse projeto também subsidiou a série de edições musicais que logo depois
começaram a ser impressas pela Funarte, inicialmente com o título “Música Sacra Mineira século XVIII e século XIX” e, posteriormente, “Coleção Música Sacra Mineira”.
Em uma segunda fase, estimuladas pelos trabalhos coordenados por LANGE e
BARBOSA, surgiram os textos de Maria da Conceição REZENDE FONSECA (1985), de
Cleofe Person de MATTOS (1985), de D. Oscar de OLIVEIRA (1986) e novamente de Maria
da Conceição REZENDE (1989: p.591-602), agora com observações diretas sobre a música
de Castro Lobo, representadas em manuscritos do Museu da Música de Mariana. Cleofe
Person de MATTOS (1989: p.671-674) publicou aquele que seria o mais completo texto até
então escrito sobre João de Deus de Castro Lobo, por ocasião da primeira gravação de uma de
suas composições, enquanto Aluízio José VIEGAS (1989) teceu comentários sobre sua
música e Maurício DOTTORI (1990) analisou uma de suas peças. Os últimos trabalhos sobre
esse compositor, justamente os de maior fôlego, foram as dissertações de mestrado de
Maurício Mário MONTEIRO (1995) e Josinéia GODINHO (2008), que envolveram aspectos
históricos e análises estilísticas bastante esclarecedoras sobre Castro Lobo.
2. Atuação profissional de Castro Lobo
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Após a análise de um grande volume de material bibliográfico, documentos
cartoriais e eclesiásticos, a atuação profissional de Castro Lobo parece agora mais clara. A
extensa documentação recolhida por Francisco Curt Lange e outros pesquisadores em Ouro
Preto demonstra que João de Deus de Castro Lobo iniciou cedo suas atividades musicais em
Vila Rica. Em 1811, aos dezessete anos de idade, já estava atuando como diretor de uma
orquestra de dezesseis músicos na casa da ópera de Vila Rica (Eduardo FRIEIRO, 1981:
p.134). Em 1812 assinou, com outros músicos, uma petição para criação da Confraria de
Santa Cecília 2 e o assento na recém-criada instituição em 1815. 3 A única instituição de Vila
Rica com a qual manteve contrato foi a Ordem Terceira do Carmo, recebendo, durante seis
anos consecutivos - 1818 a 1823 - juntamente com João Nunes Maurício Lisboa, “pelos
ajustes dos partidos da música” e pelo “órgão” (Francisco Curt LANGE, 1979: p.255-262).
Os anos de 1822 a 1825 representaram um período de transição para Castro Lobo:
ordenou-se em 1822 na cidade de Mariana, datando de 7/10/1825 a única provisão conhecida
para sua atuação como mestre da capela da catedral dessa cidade, o que não implica,
necessariamente, na inexistência de outras provisões. Olímpio PIMENTA acredita que, logo
após a ordenação em 1822, João de Deus já estivesse exercendo informalmente o cargo na
catedral. Mas se existem dúvidas em relação ao início de suas funções na catedral, certamente
lá atuou até sua morte: uma ata da sessão capitular de 3 de fevereiro de 1832, poucos dias
após o seu falecimento e a posse do novo mestre da capela José Felipe Correia Lisboa, o
organista Lucindo Pereira dos Passos pedia “que se cuidasse em providenciar a respeito do
órgão desta Sé, a fim de que se evitasse o contágio da moléstia ética, de que tinha acabado de
viver seu último proprietário o padre João de Deus Castro.” 4 A causa mortis de João de Deus
de Castro Lobo foi, portanto, a sífilis, que ironicamente era, na época, denominada “ética”.
A curta carreira de Castro Lobo - faleceu aos 38 anos de idade e atuou de sete a
dez anos no cargo de mestre da capela - fez com que tenha sido sucedido nessa função pelos
mesmos músicos que o antecederam: Torquato Claudiano de Morais e José Felipe Correia
Lisboa, este último responsável pelo resgate do arquivo da catedral da casa do falecido
compositor, 5 como era habitual.
A demorada consulta dos códices da época, principalmente os do Arquivo
Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, revelou informações bastante restritas sobre a
atuação profissional desse compositor em Mariana. Afora sua provisão de 1825, existem
alguns pagamentos envolvendo sua própria atuação na catedral - seja pela Fábrica, seja pela
Irmandade do Santíssimo Sacramento (instalada na catedral) - e a direção da música da
câmara de Mariana, função cujo exercício era sempre um privilégio do mestre da capela.
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Castro Lobo aparentemente não trabalhou para outras irmandades que existiram na cidade,
nem mesmo para a Ordem Terceira do Carmo de Mariana.
A maior surpresa foi a constatação de que a Ordem Terceira de São Francisco de
Mariana foi a única instituição à qual João de Deus de Castro Lobo se dedicou fora da
catedral. Pagamentos anuais emitidos a este compositor, de 1826 a 1831, e o fato de ter sido
antecedido e sucedido nessa ordem terceira pelo mesmo José Felipe Correia Lisboa, indicam
que aqui também a instituição estava oferecendo sua direção musical privilegiadamente aos
mestres da capela da catedral. A atuação de Castro Lobo como diretor musical e organista,
tanto na Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica, quanto na catedral e na Ordem Terceira de
São Francisco de Mariana, revelam um panorama mais claro sobre o tipo de trabalho que
desenvolveu nessas instituições, enquanto a data dos primeiros pagamentos na Ordem
Terceira de São Francisco sugerem que o início de sua função como mestre da capela da
catedral pode ter sido mesmo em 1825, após receber a provisão do Bispo de Mariana.
O fato de Castro Lobo ter sido ordenado em Mariana e ter ocupado o cargo de
mestre da capela obviamente favoreceu o interesse e a preservação de algumas informações
biográficas, mas tal condição não foi suficiente para a preservação de seu arquivo de
manuscritos: de acordo com a presente pesquisa, nenhum autógrafo musical deste compositor
foi até o momento encontrado, nem mesmo no Museu da Música de Mariana, que abriga
fontes remanescentes do arquivo da catedral, e apesar de sabermos que Castro lobo foi pago
pela Fábrica dessa igreja em 1826, para a “renovação das músicas das festividades da Sé”. 6
3. O catálogo de obras de Castro Lobo
A construção do catálogo temático (ainda provisório) das obras de João de Deus
de Castro Lobo foi baseada na consulta de cerca de 600 fontes manuscritas, em 20 diferentes
acervos (ao total, 26 foram consultados). A relação das 43 obras que se seguiu à descrição e
organização das informações (tabela 1) não revelou grandes surpresas diante das listas que já
eram conhecidas, porém modificou algumas atribuições de autoria, acrescentou obras à
relação e pôs em dúvida algumas atribuições correntes. Três obras citadas por BARBOSA
(1978) foram excluídas do catálogo por falta de evidências documentais e seis obras possuem
conflitos de autoria (tabela 2), enquanto algumas composições conhecidas em apenas uma
fonte e/ou com particularidades estilísticas diferentes das demais obras preservadas de Castro
Lobo poderão futuramente ser excluídas e modificar a configuração de seu catálogo.

2036

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

CTPJDCL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Incipit latino normalizado
[Abertura orquestral em Ré
maior]
Alleluia Spiritus Domini
Anna parens
[Ave maris stella] Sumens
illud
Ave Regina Cælorum
Beata es Virgo
Cantantibus organis
Christus factus est... autem
crucis
Christus natus est
[Credo in unum Deum]
Patrem Omnipotentem
Credo quod redemptor
Cui comparabo Te

18

[Deus in adjutorium...]
Domine, ad adjuvandum I e
Veni Sancte Spiritus I
[Deus in adjutorium...]
Domine, ad adjuvandum II e
Veni Sancte Spiritus II
[Deus in adjutorium...]
Domine, ad adjuvandum III e
Veni Sancte Spiritus III
[Deus in adjutorium...]
Domine ad adjuvandum
[Deus in adjutorium...]
Domine ad adjuvandum
Deus meus, eripe me

19

Dignare me

20

Doleo super te

21

Ecce Sacerdos Magnus

22
23

Ego sum panis vivus
Evangeli sancte pauperibus

24
25

27
28

Franciscus pauper
Immaculatam conceptionem
Virginis Mariæ
[Immaculatam] Conceptionem
Virginis Mariæ
[Iste confessor]
Kyrie eleison

29

[Kyrie eleison]

30

Kyrie eleison

13
14
15
16
17

26

Função cerimonial normalizada
Música orquestral, possível abertura de uma Missa (n.30 ou
31)
Invitatório, Hino, Responsórios I e II das Matinas do
Espírito Santo (Pentecostes)
Antífona para as festas de Santa Ana
Hino para a Novena de Nossa Senhora da Conceição
Antífona de Nossa Senhora, das Completas da Purificação à
Quinta-feira Santa
Ofertório da Missa das Festas Comuns de Nossa Senhora
Matinas de Santa Cecília
Antífona final das Laudes de Sexta-feira Santa
Invitatório, Hino (Jesu Redemptor) e Responsórios I a VIII
das Matinas do Natal
Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei (Credo) do
Ordinário da Missa Festiva em Fá Maior
Seis Responsórios Fúnebres, das Matinas de Defuntos
Antífona ou Moteto para o Setenário de Nossa Senhora das
Dores
Invocação Paralitúrgica e Antífona de Invocação do Espírito
Santo, para Novenas; das Novenas de Nossa Senhora da
Conceição e de São Francisco de Assis
Invocação Paralitúrgica e Antífona de Invocação do Espírito
Santo, para Novenas
Invocação Paralitúrgica e Antífona de Invocação do Espírito
Santo, para Novenas
Novena de Nossa Senhora da Conceição
Novena de São Francisco de Assis
Terceira Antífona e Responsório I das Matinas de Quintafeira Santa
Antífona para a Festa de Nossa Senhora do Rosário ou para
a Novena de Nossa Senhora da Conceição
Antífona ou Moteto para o Setenário de Nossa Senhora das
Dores
Capítulo das Vésperas do Comum dos Santos Confessores
Pontífices
Antífona do Benedictus das Laudes de Corpus Christi
Invitatório e Responsórios I a VIII das Matinas de São
Vicente de Paulo
Gradual da Missa de São Francisco de Assis
Invitatório, Responsórios I a VIII e Hino das Matinas de
Nossa Senhora da Conceição I
Invitatório, Responsórios I a VIII e Hino das Matinas de
Nossa Senhora da Conceição II
Hino para a Novena de São Francisco de Paula
Ladainha de Nossa Senhora em Sol Maior [“Ladainha de
Ouro Preto”, Ladainha n.1]
Ladainha de Nossa Senhora em Mi bemol Maior [Ladainha
n.2]
Kyrie e Gloria (Missa) do Ordinário da Missa Festiva a 4
vozes em Ré Maior
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31

Kyrie eleison

32
33

O lingua benedicta
Magnificat

34

Plorans ploravit

35
36
37
38

Salve Regina
Salve sancte Pater
Si quæris miracula
Stabat mater

39

Tantum ergo

40
41
42

Te Deum laudamus
Tota pulchra es, Maria
[Veni creator Spiritus] Qui
diceris Paraclito
Vidit suum dulcem natum

43

Kyrie, Gloria Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei
(Missa e Credo) do Ordinário da Missa Festiva a 8 vozes em
Ré Maior
Antífona da Novena de Santo Antônio
Cântico de Nossa Senhora para a Encomendação de
Anjinhos
Antífona ou Moteto para o Setenário de Nossa Senhora das
Dores
Antífona de Nossa Senhora
Antífona da Novena de São Francisco de Assis
Hino para a Novena de São Francisco de Paula
Versículos 1-4, 9-10 e 5 da Seqüência, e Responso do
Gradual da Missa de Nossa Senhora das Dores, para o
Setenário de Nossa Senhora das Dores
Moteto para Exposição do Santíssimo Sacramento e
Estrofes 5 e 6 do Hino (Pange lingua) das Vésperas de
Corpus Christi e da Procissão de Transladação (ou
Reposição) do Santíssimo Sacramento
Hino de Ação de Graças, em Dó Maior
Antífona da Novena de Nossa Senhora da Conceição
Hino da Terça (e das Vésperas) do Pentecostes
Antífona ou Moteto para o Setenário de Nossa Senhora das
Dores

Tabela 1: Relação das obras do Catálogo Temático Provisório (CTP) de João de Deus de Castro
Lobo (JDCL).

CTPJDCL

Incipit latino normalizado

07
08

Cantantibus organis
Christus factus est... autem
crucis
Cui comparabo Te
[Deus
in
adjutorium...]
Domine, ad adjuvandum II e
Veni Sancte Spiritus II
Magnificat
Plorans ploravit

12
14
33
34

Situação
Fonte sem indicação de autoria
Estilo e fontes antigas
Duas indicações de autoria
Existe cópia do início do séc.
XIX
Duas indicações de autoria
Duas indicações de autoria

Outros
autores
referidos

Autoria de
JDCL

JJELM

D
I

JSL
-

P
P

JJELM
JSL

P
P

Tabela 2: Obras de autoria improvável (I), duvidosa (D) e possível (P) de João de Deus de Castro
Lobo (JDCL), algumas delas também referidas em fontes consultadas com autorias de José
Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (JJELM) e Jerônimo de Sousa Lobo (JSL).

4. Considerações finais
O catálogo, ainda provisório, permite uma visão mais ampla da circulação da
música de João de Deus de Castro Lobo. Composições de sua autoria são muito raras em
acervos musicais fora de Minas Gerais. Tudo indica, e por várias razões, que a música de
Castro Lobo não teve muita repercussão no Rio de Janeiro ou em São Paulo até meados do
século XX: as únicas obras desse autor com indicação de autoria, copiadas por Manuel José
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Gomes (1792-1868) em Campinas (SP), são a Missa a quatro vozes (n.30), em 1832, e o Salve
sancte Pater (n.36), em 1844. Ainda que mencionadas em documentos da primeira metade do
século XIX, não são conhecidos autógrafos de suas obras e a música de Castro Lobo chegou
até nós apenas por cópias de tradição, a grande maioria da segunda metade do século XIX e
primeira metade do século XX: entre as cerca de 600 fontes consultadas, foram descritas
apenas quatro cópias datadas da década de 1820, quatro da década de 1830 e cinco da década
de 1840, além de algumas poucas sem data, mas aparentemente copiadas nessa época.
Em relação às questões estilísticas, existe evidente proximidade da música de João
de Deus de Castro Lobo com a de Jerônimo de Sousa e José Maurício Nunes Garcia, e em
menor grau com a de Antônio dos Santos Cunha e Marcos Portugal. Em muitos casos é difícil
diferenciar a sonoridade das obras de Castro Lobo e dos compositores que assinavam como
Jerônimo de Sousa, o que já acarretou confitos de autoria entre esses dois autores durante o
século XIX, em pelo menos duas obras (n.12 e 34). Futuras pesquisas poderão estabelecer
novas relações entre a música de Castro Lobo e a de outros compositores desse período.
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Savonarola e os motetos Miserere, de Josquin Desprez, e Infelix ego, de
Orlando di Lasso
Carlos Fernando Fiorini

UNICAMP – fiorini@iar.unicamp.br
Resumo: A meditação Infelix ego, o último texto completo escrito por Girolamo Savonarola, ao
longo do século XVI passou a ser utilizada como referência para a composição de motetos. Este
artigo tem por objetivo investigar a correlação entre essa meditação e os motetos Miserere, de
Josquin Desprez, e Infelix ego, de Orlando di Lasso. A partir da identificação dos elementos
musicais comuns e divergentes entre essas obras, que as aproximam ou distanciam de uma
possível ligação com Savonarola, sugere-se a composição de grupos vocais ideais para a execução
de cada um dos motetos.
Palavras-chave: Girolamo Savonarola, Josquin Desprez, Orlando di Lasso, Renascimento,
Regência Coral.
Savonarola and the motets: Miserere by Josquin Desprez and Infelix ego by Orlando di Lasso
Abstract: Meditation Infelix ego, the last complete text written by Girolamo Savonarola, during
the sixteenth century was used as a basis for the composition of motets. This paper intends to
investigate the relationship between this meditation with two motets: Miserere by Josquin Desprez
and Infelix ego by Orlando di Lasso. After identifying the common and divergent musical elements
between the motets, which approximate or diverge from a possible connection to Savonarola, I
suggest the optimal setting for vocal groups for the performance of both works.
Keywords: Girolamo Savonarola, Josquin Desprez, Orlando di Lasso, Renaissance, Choral
Conducting.

1. Introdução
Ao longo da última década do século XV, o monge dominicano Girolamo
Savonarola (1452-1498) proferiu diversos sermões do púlpito do mosteiro de San Marco, em
Florença. Dentre eles está um dos principais temas por ele abordados – a sua interpretação do
livro do Apocalipse, levada a público em agosto de 1490. No entanto, a popularidade e
notoriedade que Savonarola conquistou entre os cidadãos florentinos e de toda a região da
Toscana, foi devido ao combate à secularização da vida cotidiana, principalmente dos
governantes e do clero.
Seus manifestos atingiram diretamente Lorenzo di Medici (1449-1492), então
governante de Florença. A disseminação de suas ideias provocou uma instabilidade política
entre a população da cidade e os Medici, embora esses fossem os principais mecenas do
mosteiro de San Marco, onde residia e trabalhava.
Ao propor uma ampla reforma na igreja, a qual começara a realizar no próprio
mosteiro de San Marco, os principais alvos dos ataques de Savonarola passaram a ser o Papa
Alexandre VI (papa de 1492 a 1503) e a Cúria Romana. Após severas repreensões vindas de
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Roma, em 1497 foi excomungado e, no ano seguinte, preso e condenado à morte por ordem
do Papa.
Nas duas semanas que antecederam a sua execução por enforcamento, e após ter
sido torturado pelas autoridades da cidade de Florença, Savonarola escreveu Infelix ego e
Tristitia obsedit me, este último, incompleto. Ambos passaram a ser os seus textos mais
famosos e mais frequentemente impressos, sendo rapidamente disseminados por toda a
Europa após sua morte, tanto em latim como em traduções para o italiano, francês, alemão,
flamengo, espanhol e inglês (Macey, 1983: pag. 425 e 435). Embora seus sermões e a maior
partes dos seus textos fossem proibidos pela igreja, Infelix ego e Tristitia obsedit me estão
entre os poucos escritos de Savonarola que não figuraram no Index Librorum Prohibitorum
promulgado pelo Papa Paulo IV.
2. Infelix ego e o Salmo 51 1
Savonarola escreveu o texto Infelix ego como uma meditação em latim sobre o
Salmo 51. Este Salmo Penitencial está entre os mais utilizados pela Igreja Católica, sendo
especialmente aconselhado pelo sacerdote ao penitente após uma confissão. A meditação
recorre a essa função, porém, a penitência à qual Savonarola se refere é um pedido de perdão
pela sua própria fraqueza, por ter cedido à tortura física e confessado que suas profecias não
eram enviadas a ele por Deus. Infelix ego guarda estreita relação com o Salmo 51, pois a frase
inicial do salmo, Miserere mei Deus, é repetida ao longo de todo o texto e destacada com
letras maiúsculas.
Quando o Infelix ego foi escrito, no final do século XV, o Salmo 51, também
conhecido por Miserere, já havia servido como texto base para diversas composições, em
diferentes partes da Europa, principalmente para serem cantados nas cerimônias da Semana
Santa. A partir do século XVI, compositores começaram a se utilizar, com mais frequência, de
textos sacros não litúrgicos para a escrita de motetos. Assim, com a popularidade crescente,
essa meditação de Savonarola passou a atrair gradualmente a atenção como um texto passível
de ser transformado em moteto.
Diferentemente do Miserere, que utiliza o texto completo do Salmo 51 2, os
motetos escritos sobre o Infelix ego utilizam apenas a primeira seção da lamentação, que
termina com a frase Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam, que
corresponde exatamente à primeira frase do Salmo 51. Dentre os compositores do século XVI
que o utilizaram, podemos citar Adrian Willaert (ca.1490-1562), Cipriano da Rore (1515/6-
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1565), Nicola Vicentino (1511-1575/6), Orlando di Lasso (1532-1594) e William Byrd
(ca.1540-1623).
3. Miserere de Josquin Desprez
Em 1503 Josquin Desprez compôs o Miserere a pedido do duque Ercole d’Este,
então governante de Ferrara, onde residia como compositor da corte. A encomenda foi
solicitada como um tributo a Savonarola, com quem o duque manteve estreita relação nos
anos que antecederam sua morte.
Josquin utiliza o texto integral do Salmo 51, no entanto, a sua frase inicial –
Miserere mei Deus – além do início, é inserida diversas vezes ao longo de toda a obra, o que
não ocorre com o texto original. Segundo Macey (1983), essa repetição encontra paralelo com
Infelix ego, cujo texto original destaca em letras maiúsculas a frase Miserere mei Deus todas
as vezes que ela ocorre, justificando o tributo do compositor a Savonarola (FOLENGO, 1521
apud LOCKWOOD, 2009: pag. 142)
O moteto foi escrito a cinco partes – Cantus, Altus, Tenor I, Tenor II e Bassus. As
extensões das vozes de Altus e Tenor II são quase idênticas, diferindo em um tom na nota
mais grave para o Tenor II, no entanto as tessituras são claras, com a parte de Altus mais
aguda. Assim, excetuando-se o Tenor I, temos uma divisão a quatro vozes bem definidas.

Exemplo 1: Extensão de cada voz do Miserere de Josquin Desprez.

A parte de Tenor I foi claramente escrito como uma inserção dentro da polifonia
elaborada para as demais vozes. Enquanto as quatro vozes compõem o corpo principal do
moteto, carregando todo o texto do Miserere, o Tenor I canta exclusivamente Miserere mei
Deus ao longo de todo o moteto, sempre com o mesmo moto.

Exemplo 2: Moto do Tenor I do Miserere de Josquin Desprez.

Escrita em modo frígio, a obra é dividida em três partes. Cada uma das partes
comporta seções internas, de acordo com divisões do texto. Entre as seções, Josquin insere a
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frase Miserere mei Deus através da entrada da voz de Tenor I. A ela se juntam as demais
vozes, criando um refrão com esse texto, os únicos momentos de polifonia a cinco partes do
moteto.
A primeira entrada do Tenor I ocorre na altura apresentada pela figura 1. A cada
nova entrada, esse moto retorna em um grau abaixo do modo frígio, até atingir a oitava,
quando é encerrada a primeira parte. Na segunda, o procedimento é semelhante, mas agora em
movimento ascendente, iniciado na mesma oitava em que terminou a primeira parte, e
chegando ao mesmo grau do início da peça. O Tenor I repete, na terceira parte, a
movimentação da primeira, mas chega apenas até o quarto grau do modo, quando a peça é
concluída.
Como já ficou claro, embora o Miserere tenha sido escrito para cinco vozes, todas
elas se encontram apenas no refrão, embora isso não ocorra todas as vezes que ele retorna. Por
exemplo, na segunda parte o refrão é escrito a cinco partes apenas na última entrada.
Entretanto, a polifonia dominante na maior parte do moteto não é a quatro partes, mas a duas.
Isso ocorre porque o compositor privilegia o contraponto imitativo entre as diversas
combinações de pares de vozes. Em outros momentos também podemos observar a escrita a
três e quatro partes, mas com menos frequência.
A repetição de uma frase como moto, utilizada pela primeira vez por Josquin,
evidencia uma correlação entre o Miserere e o Infelix ego do Savonarola onde, como visto
acima, também ocorre a repetição da frase Miserere mei Deus ao longo do texto. Por outro
lado, a textura predominante do contraponto a duas partes, juntamente com o pouco uso de
melismas e a frequente opção para a escrita de nota contra nota, quase homofônica, quando
quatro ou cinco vozes estão presentes, valoriza a compreensão do texto. Também por esses
elementos podemos inferir que, possivelmente, a motivação para que Josquin fizesse tais
opções possa ter origem nas ideias de Savonarola para reforma da música sacra, que pretendia
eliminar ou reduzir a polifonia em favor da compreensão do texto cantado.
4. Infelix ego de Orlando di Lasso
Quando Orlando di Lasso compôs o moteto Infelix ego, publicado em 1566, servia
à corte da Bavária, em Munique. Seu empregador, Albrecht V, mantinha estreita relação com
os d’Este, de Ferrara, cidade natal de Savonarola, que desde 1559 era governada por Alfonso
II. No início de 1567, este e sua esposa visitaram a corte da Bavária, cuja duquesa era a irmã
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mais velha da duquesa de Ferrara. No mesmo ano Lasso dedica a Alfonso II seu quarto livro
de madrigais. Embora não haja uma evidência definitiva, a partir dos dados históricos acima
Macey (1983) infere que a composição de Infelix ego possivelmente tenha sido motivada pela
proximidade das duas cortes, pois, embora esse fosse um texto já conhecido em várias partes
da Europa, até então havia sido transformado em moteto por três compositores com forte
ligação com a corte de Ferrara: Willaert, Rore e Vicentino. Macey ainda descreve em seu
artigo a proximidade da estrutura musical do moteto de Lasso com o de Willaert.
Lasso o escreveu para seis vozes – Cantus, Altus, Quintus, Tenor, Sextus e
Bassus. A voz do Quintus, embora com extensão menor, possui a mesma tessitura que a do
Altus, e ambas foram escritas em clave de dó na terceira linha. Já a extensão do Sextus, situase entre a voz do Tenor e a do Bassus. Embora haja uma proximidade entre as vozes de Sextus
e Bassus, a primeira foi escrita em clave de fá na quinta linha e a segunda na quarta linha,
definindo claramente a diferença de tessituras.

Exemplo 3: Extensão de cada voz do Infelix ego de Orlando di Lasso.

Infelix ego também foi escrito em modo frígio. Está estruturado em três partes:
Infelix ego – Solus igitur Deus – Ad te igitur piissime Deus. Esta divisão não condiz com as
de Willaert, Rore e Vicentino, cujos motetos foram escritos em duas partes, com a segunda
começando onde Lasso inicia a terceira. Byrd também divide o seu moteto em três partes,
cujo texto da última também coincide com a porção final da obra de Lasso, mas não a parte
central.
A escrita a seis partes do moteto de Lasso mantém-se ao longo da primeira e da
terceira partes. Na segunda o compositor prescinde de duas vozes, escrevendo-a para Altus,
Tenor, Sextus e Bassus. A textura é sempre polifônica, sem uma preocupação especial com a
compreensão da palavra cantada. Privilegiando a escrita silábica, é reduzida a utilização de
melismas, embora ainda sejam empregados em diversos pontos do moteto. O texto do Infelix
ego é longo, mas as poucas repetições de palavras ou frases o torna uma obra concisa e
fluente, se comparado às dos demais compositores aqui citados.
Para a conclusão do moteto, Lasso prepara o final com a redução da textura de
seis partes para quatro, com alternância das vozes. A última frase, Miserere mei Deus
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secundum magnam misericordiam tuam, é atacada pelas seis vozes em escrita homofônica,
com a repetição do pedido de súplica (Miserere mei Deus). Nota-se que o ritmo do Miserere
mei Deus é o mesmo que o empregado por Josquin ao longo do seu Miserere. Sendo esse o
único ponto do moteto onde há a escrita homofônica, é notória a valorização do texto que é o
ponto de ligação entre Infelix ego e o Salmo 51.

Exemplo 4: Infelix ego de Orlando di Lasso, compassos 135-139.

Assim, apesar de Lasso utilizar textualmente a primeira parte da meditação de
Savonarola, as suas opções musicais primam pela habilidade da escrita polifônica, em vez de
uma textura que favoreça a compreensão do texto, como o próprio compositor já utilizara uma
década antes ao escrever as Prophetiae Sibyllarum, distanciando a música dos ideais do
monge ferrarense. No entanto, a textura homofônica utilizada para a frase Miserere mei Deus
não deixa dúvida a respeito do que Lasso considera o ponto mais importante do texto, tal
como Savonarola.
5. Execução dos motetos de Josquin Desprez e Orlando di Lasso
Originalmente ambas as obras foram escritas para serem cantadas por vozes
masculinas, de acordo com o que exigia as norma da igreja na época de suas composições. No
entanto, este artigo propõe a execução desses motetos por coro misto.
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A altura original da partitura do Miserere já permite a sua realização por coro
misto sem transposição, com soprano ou meio-soprano na parte de Cantus e tenor, tenor e
baixo nas partes de Tenor I, Tenor II e Bassus, respectivamente. Para a parte do Altus, sugerese a voz de tenor. Ainda é possível que esta última parte seja cantada por contralto, nesse caso
aconselha-se que a partitura seja transposta um tom acima e que a parte do Cantus seja
realizada por soprano. Transpor a obra para além disso, torna a execução da parte de Tenor II
impraticável, pois ficaria muito aguda.
No caso do Infelix ego, mesmo para a sua realização por um grupo masculino, já é
necessária a transposição da partitura ao menos um tom acima, pois a parte de Bassus
encontra-se em um registro muito grave. Para um grupo misto, sugere-se que a partitura seja
transposta uma quarta justa acima. Nesse caso, as partes encaixar-se-iam perfeitamente para
soprano, contralto, meio-soprano, tenor, barítono e baixo, respectivamente.
Em relação ao número de cantores por parte, para uma adequada manutenção das
longas linhas, sem que haja interrupção, ambas as partituras pedem mais de um cantor por
parte, o que permitiria a alternância das respirações e a consequente continuidade do som. No
entanto, pelas características da cada uma, propõe-se diferentes composições. A textura
contrapontística predominante a duas vozes e a clareza do texto do Miserere teriam melhores
resultados se as partes fossem realizadas por solistas, no entanto, não seria possível a
manutenção das linhas sem interrupções para respirar. Assim sugere-se que ele seja executado
por dois cantores por parte, pois seria viável a alternância das respirações e, ao mesmo tempo,
ainda seria possível que o timbre de dois cantores se aproximassem do som de uma voz
solista. Por outro lado, a textura polifônica de Infelix ego pede uma sonoridade contínua, sem
a necessidade de absoluta compreensão do texto. Nesse caso, em vez de se buscar um timbre
solista, deve-se optar por uma sonoridade coral. Para tanto, sugere-se que as vozes femininas
sejam compostas por quatro cantoras por parte e as masculinas por três. Essa quantidade de
cantores visa o equilíbrio sonoro – um maior número de cantores poderia comprometer a
característica camerística exigida pela proximidade intervalar das linhas do contraponto.
Levando-se em consideração o número de cantores para cada obra, sugere-se que
os 21 cantores do Infelix ego fiquem dispostos em duas linhas, com a vozes femininas na
frente, o que seria uma posição convencional de um coro. Já para o Miserere, aconselha-se
que os cantores do Tenor I, assumam uma posição levemente separada dos outros oito
cantores, permitindo assim que haja uma maior integração entre as partes que cantam juntas
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na maior parte do tempo, seja em pares, a três ou quatro vozes, e ainda que o público possa
observar, e consequentemente ouvir, melhor o refrão entoado por eles.
6. Conclusão
O Miserere de Josquin Desprez e o Infelix ego de Orlando di Lasso são motetos
que tiveram a meditação Infelix ego de Savonarola como obra de referência. Enquanto Lasso
usa textualmente a parte inicial do escrito de Savonarola, Josquin aproveita apenas a frase
Miserere mei Deus e a ideia de sua interpolação ao longo da obra. No entanto, é possível
afirmar que a influência do monge ferrarense afetou diretamente a estrutura musical do
Miserere, pois constatamos que o compositor utilizou procedimentos pouco comuns ou
mesmo ainda não experimentados para escrever essa peça, enquanto Lasso adequou o texto
original a sua técnica de escrita contrapontística.
Apesar dos pontos em comum, essas obras apresentam características próprias e
peculiares. Assim, para que sejam alcançados os resultados adequados, esse artigo propõe
soluções distintas quanto à natureza dos grupos executantes, baseadas na compreensão do
texto e na construção da polifonia de cada uma das propostas musicais.
Referências:
BROWN, Howard M., STEIN, Louise K. Music in the Renaissance. Segunda edição. New
Jersey: Prentice Hall, 1999.
LASSO, Orlando di. Infelix ego. Partitura. Weingarten: Edition Michael Procter, 2009.
LOCKWOOD, Lewis. Music in Renaissance Ferrara 1400-1505: the creation of a musical
center in the fifteenth century. New York: Oxford University Press, 2009.
MACEY, Patrick. Savonarola and The Sixteenth-Century Motet. Journal of the American
Musicological Society, Berkeley, vol. 36, n. 3, p. 422-452, 1983.
PRES, Josquin des. Miserere. Partitura. SMC, 2005.
Notas
1

Numeração de acordo como a Nova Vulgata é a Bíblia Hebraica (Texto Massorético). A Bíblia Septuaginta e a
Vulgata o numeram como Salmo 50.
2
Considera-se o texto completo do Salmo 51 a partir do versículo 3, pois os dois primeiros são apenas uma
introdução ao canto.

2049

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

“Schelomo” para Violoncelo e Orquestra de Ernest Bloch e o
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Resumo: Esse artigo descreve como o compositor suíço Ernest Bloch se utilizou de
elementos musicais provenientes de instrumentos e elementos típicos da música hebraica
como base para a composição de Schelomo, Rapsódia Hebraica para Violoncelo e
Orquestra. O objetivo principal da pesquisa foi demonstrar a influência do Shofar e a
aparição dos seus respectivos toques na obra.
Palavras-Chave: Shofar. Schelomo. Violoncelo. Ernest Bloch.
Schelomo and the Shofar
Abstract: This article describes how the Swiss composer Ernest Bloch used elements from
musical instruments and typical constructions of Hebrew music as the basis for the
composition of Schelomo, Hebrew Rhapsody for Cello and Orchestra. The main goal of the
research was the demonstration of the influence of the Shofar and its characteristic calls in
the work.
Keywords: Shofar. Schelomo.Violoncello, Ernest Bloch.

1. Introdução
Entre 1911 e 1916 Ernest Bloch escreveu uma série de obras que agrupou e
denominou como “Ciclo Judeu”. SegundoKushner (2002), O “Ciclo Judeu” é composto
pelas seguintes obras: “Três Poemas Judeus para orquestra” (1913), “Prelúdio e
Salmos114 e 137” para soprano e orquestra (1912-1914), o “Salmo 22” para barítono e
orquestra(1914), a“Sinfonia Israel” (1914) e “Schelomo, Rapsódia Hebraica para
Violoncelo e Orquestra”.
Em uma carta ao seu professor E. Flegdatada de 1911,Bloch (apud
Jacobson) fala sobre o impulso que deu origem ao ciclo:
Até agora não tenho escrito nada, mas eu sinto que a hora vai chegar e eu
espero confiante por este momento, respeitando o presente silencio imposto
pelas leis da natureza. Chegarão rapsódias judaicas para orquestra, poemas
judeus, danças, poemas para voz das quais eu ainda não tenho as palavras,
mas desejaria que elas estivessem em hebraico... Novas formas serão criadas,
livres e bem definidas, assim como claras e magnificentes. Mesmo sem
enxergar eu as sinto dentro da minha mente. Eu acho que um dia escreverei
canções para serem cantadas na sinagoga pelos fiéis. É realmente estranho
que este impulso esteja acontecendo, levando em conta que por muito tempo
estive ausente da minha essência judia. (BLOCH apudJACOBSON, 2009:
23)
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Em “Schelomo” que significa Salomão em hebraico, o elemento étnico aparece
não somente como uma mera citação, mas sim como a figura germinal da obra de onde
todos os impulsos musicais surgem. Segundo Karadut (2007), Bloch explica em suas
anotações como o elemento étnico foi fundamental na criação de Schelomo: “Eu
acredito que Schelomo é inequivocamente racial, porém sua qualidade racial não está
apenas nos temas folclóricos, ela está em mim!”. Na obra o elementos derivados da
música hebraica são muito mais do que cores, eles são os verdadeiros materiais
formadores da peça. Nesse sentido podemos citar Lacerda (2007, p.20): “...
tecnicamente verifica-se que o substrato formal popular atua como elemento
imprescindível de estruturação.”
Schelomo, de acordo com o compositor,descreve a vida do rei Salomão na voz
do violoncelo, o mundo a sua volta na voz da orquestração e sua interação com ele.
Podemos imaginar que a voz do violoncelo é a voz do rei Salomão e que a
voz complexa da orquestra representa o mundo que o rodeia e suas
experiências. Algumas vezes parece que a orquestra reflete os pensamentos
do rei Salomão e que a voz do violoncelo solo exprime suas palavras. (Bloch
apudKARADUT, 2007: 30)

Karadut (2007) afirma que as obras do “Ciclo Judeu”, Bloch utiliza elementos musicais
tais como trêmulos, escalas cromáticas, melodias criadas a partir de quartas e quintas e a
métrica extraída do idioma hebraico, desta forma podemos afirmar que em Schelomo, o
compositor utilizou uma gama de recursos que remetem a música tradicional hebraica.
As obras do Ciclo Judeupossuem características que estão relacionadas com a
cultura judaica, tais como o Ritmo Lombardo, a influência dos hinos da
sinagoga, segundas aumentadas, quartos de tom, escalas de tons inteiros e o
shofar. Estascaracterísticas são declamatórias e mostram a justaposiçãodas
primeiras influências de Bloch com as características da música
oriental.(KARADUT, 2007:28)

2. Elementos composicionais elencados da Música Hebraica
2.1. Intervalos e escalas típicas
SegundoPrice (1995), os intervalos e escalas da música hebraica possuem
natureza declamatória e são melodicamente construídos a partir de quartas e quintas
justas, segundas aumentadas, escalas octatônicas, escalas de tons inteiros, intervalos de
quartos de tom, fraseado irregular e uma forterelação com os hinos da sinagoga.
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Dentre os elementos da música hebraica citados por Price, destacaremos
três: a utilização das segundas aumentadas, as escalas de tons inteiros e a utilização dos
quartos de tom.
No quarto compasso do exemplo abaixo, que faz parte da cadência inicial do
violoncelo, percebemos uma segunda aumentada(Si-Lábemol):

Figura1: violoncelo solo,compasso 9do número 1 de ensaio de Schelomo

Outro elemento da música tradicional hebraica que podemos identificar em
“Schelomo”, são as escalas octatônicas. Como exemplo, citamos a passagem abaixo:

Figura2: violoncelo solo no número 5 de ensaio em Schelomo

Os quartos de tom, típicos da música oriental também são empregados na obra:

Figura 3: um compasso antes do número 36 de ensaio de Schelomo

2.2.Ritmo Lombardo
A estrutura rítmica e o uso de acentos nas obras de Bloch mostram a
intenção do compositor em imitar a língua hebraica.Segundo Karadut (2007, p.27)“No
idioma hebreu a maioria das palavras estão acentuadas na última ou na penúltima sílaba.
Bloch enfatizou esta característica colocando acentos no final dos compassos”. O uso do
Ritmo Lombardo, “Figuração melódica consistindo de uma semicolcheia acentuada,
seguida por uma colcheia pontuada não acentuada...” (GROVE, 1994:547),também
caracteriza a imitacao do idioma hebraico:
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Figura 4: Solo do primeiro violino no Número 4 de ensaio da rapsódia Schelomo
(BLOCH, 1916), mostrando o“Ritmo Lombardo”.

2.3.Shofar
Bloch (apud KARADUT,2007) afirma queo shofar é uma importante
referência hebraica nas composiçõess do Ciclo Judeu, incluíndo Schelomo.Segundo as
leis judaicas, tocar o shofar é uma obrigação do Torá, conhecida como uma chamada de
advertência para as prioridades judaicas.
O shofar foi primeiramente mencionado no Pentateuco eestava sempre ligado
a outros termos tais como keren (chifre) e yovel (carneiro). De acordo com a
lenda, o instrumentorepresentava poderes mágicos. O shofarnada mais é do
que um chifre de carneiro usado para produzir sons. As primeiras funções do
shofar estavam ligadas as cerimônias e ao exército, este estava associado a
poderes mágicos que espantavam os espíritos malignos e também era
utilizado em rituais judeus.(Bloch apudKARADUT, 2007: 39)

De acordo com o “HilchotTeshuvá” (As Leis do Arrependimento) 3:4 - o
toque do shofar significa dizer:“Despertem-se, adormecidos do seu sono e vocês,
dorminhocos, examinem as suas ações, regressem em arrependimento e lembrem-se do
seu Criador.” (TORAH, 1962)

Figura 5: Foto de um shofar
O shofar pode produzir apenas algumas notas: intervalos perfeitos, tais como
dó-sol-dó, entretanto a tessitura depende do tamanho do instrumento. Ele
possui uma amplitude rítmica muito maior do que a sua capacidade de emitir
diferentes intervalos. O instrumento pode produzir diversos modelos rítmicos
desde notas longas a notas curtas, tornando-se assim o elemento fundamental
na organização de rituais. (KARADUT, 2007: 40)
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Segundo Brusherd(2011), existem algumas “chamadas’’ características do
shofar tais como:Tekiah, umanota longa e definida;Shevarim, uma chamada de três
notas curtas;Teruah, uma rápida série de quiálteras;TekiahGedolah, uma combinação
das três primeiras chamadas citadas(Tekiah, Shevarim e Teruah).
Podemos citar como exemplo da utilização do “tema do shofar’’ no motivo apresentado
pelo clarinete e pelo primeiro fagote no número 16 de ensaio. Na figura abaixo podemos
observar um “TekiahGedolah” executado pelo primeiro clarinete e pelo primeiro fagote.

Figura 6: Número 16 de ensaio, “tema do shofar’’ (BLOCH, 1916)

O

“tema

do

shofar"

é

desenvolvido

posteriormente

pelo

violoncelo:

Figura 7: Número 20 de ensaio, “tema do shofar’’ no violoncelo solo (BLOCH, 1916)

3. Conclusão
Eu não consigo descrever este episódio. Este motivo meu pai cantava em
hebraico e não saberia dizer o significado das palavras. Seria um muezim
(pregoeiro responsável por anunciar as horas das preces)? Este estranho
motivo do fagote que contagia a orquestra seriam os sacerdotes? A princípio
Salomão se opõe, mas termina cedendo. Seria a multidão? Suas orações? E
mais uma vez escutamos seus lamentos, uma crescente inquietação febril e
angustiada. (BLOCH apud KARADUT, 2007:42)

A citação acima descreve como a música tradicional hebraica foi o material

germinal de “Schelomo”. É de fundamental importância que o violoncelista conheça os
aspectos da música étnica utilizada por Bloch. Esses elementos agenciados criam o
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território denominado Schelomo, marcado por orientalismos formadores de um
violoncelo épico, declamado, já se distanciando do violoncelo romântico.
A compreensão dos elementos musicais hebraicos serve como ponto de
conexão para a recriação do ambiente épico-religioso proposto por Bloch. Esses pontos
de conexão composicionais servem para fornecer ferramentas técnicas adequadas
aovioloncelista para a performance da obra. O “violoncelo-shofar” terá uma localização
diferente de ponto de contato do arco e de vibrato do “violoncelo-Salomão” com seus
quartos de tom e segundas aumentadas que acarretam uma localização geográfica
específica da mão esquerda no espelho.

Notas
Figura 1: BLOCH, Ernest. Schelomo(Solomon), RhapsodieHébraique pour Violoncelle solo et Grand
Orchestre. p5.New York, NY: G.Schirmer, Inc. (ASCAP), 1918.
Figura 2: BLOCH, Ernest. Schelomo(Solomon), RhapsodieHébraique pour Violoncelle solo et Grand
Orchestre. p14.New York, NY: G.Schirmer, Inc. (ASCAP), 1918.
Figura 3: BLOCH, Ernest. Schelomo(Solomon), RhapsodieHébraique pour Violoncelle solo et Grand
Orchestre. p 60.New York, NY: G.Schirmer, Inc. (ASCAP), 1918.
Figura
4:
Manuscrito
original
de
Schelomo:
Disponível
em
<http://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200031141/pageturner.html?page=10&section=&size=6
40> Data de acesso: 01/02/2012.
Figura 5: Foto de um shofar. Disponível em<http://www.biblicalgallery.com> Data de acesso:
01/02/2012.
Figura
6:
Manuscrito
original
de
Schelomo:
Disponível
em
<http://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200031141/pageturner.html?page=27&section=&size=6
40> Data de acesso: 01/02/2012.
Figura
7:
Manuscrito
original
de
Schelomo:
Disponível
em<http://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200031141/pageturner.html?page=29&section=&size
=640> Data de acesso: 01/02/2012
Toques do Shofar: BIBLICAL GALLERY: Replicas, Cerimonials, Jewerly and other “Treasures”.
Disponível em < http://www.biblicalgallery.com/ShofarSounds.HTM >. Data de acesso: 01/02/2012.
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Sensibilidade e agência: reflexões sobre o lugar dos instrumentos de música
no pensamento ameríndio
José Ricardo Jamal Júnior
Universidade Federal de Minas Gerais – ricardojamal@gmail.com
Resumo: Este trabalho tem por objetivo elaborar reflexões acerca dos instrumentos de música
indígenas. A partir de uma rápida incursão pelos trabalhos de Hornbostel & Sachs e Izikowitz,
autores que se dedicaram à organologia, revelaram-se certas fissuras. Uma leitura das “Mitológicas
– Do Mel às Cinzas”, de Lévi-Strauss, acabou por apontar caminhos para uma aproximação mais
precisa do pensamento indígena a respeito dos insturmentos – permeado pelas ideias de
sensibilidade e agência.
Palavras-chave: Organologia, Música Indígena, Lévi-Strauss.
Sensitivity and Agency: Reflections on the Place of Musical Instruments in Amerindian Thought
Abstract: This work aims to develop reflections on the indigenous musical instruments. From a
quick look through the work of Hornbostel & Sachs and Izikowitz, authors who have dedicated
themselves to organology, some fissures could be observed. A reading of the “Mythologiques –
From Honey to Ashes”, by Lévi-Strauss, indicated ways to a more accurate approximation of
indigenous thought about the instruments – permeated by the ideas of sensitivity and agency.
Keywords: Organology, Indigenous Music, Lévi-Strauss

Introdução: Os instrumentos de música
Seeger (1986) apresenta uma revisão dos trabalhos etnomusicológicos de
classificação de instrumentos musicais. Ele indica que a classificação de artefatos da cultura
material surge juntamente com os grandes museus no século XIX e que “a multiplicidade de
sociedades humanas e a diversidade de sua cultura material levou os etnólogos a um grande
esforço de classificação” (SEEGER, 1986: p. 173). Os instrumentos musicais foram sempre e
abundantemente coletados por viajantes e etnólogos e compartilham de grande importância
entre os índios, assim como a música1. A etnomusicologia surge, em parte, pelos esforços dos
museólogos em constituir uma organologia a partir desses instrumentos.
Estas grandes coleções com parcas documentações, serviram de base para
Hornbostel & Sachs na elaboração do sistema por eles criado. Tal sistema tem como critério
de classificação a matéria que vibra na produção do som. Grosso modo, a divisão a que
chegam Hornbostel & Sachs compreende quatro categorias principais: Idiofones (a substância
do instrumento em si, devido à sua solidez e elasticidade, produz o som, não requerendo
membranas ou cordas esticadas), membranofones (o som é excitado por membranas
firmemente esticadas), cordofones (uma ou mais cordas são esticadas entre dois pontos fixos),
aerofones (o ar ele mesmo é o vibrador no sentido primário). Percebemos que o sistema é
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pensado segundo critérios objetivos e exteriores aos contextos de onde provêm os objetos 2
que classifica. Tal abordagem objetivista, no entanto, não garante que um uso específico do
instrumento, em outro contexto, seja levado em conta pelo sistema. Temos um exemplo.
Criticando a distinção dos instrumentos a partir da “ação do toque”, Hornbostel & Sachs
colocam a questão que se segue:
Deveria alguém, em uma coleção, separar os saltérios, de outro modo indistinguíveis
uns dos outros, em dois grupos em razão de que em um país de origem fosse
costume pinçá-lo mas em um outro tocá-lo batendo? Deveria eu colocar o
clavicórdio e o pianoforte lado a lado, mas o cravo junto às guitarras porque suas
cordas são pinçadas (HORNBOSTEL & SACHS, 1992: p. 447)? 3

O exemplo das cordas pinçadas e batidas nos conecta ao “mbaraka” guarani. Montardo (2009:
p. 163) nos informa que “o mbaraka, entre os Nhandeva e os Kaiová, é um idiofone do tipo
chocalho globular, segundo classificação de Horbostel & Sachs”. Já “entre os Guarani Mbyá e
Chiripá do Sul do Brasil, é um cordofone, violão com cinco cordas, que representam os
deuses Tupã, Kuaray, Karai, Jakaira e Tupã Mirim (Timóteo Popygua, CD Ñande Reko
Arandu)” (MONTARDO, 2009: p. 167). Ao analisar o verbete de um dicionário elaborado no
século XVII, Montardo (2009: p. 167) observa que “o termo mbaraka passa a designar, além
do chocalho, outro instrumento de corda, há quatrocentos anos. Chamo a atenção para a
origem européia do violão, mas também para sua incorporação, tão antiga, por parte dos
Guarani, que o enquadram em sua mitologia” (MONTARDO, 2009: p. 167). Essa situação
concreta coloca um problema do qual o sistema de Horbostel & Sachs não dá conta. Na língua
nativa, chocalho e violão são designados pelo mesmo termo, o que os aproxima ou, no limite,
talvez faça deles o mesmo instrumento no âmbito de uma organologia guarani. E não é só,
vejamos: “Sobre o uso do violão pelos Mbyá enfatiza-se também seu papel como instrumento
percussivo, caracterizado pelo uso do verbo “bater mbaraka” ao invés de “tocar”, que
caracterizaria o seu uso como instrumento de corda, propriamente (Garlet & Soares, 1995)”
(MONTARDO, 2009: p. 168). Essas passagens nos sugerem que o sistema de Hornbostel &
Sachs parece não ser significativo para o pensamento dos Guarani. Da mesma forma, talvez
não o seja para o de outros índios. O que ocorre é que o sistema de Hornbostel & Sachs
desconecta os instrumentos de um sistema que certamente havia subjacente a estes. Mesmo
assim, os autores ainda conferem uma abertura no sistema que criaram, sugerindo a
necessidade de desenvolvimentos futuros. Porém, notamos que essa abertura diz respeito ao
desenvolvimento de uma sistema que consiga organizar seus elementos cada vez mais
univocamente, suprimindo os contextos próprios de proveniência dos elementos-instrumentos.
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Em “Musical and other Sound Instruments of South American Indians - A
Comparative Study” 4, as categorias gerais de Izikowitz seguem as de Hornbostel & Sachs –
idiofones, membranofones, cordofones e aerofones. No entanto, o autor traz outros aspectos
talvez mais relevantes.
Quanto mais alguém tentar avançar para mais além dos detalhes puramente técnicos
e estudar as ideias conectadas com a origem e função dos instrumentos musicais,
mais perceptível se tornará sua conexão com um emaranhado de ideias novas e
antigas, crenças e fantasias nas mentes dos índios. Algumas vezes essas noções são
explicadas por mitos, que podem, por sua vez, ter sua origem em outras crenças
inteiramente alheias aos nossos modos de pensar. Apenas trabalhadores de campo
mergulhados na vida de uma cultura podem alcançar algum grau de verdadeiro
entendimento mesmo de uma única tribo. Face a essas dificuldades, torna-se
necessário resignarmo-nos e limitarmo-nos aos aspectos mais óbvios dos
instrumentos musicais. Isso tem feito o autor, na convicção de que este tipo de
estudo possa ser útil no presente estado de nosso conhecimento e possibilitar aos
investigadores futuros chegarem mais próximos do coração dos problemas
(IZIKOWITZ, 1935: p. 6) 5.

Apesar de lançar suspeita sobre o que está na mente dos índios, isto é, o
pensamento indígena, como “crença” e “fantasia”, a passagem aponta aspectos que devem ser
ressaltados. Ir além dos detalhes técnicos é, sim, estudar as ideias conectadas com a origem e
função dos instrumentos de música, mas entendendo-os em seus contextos. Consideramos ser
esse um questionamento importante para julgarmos se as classificações de instrumentos
musicais que são feitas no âmbito da etnomusicologia não estariam justamente transformando
o pensamento do outro em “crença” e “fantasia”. Acreditamos que as indicações de Izikowitz
feitas acima delineiam esse problema e o reforçam ao ponderar que “muitos dos instrumentos
discutidos aqui dificilmente são instrumentos musicais no nosso sentido da palavra”
(IZIKOWITZ, 1935: p. 6) 6.
Uma cosmo-organologia em Lévi-Strauss
Hornbostel & Sachs estavam preocupados em pensar os meandros de um sistema
de classificação dos instrumentos musicais, o que teria como resultado uma maior precisão
nos estudos e interpretações produzidos pelos coletores destes instrumentos. Diferentemente,
Lévi-Strauss se propõe a mergulhar no pensamento dos índios através dos mitos, partindo
daquilo que denomina como “lógica das categorias sensíveis” 7 (LÉVI-STRAUSS, 1997: p.
297). O pensador belga chega mesmo a propor que a “busca de uma via intermediária entre o
exercício do pensamento lógico e a percepção estética devia naturalmente inspirar-se no
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exemplo da música, que sempre a praticou” (LÉVI-STRAUSS, 2004a: p. 34). Observamos
que a música é tida como uma atividade mediadora por excelência. Uma expressão bem
marcada dessa ideia encontra-se no segundo volume das “Mitológicas”, mais precisamente na
quarta parte intitulada “Os instrumentos das trevas” (LÉVI-STRAUSS, 2004b). Lévi-Strauss
está interessado nas plantas, nos odores, nos astros, nos animais e na relação que as
sociedades indígenas estabelecem com eles, saindo do escopo daquilo que entendemos como
humanos, não humanos ou instrumentos passivos. Assim, no caso do estudo dos instrumentos
musicais indígenas, a busca por categorias precisas talvez comece por observarmos como os
índios realizam seus “trabalhos acústicos” 8 ou, antes, qual o lugar do som nessas sociedades,
o que ele provoca, o que acompanha, de que ele é resultado, quais os protagonistas
envolvidos. Isso nos parece o caminho para imaginar o que é um instrumento musical
indígena, um instrumento que toma parte na produção sonora. Quem sabe, assim, consigamos
compreender melhor a questão proposta por Izikowitz de que no contexto indígena da
América do Sul, os instrumentos de música “não são instrumentos no nosso sentido da
palavra” e enfim, verificar o que pode ser um instrumento de música – o que inclui: como
estão organizados, ou antes, como estão relacionados entre si e no mundo. Essa parece ser a
fissura pela qual passou Lévi-Strauss para entrar nesse cosmo sonoro.
O autor narra um mito Terena (M24) sobre a origem do tabaco no qual um
homem “depois de bater uma contra a outra as solas de sua sandália de couro 'para encontrar
mais fácil o mel', descobre uma colméia numa árvore (...)” (LÉVI-STRAUSS, 2004ª: p. 127).
Esse “chamado percutido” ao mel, alimento sedutor, coloca um problema que nos interessa,
pois nos “remete a toda a teoria dos chamados e, mais ainda, ao sistema dos instrumentos
musicais como um todo” (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 341) – formulado por Lévi-Strauss.
Em seguida, aponta um outro mito, dessa vez Tukuna, para tentar resolver o prolema. A
história da família que se transformou em jaguares passa pelo uso de trajes de casa que eram
retiradas da árvore à flecha. Aparamentados com esses trajes, transformavam-se em jaguares e
iam pela floresta massacrando e comendo os índios. Certo dia, a velha matou o próprio filho,
cujo o fígado levou pra casa e deu aos netos. Ao descobrirem que era o fígado do próprio pai
e que a avó era o jaguar que o havia matado, armaram contra a velha:
(…) Seguiram a avó mata adentro e viram-na transformar-se em onça e devorar o
cadáver de seu pai. Um dos meninos enfiou uma lança no ânus da ogra, cuja ponta
era feita com um dente de porco-do-mato. A velha fugiu e os meninos enterraram os
restos de seu pai numa toca de tatu.
Já estavam novamente em casa quando a velha surgiu, gemendo.
Como eles fingiram preocupar-se, a avó explicou que tinha se machucado ao cair em
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cima de um toco, na roça. Os meninos, porém, examinaram o ferimento e
reconheceram o golpe de lança. Montaram uma grande fogueira atrás da cabana e
buscaram um tronco oco de embaúba, e cortaram longitudinalmente uma de suas
extremidades, de tal modo que as duas linguetas de madeira se entrechocassem,
vibrando, quando jogassem o tronco no chão. Provocaram assim um barulho terrível,
até que a velha saiu da cabana, furiosa com toda aquela algazarra ao lado de uma
doente. Imediatamente eles a agarraram e jogaram-na na fogueira, onde ela morreu
queimada (Nim. 1952, 147-48) (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 342).

Lévi-Strauss comenta que este mito, que optamos por não reproduzir na íntegra aqui,
apresenta uma tríade de árvores utilizadas na confecção de roupas e utensílios de casca, dentre
as quais a embaúba, que por ter o tronco oco, “fornece também a matéria naturalmente
trabalhada, de vários instrumentos musicais” (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 342). Os Tukuna
fazem seus tambores dessa madeira e associam a música com as máscaras feitas de casca
batida (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 342). O instrumento que conduz a ogra à fogueira no
mito que acabamos de citar, também se assemelha a um chicote por seu som estalado. No
mito do coletor de mel que entrechoca suas sandálias, o instrumento é improvisado,
diferentemente do mito tukuna, que parece “ter concebido um instrumento imaginário, cuja
confecção descreve detalhadamente” (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 347). No entanto, os
Bororo tem um instrumento com a mesma forma, mas real, e feito de bambu ao invés de
embaúba, o “parabara” (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 347). Os estalos deste instrumento em
ritos funerários poderia, supostamente, apressar ou saudar a disjunção da alma do morto e sua
sepultura ou, dependendo do ponto de vista, operar uma conjunção entre ela e os seres míticos
do além (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 348). Citando outros exemplos nos quais o som parece
ter um papel importante, Lévi-Strauss afirma que “sob formas muito diversas (…) uma
sequencia de barulhos descontínuos – produzidos pelo tamborilar, pelo choque entre pedaços
de madeira, pelo crepitar do fogo ou pelo estalo de varas fendidas – desempenha um papel
obscuro no ritual e nas representações míticas” (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 351).
Um outro elemento sonoro que é percebido nos mitos é o berreiro infantil que
atrai jaguares e outros animais raptores (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 360). Aí é que LéviStrauss observa uma relação entre a algazarra e a sujeira. A algazarra é representada pelo
choro da criança, ao passo que a sujeira é duplamente representada pela avó que tenta oferecer
aos netos um antialimento (o fígado do pai) e pelo jaguar “Peti” que, no mito tukuna do
“Jaguar devorador de crianças” (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 351-52), obriga as crianças a
inalarem seus gases intestinais, pois fornece substâncias no lugar de comida. Vale lembrar que
neste mito, o Peti é enganado pelo demiurgo Dyai, que se disfarça de criança e o aprisiona
numa árvore “muirapiranga” que tinha furos de laterais bem lisas em seu tronco. Preso pelos
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braços atravessados no tronco, mas com as patas livres, o jaguar pega seu “bastão de dança”,
descrito como “um bambu oco”, e começa a cantar, chamando os membros de seu clã para o
acudirem e darem-no de comer.
A esses instrumentos que citamos até agora, Lévi-Strauss acrescenta um outro, o
tambor, que aparece nos bastidores dos mitos sobre a origem do mel (LÉVI-STRAUSS,
2004b: p. 361). Da mesma forma que o bastão de ritmo do jaguar aprisionado pelos braços, o
tambor também é feito com um tronco oco, sendo portanto um instrumento correlato a esse.
Ao mesmo tempo, porém, “o tambor e o bastão de ritmo se opõem um ao outro, na medida
em que são respectivamente mais largo ou mais estreito, mais curto ou mais comprido,
paciente ou agente” (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 361). Segundo Lévi-Strauss, ao tronco oco
são atribuídas, nos mitos, funções muito diversas: “tronco oco onde enxameiam abelhas,
tronco oco que serve de cocho para o hidromel, tambor de madeira (…), refúgio para as
vítimas do jaguar canibal e armadilha para este mesmo jaguar, assim como para a moça louca
por mel...” (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 361). No sistema de oposições que acabamos de ver,
a maior oposição é entre o tambor e o chicote e Lévi-Strauss encontra um mito warrau que a
relaciona e amplia nosso entendimento.
É a história de um índio chamado Kororomanna que matou um guariba e, por se
perder na volta para a aldeia, teve que passar a noite num abrigo improvisado. Ele escolheu
mal seu acampamento, bem no caminho dos demônios, caminhos “reconhecidos devido ao
barulho que os demônios, empoleirados nas árvores que os margeiam não param de fazer
durante a noite inteira, batendo nos galhos e troncos, produzindo assim todo tipo de estalos
secos” (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 362). Com medo dos demônios roubarem sua caça,
apesar do mau cheiro do macaco que inchava acumulando gases dentro de si, Kororomanna
armou-se com um bastão e dormiu ali mesmo perto do bicho. Após dormir, foi despertado
pelo barulho dos demônios que batiam nas árvores. Para caçoar dos demônios, respondia a
cada golpe, batendo na barriga do macaco com o bastão. “Com isto, ouviam-se muitos bum,
bum, que soavam como um tambor (os Warrau utilizam em seus tambores couro de guariba)
(…) O chefe dos demônios ficou desolado por não conseguir fazer um barulho tão belo”
(LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 362). O som do tambor vinha do macaco “que peidava com
tamanho vigor”. Em sua análise, Lévi-Strauss opõe o tambor e o chicote. O tambor seria o
instrumento humano, inclusive dotado de uma natureza orgânica (os gases do macaco), e o os
bastões percutidos seriam demoníacos (ruido dos demônios batendo nos galhos e troncos). O
autor tenta, então, colocar o bastão de ritmo (aquele do jaguar aprisionado) no meio dessa
oposição, por se tratar de um instrumento “chamador de demônios” (LÉVI-STRAUSS,
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2004b: p. 363). No contexto dos guarani meridionais o autor observa uma oposição entre o
“bastão de comando”, instrumento masculino talhado no cerne de uma árvore, e o “bastão de
ritmo”, feito de bambu e de competência feminina. Completando um sistema ternário de
instrumentos, no qual apenas dois são instrumentos musicais, temos ainda o “chocalho”,
instrumento masculino. “Bastão de comando”, “chocalho” e “bastão de ritmo” teriam,
respectivamente, as funções de reunir os homens, fazer os deuses baixarem para perto dos
homens e elevar os homens para perto dos deuses (LÉVI-STRAUSS, 2004b: p. 363).
Resumindo essas reflexões, temos que:
Recorrendo a mitos reais ou imaginários, os mitos, convenientemente ordenados,
parecem desdobrar, diante de nós, um vasto grupo de transformações que reúne
diversos modos de um tronco de árvore ou um bastão ser oco: cavidade natural ou
artificial, orifício longitudinal ou transversal, colméia, cocho, tambor, bastão de
ritmo, tubo de casca, chicote, canga... Nesta série, os instrumentos musicais ocupam
uma posição intermediária entre formas extremas que remetem a um abrigo, como a
colméia, ou a uma armadilha, como a canga. Mas, de fato, as máscaras e os
instrumentos de música são, cada um a sua maneira, abrigos ou armadilhas, algumas
vezes até ambos ao mesmo tempo... o chicote de M304 desempenha o papel de
armadilha para o demônio-jaguar; o demônio-jaguar de M310, prisioneiro de uma
canga, obtém, graças ao bastão de ritmo, a proteção de seus congêneres. Os trajesmáscara de casca, cuja origem M318 traça, são abrigos para os dançarinos que os
vestem permitindo-lhes captar a potência dos demônios (LÉVI-STRAUSS, 2004b:
p. 367).

Consideramos que Lévi-Strauss nos abre muitas possibilidades para pensar os
instrumentos de música entre os ameríndios. Seja o oco de uma árvore, galhos e troncos
percutidos por demônios, sandálias que se entrechocam ou a barriga de um macaco, todos
estes objetos que se prestam a emissões sonoras podem ser pensados como fazendo parte
desta organologia. Observamos que os acontecimentos que decorrem desses eventos acústicos
são, por exemplo, encontrar mel ou impressionar demônios. Talvez possamos sugerir que, a
partir de Lévi-Strauss, os instrumentos de música são alçados a uma posição de um aparato
cósmico, de potências múltiplas e agenciamentos diversos. Acreditamos que esta obra do
antropólogo belga, juntamente com outras etnografias 9, acrescentam estatutos mais amplos
para os corpos sonoros – sejam eles humanos, animais, vegetais – que, no universo indígena,
parecem ser todos dotados de agência e, portanto, não são, necessariamente, um “objeto”
construído utilitariamente por humanos.
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Notas
1

Os instrumentos musicais “são tidos, frequentemente, pelos nativos como objetos que incorporam um poder
identificado com diversas espécies de espíritos, seres ou grupos de pessoas” (SEEGER, 1986: p. 174).
2
Veremos adiante que nem mesmo os instrumentos de música são objetos.
3
Tradução nossa.
4
Seeger (1986: p. 174) aponta o trabalho de Izikowitz (1935) entre as melhores fontes de referência para dados
históricos e descrições dos instrumentos musicais dos grupos indígenas da América do Sul.
5
Tradução nossa.
6
Idem.
7
“Decerto, as propriedades acessíveis ao pensamento selvagem não são as mesmas que retêm a atenção dos
sábios. Conforme cada caso, o mundo físico é abordado por extremidades opostas – uma supremamente
concreta, a outra supremamente abstrata – e, ou sob o ângulo das qualidades sensíveis, ou sob o das
propriedades formais. Mas que, pelo menos teoricamente e se bruscas mudanças de perspectiva não se
tivessem produzido, esses dois caminhos estivessem destinados a se juntar explica que ambos tenham,
independentemente um do outro no tempo e no espaço, conduzido a dois saberes diferentes, se bem que
igualmente positivos: aquele cuja base foi fornecida por uma teoria do sensível e que continua a prover nossas
necessidades essenciais por meio das artes da civilização tais como agricultura, criação, olaria, tecelagem,
preparo e conservação de alimentos etc, cujo florescimento é marcado pelo período neolítico, e o que se situa, de
pronto, no plano do inteligível e do qual nasceu a ciência contemporânea” (LÉVI-STRAUSS, 1997: p. 297, grifo
nosso).
8
Tugny é quem utiliza em seu trabalho essa expressão cunhada por Samuel Araújo (ARAÚJO, 1992). A autora a
considera “apropriada no contexto da produção sonora entre os Tikmũ’ũn e seus espíritos, porque ela se refere a
um labor ao mesmo tempo que a algo mais amplo do que um objeto ou uma obra” (TUGNY, 2011: p. 155).
9
Além de Lévi-Strauss, vários autores realizaram avanços mais recentes quanto aos instrumentos de música
indígenas, tratando de alguns grupos em particular. Ressaltamos, por exemplo, o compêndio “Burst of Breath –
Indigenous Ritual Wind Instruments in Lowland South America”, organizado por Jonathan D. Hill e Jean-Pierre
Chaumeil, pubicado em 2011contendo 15 artigos. No entanto e sem nenhum demérito para os demais autores,
escolhemos Lévi-Strauss por ser quem, no percurso de leituras que realizamos, mais capturou nossa atenção por
sua exemplaridade em aproximar-se do pensamento indígena através de operações muito sofisticadas com os

2064

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

mitos. Além disso, as poucas páginas do presente artigo não nos permitiram contemplar uma diversidade maior
de exemplos etnográficos. Em uma versão expandida do trabalho estenderemos mais a discussão.
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Resumo: Este artigo apresenta uma análise da canção De Fleurs, do ciclo Proses Lyriques,
composto por Claude Debussy entre 1892 e 1893, visando a busca de parâmetros interpretativos
para performance, com enfoque nas relações poético-musicais. Esta pesquisa foi desenvolvida em
duas etapas: o estudo da linguagem simbolista presente na poesia escrita por Debussy para a
canção (HAUSER, 2003) e a análise delineando aspectos poéticos e musicais baseando-nos nos
conceitos de tonalidade estendida e dissonância emancipada desenvolvidos por Arnold Whittall
referindo-se a obras de Stravinsky e Schoenberg (DUNSBY, 1993). Percebemos que o estudo da
intercomunicação entre as linguagens poético-musicais provocou uma interface entre compositor e
performer proporcionando maiores possibilidades interpretativas por meio de uma nova
perspectiva sobre a concepção desta obra.
Palavras-chave: Claude Debussy, análise musical, simbolismo, tonalidade estendida, dissonância
emancipada.
Symbolism and extended tonality in the poetic and musical relations in Claude Debussy´s song De Fleurs
Abstract: This paper presents an analysis of the song De Fleurs, from the cycle Proses Lyriques,
composed by Claude Debussy between 1892 and 1893, in order to search for interpretive
parameters for performance, focusing on text-music relationship. This research was developed in
two steps: the study of the symbolist language present in the poetry written by Debussy for the
song (HAUSER, 2003); and the analysis underlining poetry and music aspects based on the
concepts of extended tonality and emancipated dissonance developed by Arnold Whittall referring
to Stravinsky and Schoenberg´s works (DUNSBY, 1993). We realize that the intercommunication
between the poetic and musical languages caused an interface between composer and performer,
providing better interpretive possibilities through a new perspective on the conception of this
work.
Keywords: Claude Debussy, music analysis, symbolism, extended tonality, emancipated
dissonance.

1. Introdução
Várias influências contribuíram para a formação do estilo composicional de
Debussy, como as ideias musicais de Richard Wagner, a música russa de Alexander Borodin,
Rimsky-Korsakov e Modest Mussorgsky e a música javanesa do leste da Ásia. Mas de acordo
com Salzman, é provável que os pintores e os poetas franceses tenham ocupado um lugar tão
importante quanto estes músicos no espírito de Debussy. Salzman afirma:
As inovações de Debussy, enquanto expressas em grande parte nas obras
instrumentais, foram baseadas em certa medida, nas inflexões especiais e sutis da
língua francesa e da poesia; no caráter e comprimento do som (em oposição à força
da métrica e do acento rítmico); na organização fluida e não-simétrica da métrica
francesa, do ritmo, da acentuação e do fraseado (1988, p. 20, tradução nossa).
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Debussy concebia cada acorde como uma unidade sonora numa frase cuja
estrutura era determinada pela configuração melódica e o valor da cor, de modo que, sons e
padrões sonoros estão relacionados um com o outro por critérios auditivos e sensoriais, ao
invés das hierarquias funcionais condicionadas pelas leis da tonalidade tradicional. Estes
aspectos delineados podem ser notados através do ciclo Proses Lyriques. Visto que cada uma
das canções do ciclo possibilitaria variadas e extensas abordagens analíticas, apresentamos
neste artigo, uma análise musical da canção De Fleurs, visando a busca de parâmetros
interpretativos para performance, com enfoque nas relações poético-musicais através desta
obra.

Preliminarmente apresentamos algumas considerações da linguagem poética do

simbolismo presente nesta canção. A seguir, delineamos as relações poético-musicais por
meio de uma breve análise, fundamentando-nos nos conceitos de tonalidade e dissonância
emancipada desenvolvidos por Arnold Whittall (1993). Salzman considera que é um erro
ignorar a importância das ideias não musicais e poéticas no desenvolvimento das ideias
musicais de Debussy. É igualmente importante perceber que sua intenção poética e expressiva
pode ser entendida também em termos musicais. Uma abordagem analítica, nesse sentido, é
fundamental para o ato da performance, porém sem elevar a maneira de compor de Debussy a
um estilo ou escola, mas considerando estas inter-relações nos procedimentos composicionais
de Debussy. John Rink (2006. p. 35, tradução nossa), justificando a realização da análise
musical para a performance, considera que “a interpretação da música requer decisões,
conscientes ou de outro modo, acerca das funções contextuais de características musicais
particulares e o modo de projetá-las”. Rink reconhece que algumas decisões podem ser
intuitivas, mas não necessariamente, pois alguns desafios conceituais precisam ser superados.
Sendo assim, buscamos explorar a dinâmica entre os pensamentos intuitivo e racional por
meio de uma análise consciente da função contextual dos elementos identificados, como
suplemento para a “intuição informada 1”, conforme denomina Rink.
2. O simbolismo na linguagem poética de Debussy
No último quarto do séc. XIX surgiu o simbolismo, um movimento que
representava a reação da intuição contra a lógica, do subjetivismo contra a objetividade
científica e do misticismo opondo-se ao materialismo. Para isso, faziam uso de símbolos,
imagens, metáforas, sinestesias 2, com a finalidade de exprimir um mundo interior e intuitivo.
Entre as principais expressões do simbolismo na Europa temos os franceses Paul Marie
Verlaine, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire e Stéphane Mallarmé, os quais inspiraram
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muitas composições de Debussy. Conforme Lesure (LESURE & HOWAT, 2011), Debussy
sentiu o impacto do “decadente” romance de Joris Karl Huysmans, e foi pessoalmente
familiarizado com escritores simbolistas como Paul Bourget, Henri Régnier e Paul Valéry,
tornando-se amigo íntimo de Pierre Louÿs. Frequentou um dos salões de Mallarmé, templo do
movimento (mardis), a livraria Indépendant Edmond Bailly L'Art e os cafés Vachette, Chez
popusset, lugares de encontro dos simbolistas, onde foi exposto aos movimentos literários
contemporâneos. As relações que Debussy manteve com as artes visuais também foram muito
significativas. Louis Laloy, seu primeiro biógrafo francês, revelou em 1909, que suas aulas
mais proveitosas foram de poetas e pintores, e não de músicos. O próprio Debussy disse a
Varèse em 1911: "Eu amo imagens quase tanto quanto a música” (Ibid., 2011). Debussy
conheceu os pintores Toulouse-Lautrec, Maurice Denis, Odilon Redon e James Abbott
McNeill Whistler e conviveu com os pintores Henri Lerolle (cunhado de Chausson), Alfred
Stevens e Henry de Groux. A casa de Lerolle foi um local de encontro de artistas e músicos,
como Vincent d 'Indy, Paul Dukas e Debussy. Este visitou a Inglaterra frequentemente, em
virtude de sua associação com pintores pré-rafaelitas. Assim como os pintores lidavam com
luzes e cores, Debussy trabalhava com harmonias e timbres instrumentais, afirma Lesure.
Salzman (1988) defende que uma analogia muito melhor e mais precisa poderia
ser esboçada entre a música de Debussy e a estética sensual da Art Nouveau 3 e os movimentos
literários relacionados. De acordo com Lesure, Debussy começou a compor suas Proses
lyriques sob a influência de poetas simbolistas, como Jules Laforgue, que deixou vestígios de
seus poemas neste ciclo. Os textos também seguem as características dos poemas simbolistas
de Bourget, Baudelaire e Verlaine. Debussy compôs Proses Lyriques - De rêve (De sonho) e
De grève (De praia) em 1892, De Fleurs (De flores) e De Soirs (De Tardes) em 1893. De
Fleurs foi dedicada à Madame E. Chausson e originou-se num momento em que sua amizade
se tornou mais íntima com o compositor Ernest Chausson e sua referida esposa,
permanecendo por toda a sua vida. Debussy assinou com a dedicação: "Para Madame E.
Chausson, por seu aniversário...” (HORNS, 2010). Proses Lyriques é a única obra vocal em
que as poesias foram escritas por Debussy.
3. Análise poético-musical: simbolismo e tonalidade estendida
No primeiro verso, Dans l’ennui si désolément vert de la serre de douleur (No
tédio tão desoladamente verde da estufa da dor), a palavra ennui (tédio) revela o paradoxo do
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moralismo combatido pelos simbolistas, de acordo com a ideologia liberal do progresso.
Baudelaire a utiliza em seu poema Flores do mal. A este respeito Oehler afirma:
O indício ao mesmo tempo mais infalível e mais ambíguo de um tal controle bem
sucedido das paixões é o tédio, l´Ennui. [...] o tédio é mais que apenas o preço que a
burguesia esclarecida tem que pagar por sua política repressiva das paixões. O tédio,
como Baudelaire o concebe, torna-se ele mesmo agente do mal e na verdade o mais
insidioso, até uma instância que constantemente solapa os fundamentos de uma
civilização, que nós devemos à tranquilidade e à ordem (2005, p. 196).

As imagens sugeridas inicialmente, retomadas no verso final, reforçam as
metáforas que expressam essa apreensão do mundo. Através das sensações evocadas nota-se a
correspondência entre os campos sensoriais, recurso linguístico da sinestesia: Et les Lys,
blancs jets d’eau de pistils embaumés (E os lírios, brancos esguichos d’água de pistilos
perfumados), Ont perdu leur grâce blanche (Perderam sua graça branca), ... pétales noirs de
l’ennui (pétalas negras do tédio), ... Eux, qui furent l’eau du songe, Où plongerent mes rêves si
doucement (Eles, que foram a água do sonho, Onde mergulharam meus sonhos tão
docemente). O descontentamento pelas flores e pelo sol apontam para a afirmação de
“decadência” refugiada num mundo imaginário, construído na filosofia do aniquilamento e do
ceticismo: Les fleurs enlacent mon coeur de leurs tiges méchantes, Ah! Quand reviendront
autour de ma tetê les chères mains si tendrement désenlaceuses? Les grands Iris violets,
Violèrent méchamment tes yeux (As flores enlaçam meu coração com suas hastes perigosas,
Ah! Quando retornarão à volta de minha cabeça as queridas mãos tão ternamente
desenlaçadas? As grandes Iris violetas, Violentamente raptaram teus olhos). Este desencanto é
reafirmado mais adiante: Soleil! Ami des fleurs mauvaises, Tueur de rêves! Tueur d’illusions
ce pain béni des âmes misérables! ... (Sol! Amigo das flores maldosas, Assassino de sonhos!
Assassino das ilusões esse pão benigno das almas miseráveis!). A passagem em que ocorre a
repetição da sílaba “vi” foi criticada pela incoerência prosódica, como erro de aliteração
forçada (VALLAS, 1973, p. 96). No entanto, a aliteração é uma das principais características
que marcaram a poesia simbolista, por conferir musicalidade à poética e provocar um jogo de
palavras por meio da repetição de sílabas.
Passando para a análise musical, percebemos que a busca por elucidar a estrutura
tonal e harmônica de De Fleurs de acordo com os procedimentos tradicionais de análise não
seriam coerentes com os ideais sonoros de Debussy. Sua concepção musical pode ser
observada em sua própria afirmativa:
Não tenho fé na supremacia da escala de Dó maior. A escala tonal deve ser
enriquecida com outras escalas. [...] A música não é nem maior nem menor. Terças
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menores e terças maiores devem ser combinadas, e a modulação torna-se assim mais
flexível. O modo é a escolha que acontece para o momento. É inconstante. Deve
haver um equilíbrio entre as exigências musicais e a evocação temática (WEISS e
TARUSKIN, 1984, p. 418, tradução nossa).

Por meio dos estudos realizados por Arnold Whittall (In: DUNSBY, 1993),
identificamos algumas similaridades que permitiram conceber a análise desta peça baseada nos
conceito de tonalidade estendida e dissonância emancipada. Whittall desenvolveu uma análise
aproximada de um background harmônico consistentemente tradicional, a partir de uma
música que já não estava mais apoiada nas leis tonais. O autor se baseia na definição de
Stravinsky sobre emancipação da dissonância, em que este afirma que o sistema tradicional
diatônico foi substituído por uma música que reconhece a atração polar do som, de um
intervalo, ou mesmo de um complexo de tons. Neste caso, a essencial diatônica não mais
ocupa a posição central na obra. Ao invés de descrever literalmente a real identidade dos
acordes, Whittall buscou identificar a provável diatônica e encontrar um sistema que em
extensão ao tradicional, pudesse incluir estes fenômenos. O autor preferiu traçar um esboço, o
qual ele considerou como progressão essencial, usando os planos e numerais romanos da
harmonia funcional. Para cada intervalo há uma numeração correspondente com seu respectivo
acidente, colocada ascendentemente a partir do baixo. Na Op.15 nº10 de A. Schoenberg, o
autor demonstra a forma de descrever e analisar por meio deste procedimento:

Figuras 1 e 2: Arnold Schoenberd, Op.

15, nº. 10. Jonathan Dunsby, 1993, p. 5.

Whittall avaliou que a análise deve estar mais estreitamente relacionada com as
formas como as dissonâncias funcionam, considerando-se a integridade essencial de sua
própria constituição. Para isso, uma análise de acordo com a natureza e função da dissonância
emancipada deve atentar-se para uma das duas estratégias: a identificação e interpretação de
formações dissonantes, as quais são tradicionais em si mesmas e emancipadas apenas em seu
funcionamento ou a identificação e interpretação de formações dissonantes, emancipadas em
seu próprio conteúdo, fugindo de plausíveis codificações por critérios tradicionais. Alguns
aspectos da primeira estratégia podem ser observados através da análise de De Fleurs.

2070

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

A canção De Fleurs está no tom de Dó M, mas gerando certa dubiedade em torno
da tonalidade, como a sequência inicial dos acordes Dó, Sibm, Sol, Sibm, Dó e o uso de 4ªs e
5ªs paralelas. Conforme Vallas (1973, p. 96, tradução nossa): “A terceira das Proses Lyriques,
intitulada De Fleurs, abre com acordes mais comuns - cada um sugestivo de uma nova
tonalidade - que introduzem a obscura, melodia cromática inicial”. A linha melódica
acompanhando a inflexão da fala e o ritmo regular reforçam a nostalgia evocada na poesia. A
consciência desses elementos contribui para evocar a sensação sugerida (tédio).

Benton, 1981.

Figura 3: Claude Debussy, De Fleurs, compassos 1 a 6. Transcrição: Lorena Felipe. Fonte: Rita

Dos compassos 12 ao 18, a tonalidade parece estar suspensa e a análise em termos
de dissonância emancipada, deriva de sua lógica a partir da conexão revelada pelos números e
intervalos com a tonalidade estendida (que parece flutuar entre Mib dórico, Láb m melódico,
Fá frígio), mas estes números estão envolvidos principalmente com estrutura dos acordes, não
com uma orientação tonal funcional.

Figura 4: Compassos 12-18, id. 1981.
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Exemplo 1: A nota ré # do primeiro acorde foi substituída pela nota enarmônica mib e a nota fa# por
solb, considerando-se a nota da melodia. Os acordes foram nomeados a partir da nota do baixo,
seguindo-se as notas na ordem em que aparecem dentro da oitava.
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Debussy utiliza sequências de acordes em movimentos que tornam a música mais
ambígua e alusiva, como a cadência mi-fá no modo lídio (fig. 5) e as sucessões de acordes de
7ª. O período iniciado no comp. 34 desenvolve-se com os seguintes acordes (sem considerar
suas inversões): Mi#7(b5), Sol#7(b5), Fá#m7(b5), Ré. A melodia cromática, os acordes
dissonantes sem resolução e a dinâmica (três doux) reforçam a poesia retratando as cores e o
perfume (blancs, pistils...). O intérprete deve estar atento ao tratamento destas nuances.

Figuras 5 e 6: modo lídio – comp. 23 e 24; sucessão de sétimas – comp. 34-36.
Estas tendências de Debussy em evitar as cadências óbvias e utilizar outras
escalas permitiu desenvolver esta análise fundamentada nos princípios da tonalidade e
dissonância emancipada, uma vez que o termo emancipação implica nesta liberdade de
construção harmônica. Tal liberdade se manifesta de outras formas, como no uso de
paralelismo constante na seção B (comp. 22 – 33), onde se alternam acordes formados por
intervalos de quintas e sextas, que permeiam toda a sua extensão e adentram a seção posterior;
na dissonância acentuada dos acordes durante a seção C (comp. 34 – 52), ressaltando o
sentido poético do desencanto pelos lírios, “pobres doentes sem sol”, em frases constituídas
de melodias imitativas, progredindo ascendentemente num grande crescendo; por meio do
acorde de nona menor da dominante do modo eólio sob a palavra soleil (sol), formado em
cluster que acentua a sonoridade forte e brilhante sob esta palavra e no uso da escala
cromática descendente remetendo à ideia da morte causada pelo sol; São pertinências
musicais e poéticas essenciais para a imersão na atmosfera emocional da obra. Consciente
dessas características, a interpretação será de acordo com a concepção do artista sobre cada
uma dessas passagens, em conformidade com a linguagem musical e o caráter subjetivo da
poesia de De Fleurs. Conforme Rink (2006, p. 42), o emprego de um vocabulário
suplementar, possibilita uma compreensão mais ampla da organização musical e maior poder
de articulação das técnicas. Estas incluem a identificação das divisões formais, o plano tonal
básico, a grafia do tempo e da dinâmica e a análise das formas melódicas.
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Conclusão
No decurso deste estudo podemos observar que Debussy buscou sonoridades na
composição de Proses lyriques que nos permitiram abordar algumas características do
simbolismo, da tonalidade estendida e da dissonância emancipada. De Fleurs revelou
harmonias sutis, o afrouxamento da tonalidade clássica, melodias com escalas modais e
paralelismo frequente, que nos permitiram a comparação com as análises de Whittall sobre as
obras de Stravinsky e Schoenberg. No decorrer da peça são utilizados os aspectos
característicos da poesia simbolista: imagens, metáforas, sinestesias e subjetividade.
Reconhecemos que Debussy não se limita apenas ao simbolismo com o qual se envolveu em
sua juventude, mas essas experiências nos ajudam a entender a formação de sua linguagem
pessoal e a concepção de De Fleurs em particular. A análise poético-musical permitiu
reflexões sobre os procedimentos composicionais de Debussy, que elucidaram o caráter
subjetivo da peça, propiciando a projeção dessas discussões para o ato da performance.
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Notas
1

Rink reconhece a importância da intuição no processo interpretativo, mas também considera que o
conhecimento e a experiência estão por trás da intuição.
2
Figura de estilo que combina percepções de natureza sensorial distintas.
3
Estilo artístico desenvolvido entre 1890 e a 1ª guerra mundial, essencialmente ligado à arquitetura, design, artes
gráficas etc.. Insere-se no coração da sociedade moderna, reagindo ao historicismo da Arte Acadêmica do século
XIX e ao sentimentalismo e expressões líricas do romantismo.

2074

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Sintagmas alternantes na textura da obra En Blanc et Noir de Debussy
Menan Medeiros Duwe

UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina – menan.md@gmail.com
Guilherme Sauerbronn de Barros
UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina – guisauer@gmail.com
Resumo: Exporemos o conceito de sintagma alternante como um importante recurso narrativo
cinematográfico, que se caracteriza por um determinado arranjo de quadros na montagem.
Usaremos esse conceito, conforme sugere Rebecca Leydon, para mostrar que situações análogas
podem ser identificadas na música do período tardio de Debussy, recorrendo a uma amostra
significativa: ocorrências na segunda peça da obra En Blanc et Noir, através de uma análise
textural que se embasa na teorização de Wallace Berry.
Palavras-chave: sintagma de alternância, textura, Debussy, En Blanc et Noir, cinema.
Alternating syntagm on the texture of the work En Blanc et Noir by Debussy
Abstract: We’ll expose the concept of alternating syntagm as an important cinematic narrative
feature, made possible by certain arrangement of frames in montage. We’ll use this concept, as
suggested by Rebecca Leydon, to show that similar situations can be identified in the music of
Debussy's late period, using a representative sample: occurrences in the second part of the work En
Blanc et Noir, through a textural analysis that is underlined by Wallace Berry’s theorization.
Keywords: alternating syntagm, texture, Debussy, En Blanc et Noir, cinema.

1. Sintagma alternante
Sintagma alternante é um efeito criado por uma técnica de edição cinematográfica
que pode ser chamada de ‘cortes-cruzados’ e diz respeito a uma sequencia de planos
cinematográficos (“shots”) arranjados de maneira repetida, alternando entre um e outro.
Segundo Rebecca Leydon, o efeito provocado é de “enquanto isso” ao invés de “depois disso”
(BURCH apud LEYDON, 2001: 228-29), ou seja, de eventos simultâneos na narrativa.
Exemplos desse tipo de recurso são bastante claros para quem está acostumado com a
narrativa do cinema, o maior estereótipo desse tipo de situação talvez seja a alternância de
quadros com a heroína em perigo com quadros do herói correndo contra o tempo para salvála. Ela pode estar amarrada aos trilhos enquanto são alternados quadros do trem se
aproximando, ela desesperada e o herói correndo para salvar sua vida no último momento. Ou
então prestes a ser alcançada por ladrões que tentam entrar na sala onde se trancou enquanto o
salvamento chega por trem, como no filme The Lonedale Operator, de D. W. Griffith,
analisado por Raymond Bellour sob esse aspecto (BELLOUR, 1990: 360-74): planos da moça
na sala, dos ladrões forçando a porta e do trem a todo vapor alternados.
Para Nöel Burch, um importante limiar foi transposto quando se tornou possível
“deduzir” que a relação da sequencia temporal de dois quadros representava a ideia de uma
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simultaneidade diegética. Se, na transição de um quadro para o seguinte estabelecemos uma
relação de posteridade do segundo em relação ao primeiro, por outro lado, uma série de
quadros alternados repetidamente implica uma relação de simultaneidade entre eles. (BURCH
apud LEYDON, 2001: 229). Segundo Barry Salt, a utilização de cortes cruzados no cinema já
aparece de forma integralmente desenvolvida no filme The Hundred-to-One Shot (Vitagraph,
1906), mas o aperfeiçoamento desta técnica continua através dos anos 1907 e 1908 com D.
W. Griffth (SALT, 1990: 39).
Em seu artigo Debussy's Late Style and the Devices of the Early Silent Cinema,
Rebecca Leydon (2001) propõe que a narrativa do cinema mudo poderia ser usada como
ferramenta para interpretar o enredo musical das obras tardias de Debussy 1. Neste trabalho
tratamos especificamente de um recurso cinematográfico cujo conceito pode ser valioso para
a interpretação de situações musicais apresentadas por esse compositor. A fim de que nossa
análise não fique apenas num plano arbitrário e superficial, ela será embasada por uma
avaliação da textura musical dos trechos que relacionaremos à técnica de cortes cruzados.
Para tanto, buscamos fundamentação na teorização de Wallace Berry (1987), pois percebemos
que padrões texturais distintos criam ambientes musicais claramente identificáveis e
caracterizáveis, como espaços sonoros distintos. As continuidades ou descontinuidades
texturais produzem padrões de alternância análogos aos quadros cinematográficos, formando
então quadros musicais em alternância. Devemos deixar claro que não temos a intenção de
sugerir uma apropriação dos elementos idiomáticos do cinema pelo compositor; trata-se de
uma relação essencialmente metodológica e de cunho analítico. Em relação a este aspecto,
Scott Paulin mostra com clareza a impossibilidade de se afirmar que Debussy teria se
apropriado de recursos idiomáticos do cinema (2010).
O nosso objeto de estudo (que poderia ser qualquer uma das obras do último
período de produção de Debussy) é a segunda de suas três peças da obra para dois pianos En
Blanc et Noir, onde encontramos duas ocorrências distintas de trechos que apresentam uma
clara relação de alternância. Consideramos que a identificação de mais de uma situação em
uma mesma peça reforça a característica de elemento recorrente na linguagem musical do
compositor, mas ao final do trabalho citaremos outros trechos em que se observa o mesmo
procedimento nesse conjunto de peças.
En Blanc et Noir foi composta em 1915, no contexto da Primeira Guerra Mundial,
nos mesmos meses em que Debussy compôs os estudos para piano e as suas duas primeiras
sonatas, poucos anos antes de sua morte em 1918. A segunda peça (II. Lent. Sombre) traz
claras referências da Primeira Guerra, que iniciara no ano anterior e trouxera à tona
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rivalidades entre a França e a Alemanha, fortalecendo o nacionalismo por parte do
compositor 2. Em carta ao seu editor ele nos dá algumas pistas dessas referências:
22 de julho de 1915, a Jacques Durand.
Você verá o que pode acontecer ao hino de Lutero por ter imprudentemente
penetrado num Caprice à francesa. Quase no fim, um modesto carrilhão faz soar
uma pré-Marselhesa. Mesmo desculpando-se deste anacronismo, isto é admissível
numa época em que os pavimentos das ruas e as árvores das florestas estão vibrantes
deste canto onipresente. (DURAND apud BENEDETTI, 2002, p.68).

Para continuar essa discussão, falemos do método de análise textural que
adaptamos para nossos propósitos.
2. Análise textural
Consideramos que diversas notas que soam no decorrer da música, as vozes, as
melodias e os padrões que constituem, se relacionam em diferentes níveis de
interdependência. A partir dessa ideia, observamos que uma determinada sequencia de notas
pode soar como uma única linha dentro da textura musical ou, ao contrário, que os seus
elementos constituintes podem ser percebidos separadamente. Notas que são conduzidas com
mesmo ritmo, direção e intervalo irão soar como uma só parte da textura. Esses são os
principais parâmetros para relacionarmos os componentes soantes, mas fatores adicionais de
complementaridade ou contra-atividade podem ajudar nas avaliações (BERRY, 1987: 213).
Esses parâmetros que apresentamos são chamados de “qualitativos” por serem
uma interpretação da qualidade das relações interlineares. Por outro lado, algumas
características são “quantitativas” por podermos atribuir valores a elas. Os parâmetros
quantitativos mais importantes para o nosso trabalho serão o número de componentes soantes
e a quantidade de alturas distintas envolvidas. Uma linha em oitavas, por exemplo, será
notada como [2/1], duas notas, uma altura (sempre nessa ordem); já uma linha de tétrades
paralelas seria notada [4], enquanto a de tríades nas mesmas condições seria notada [3] (um
único número já que os dois parâmetros, quantidade de notas e de alturas, são iguais).
Qualquer alteração nesse princípio será descrito quando ocorrer.
Desenvolvemos esse processo esquemático para representar a textura e fazer
nossas avaliações, assim como Berry constrói diferentes esquemas para abordar os parâmetros
que ele propõe no decorrer de seu livro. Trabalharemos com linhas propriamente ditas para
representar as “linhas texturais”, representando elementos musicais interdependentes durante
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o intervalo de tempo em que elas soam. Ou seja, cada linha representa um elemento da textura
que pode ser interrompido e retomado, caracterizado quantitativamente por números.
Colocamos uma régua na parte de baixo do esquema para indicar os compassos,
com os números representando o início dos sistemas segundo a edição Durand & Fils. Além
dessas informações apresentamos as letras ‘L’ (Left) e ‘R’ (Right) para representar o piano 1 e
o piano 2, respectivamente, fazendo alusão à música estereofônica, já que a projeção dessa
obra se dá dessa forma; e certas indicações musicais são adicionadas para mapear o esquema,
como dinâmicas, andamentos e fórmula de compasso.
3. Ocorrências na música
O primeiro exemplo ocorre na segunda sub-seção dessa peça (dentro da grande
seção A de uma forma ternária, dividida em duas sub-seções), antes de encadear uma
transição para a grande seção B. Observemos a clara descontinuidade textural desse trecho:

Figura 1: Esquema textural c.18-42.

Permitam-nos algumas considerações sobre a notação: percebam a mudança de
[1] para [2/1] na primeira linha, ela representa a adição de um novo elemento, mas a linha
continua sendo a mesma (nesse caso existe um dobramento a partir daquele momento); a fim
não sobrecarregar a notação, marcamos um (3) próximo à segunda linha para indicar que
todos os complexos de notas (entre 7 e 15 notas) possuem somente 3 alturas diferentes,
sempre tríades com dobramentos; o 8 sobre o 7 foi notado dessa forma pois são duas linhas
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diferentes com essas quantidades de componentes, porém muito próximas, que se juntam em
[15]; e quando colocamos [14~9] queremos dizer que a linha varia entre esses números de
componentes, não interessando para a nossa análise como se dá essa progressão.
Cada um dos três padrões de textura forma um quadro, especificado no esquema
com as letras A, B e C, respectivamente. Apresentamos, na figura abaixo uma amostra de
cada um dos quadros:

Figura 2: En blanc et noir, II, c.18-19, 22-23, 34-35. Para ler as notas basta usar as claves do
primeiro excerto, salvo quando elas são alteradas no terceiro.

A alternância de quadros de forma cruzada, como ocorre na estrutura A B A C B
C, pode ser associada à representação cinematográfica de um desenvolvimento da narrativa
que assimila o efeito da descontinuidade das imagens dentro da continuidade do enredo. É
como se os quadros representassem eventos simultâneos e paralelos, observados de um ponto
de vista onisciente (GUNNING, 1990: 93).
Na segunda situação o compositor parece empregar a alternância para transmitir a
sensação de tensão e desconforto característica das impressões da guerra; elementos que
aparecem inicialmente entre os compassos 54-72 são potencializados pela agitação extrema
do Molto tumultuoso (muito tumultuado). Podemos considerar que o andamento (em
constante mudança nessa obra) chegue ao ponto máximo nesse trecho, já que ele vem se
intensificando durante toda a grande seção B até chegar nesse ponto (antes de diminuir na
seção seguinte): Surdement tumultueux (com o dobro da pulsação), Poco più, Sempre
animato, Alerte (sempre animato) e Molto tumultuoso. A alternância entre os quadros aqui é
muito mais rápida que no início da peça, as sensações se intensificam no “suspense”
resultante: “ao entrelaçar duas linhas de ação, o desfecho de cada uma é literalmente
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suspenso, criando o recurso do atraso da narrativa que é conhecido como suspense”
(GUNNING, 1990, p.92). Observemos o primeiro sistema dessa seção (Figura 3).

Figura 3: En blanc et noir, II, c.107-111.

Os dois quadros podem ser claramente diferenciados aqui. Em nosso esquema
separamos as linhas texturais de maneira similar ao que foi feito antes (figura 5).
Quase todos os elementos do quadro A já foram apresentados nas sub-seções
anteriores, aqui eles intensificam as impressões experimentadas. No quadro B, o tema que
aparece na sua primeira exposição foi caracterizado no início da peça como dolce e semplice
(doce e simples). Na sua segunda exposição esse tema é subjugado pelo coral luterano
(presente com muita clareza em outras seções dessa peça e citado na carta de Debussy),
conforme mostramos abaixo. O denso conjunto de notas que forma os trêmulos adiciona uma
tensão perturbadora a esse conflito.

Figura 4a: En blanc et noir, II, c.18-19 (do início da seção representada pela Figura 1).

Figura 4b: En blanc et noir, II, c.109-114. Quadro B, primera exposição.

A primeira figura mostra a aparição inicial do tema na segunda sub-seção da peça
em um simples uníssono (grande seção A); a segunda mostra o mesmo motivo um pouco
transformado (já nesta sub-seção da qual estamos falando); e a terceira o sobrepõe ao coral,
linha [3/1], limitando-o ao seu primeiro gesto ascendente em repetição.
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Figura 4c: En blanc et noir, II, c.117-124. Quadro B, segunda exposição.

Figura 5: Esquema textural c.107-128.

O efeito dos cortes cruzados no cinema é de simultaneidade; Debussy entrelaça o
tumulto dos ares bélicos com uma situação simbólica representando a simplicidade e a doçura
sendo deturpadas pelo inimigo (hino luterano representando a nação alemã) 3.
4. Conclusões
Percebemos dessa maneira o emprego de construções com alternância textural,
provocando como resultado a alternância de planos musicais. Tanto a primeira situação, que
apresenta alternância de três elementos, quanto a segunda, que forma uma estrutura A B A B
A, estão presentes na análise de Raymond Bellour sobre o filme The Lonedale Operator.
Consideramos que esse paralelismo formal é possível, porém é preciso avaliar como isso é
percebido ao transportarmos esse recurso para outra linguagem temporal bastante distinta.
Exemplos de construções de alternância contendo descontinuidade podem ser
percebidos em outros movimentos de En Blanc et Noir, I, nos c.103-116, III, nos c.1-21, c.5659, c.68-75; bem como em outras obras de Debussy, tais como a Sonata para flauta, viola e
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harpa, III Final, nos c.33-49; os Estudos para piano, II para as terças, nos c.46-49, V para as
oitavas, nos c.25-36 e c.99-108, VI para os oito dedos, nos c. 36-40. Isso sugere que essa
estrutura exerce função importante na formalização da narrativa musical de Debussy. Uma
investigação ampla do desenvolvimento da narrativa musical poderia, talvez, apontar
influencias para a construção dessa estrutura por Debussy, uma vez que não pretendemos
inferir a influência do cinema na música nesse caso. Por fim, a análise textural se mostrou de
grande relevância para entendermos relações entre os materiais musicais empregados.
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critérios arbitrários e que ele considera enganosos (2010).
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Conferir Dunsby, 1996.
3
A discussão mais completa sobre essas referências pode ser encontrada em Benedetti, 2002.
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Resumo: Este artigo discute algumas das relações existentes entre matemática e a composição
musical, destacando o Sistema Gauss (sistema de composição musical baseado em números
primos), atualmente em fase de implementação. Algumas propriedades dos números primos são
apresentadas, bem como suas relações isomórficas com aspectos musicais. O estudo de Allen
Forte (1973) serve de base para a estruturação melódico-harmônica do sistema.
Palavras-chave: Sistema Gauss, números primos, composição musical.
Gauss System: Prime numbers and its musical applications
Abstract: This paper discusses some of the possible relationships that exist between mathematics
and musical composition focusing on the Gauss System (a system of musical composition based
on prime numbers), currently in implementation phase. Some properties of the prime numbers are
presented, as well its isomorphic relationship with musical aspects. The study by Allen Forte
(1973) provides the theoretical basis for melodic-harmonic structure of the system.
Keywords: Gauss System, prime numbers, musical composition.

1. Os números primos e suas propriedades
O presente artigo busca expor o universo dos números primos e suas possíveis aplicações
como ferramenta no processo de criação musical. As possibilidades a serem abordadas são os
resultados iniciais de um projeto de pesquisa, ao qual está vinculado este autor, intitulado
“GAUSS - Sistema de composição musical com números primos” (ALMADA, 2011).
Os números primos são, talvez, o maior mistério existente na matemática. Formando uma
sequência infinita e disposta de maneira irregular e aparentemente imprevisível, o conjunto
dos primos, desde a Antiguidade, desperta a curiosidade e fascina os estudiosos. Por
definição, são números naturais (i.e., inteiros positivos), indivisíveis, que não podem ser
representados pela multiplicação de dois números menores, ou seja, são divisíveis apenas por
1 ou por eles próprios. Os cem primeiros números primos são os seguintes 1 (Quadro 1):
1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97,
101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193,
197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307,
311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421,
431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547.
Quadro 1: Os cem primeiros números primos
Uma das mais importantes propriedades dos números primos é a capacidade de produzir, por
intermédio de multiplicação, qualquer número natural maior do que um (ex.: 1001 =
13x11x7). Esta propriedade é derivada da Teoria das Partições 2 e, aplicada aos números
primos, possibilita a segmentação dos números primos em componentes primos, em um
número primo de parcelas. (ALMADA, 2011).
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Durante muito tempo acreditou-se que não existissem aplicações dos números primos fora da
matemática, ou de assuntos relacionados. Porém, em 1970 foi criado o conceito de
criptografia de chave-pública, no qual os números primos formam a base dos primeiros
algoritmos da RSA 3. Na natureza é também possível encontrar relações com os números
primos. Existem duas espécies de cigarra que possuem ciclos de vida de exatamente 13 e 17
anos (LUÍS, 2005: p. 13).
2. Música e Matemática
A matemática está intrinsecamente associada à música. Esta relação tem sido estudada desde
a Antiguidade e possibilitou o desenvolvimento das escalas musicais, das principais leis da
acústica e a formulação das teorias musicais. A relação dos intervalos musicais com as razões
de cordas vibrantes, por exemplo, foi uma importante descoberta de Pitágoras e possibilitou
muitas outras no futuro (CAMPOS, 2009). No decorrer dos séculos, os mais diversos teóricos
como Ptolomeu, Euler, Galileu, Newton, Rameau, d´Alembert, Sauveur, Helmholtz etc.,
estudaram as estruturas matemáticas dos sons, levando ao surgimento de novas maneiras de
criar e até mesmo de ouvir música. Tais estudos culminariam (já no séc. XX) em aplicações
de outras teorias matemáticas no processo de composição musical: a teoria dos conjuntos, a
álgebra abstrata e teoria dos números (LIMA, 2006).
Nas peças de J.S.Bach é possível encontrar proporções matemáticas que impressionam devido
a sua adequação ao sistema tonal e à qualidade artística, comparável a de suas obras
“intuitivas”, por assim dizer. Na Quinta Sinfonia de Beethoven é possível encontrar a
utilização da série dos números de Fibonacci 4 (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc.),
mesmo que não se possa provar se seu uso foi intencional ou não (LIMA, 2006: p. 1). A partir
da mesma série, Bartók criou a assim chamada Escala Fibonacci, utilizando-a no primeiro
movimento da Música para Cordas, Percussão e Celesta. Bartók também empregava a
proporção áurea 5 para estruturar algumas de suas peças (LENDVAI, 1971). Schoenberg
desenvolveu seu método dodecafônico baseado em técnicas matemáticas, que
introduz em composição uma axiomática (formalização) aplicada às alturas dos sons, uma
combinatória sobre o número 12 aplicado aos 12 sons da escala cromática do sistema
temperado da música tonal. Os seus discípulos alargaram as possibilidades abstractas destas
associações: Alban Berg, com o número 12 e o número 3 em foco, Anton Webern, levando
mais longe esse estruturalismo não musical, isolando o som de toda a retórica romântica dos
seus contemporâneos e dos seus antecessores (LIMA, 2006: p.1).
A utilização dos números na música ganhou um decisivo impulso com o surgimento da teoria
dos conjuntos de classes de alturas (FORTE, 1973). Inicialmente, tendo como finalidade
possibilitar a investigação analítica da música pós-tonal, tal teoria tornou-se suficientemente
abrangente de modo a ser aplicada na própria composição. Para isso foi estabelecida uma
equivalência entre números e classes de alturas, de maneira a possibilitar a efetivação das
diversas formas de manipulação e operações empregadas. Mais recentemente, compositores
como Milton Babbitt, Pierre Boulez, Iannis Xenakis, entre outros, também realizaram
aplicações de teorias matemáticas no processo de composição musical (LIMA, 2006).
O Sistema Gauss surge como uma proposta de formalizar as aplicações matemáticas
relacionadas aos números primos como ferramenta do processo composicional. Tem como
principal objetivo restringir o universo de escolhas composicionais, orientando os principais
parâmetros da música (conteúdo melódico-harmônico, forma, textura e ritmo), além de
explorar as possibilidades matemáticas dos números primos traduzidas em criação artística. A
origem do nome do sistema deve-se ao matemático, astrônomo e físico alemão Carl
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Friederich Gauss (1777-1855), cujas pesquisas muito contribuíram para o desenvolvimento da
teoria dos numerais primos.
3. O Sistema Gauss
Na busca por uma equivalência formal entre as doze classes de alturas musicais e os números,
aplica-se a operação de Módulo 12 [Mod12] 6 aos cem primeiros números do conjunto dos
números primos, {P} (Quadro 2).
Nº
primo
1
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
53
59
61
67

Mod12

Nº
Mod12
Nº
Mod12
Nº
primo
primo
primo
1
71
11
173
5
281
2
73
1
179
11
283
3
79
7
181
1
293
5
83
11
191
11
307
7
89
5
193
1
311
11
97
1
197
5
313
1
101
5
199
7
317
5
103
7
211
7
331
7
107
11
223
7
337
11
109
1
227
11
347
5
113
5
229
1
353
7
127
7
233
5
359
1
131
11
239
11
367
5
137
5
241
1
373
7
139
7
251
11
379
11
149
5
257
5
383
5
151
7
263
11
389
11
157
1
269
5
397
1
163
7
271
7
401
7
167
11
277
1
409
Quadro 2: Os cem primeiros números primos em Mod12.

Mod12
5
7
5
7
11
1
5
7
1
11
5
11
7
1
7
11
5
1
5
1

Nº
primo
419
421
431
433
439
443
449
457
461
463
479
487
491
499
503
509
521
523
541
547

Mod12
11
1
11
1
7
11
5
1
5
7
11
7
11
7
11
5
5
7
1
7

Nota-se que o Sistema limita-se à recorrência de apenas seis primos/alturas
(1,2,3,5,7,11), sendo quatro deles (1, 5, 7 e 11) em distribuição quase uniforme 7. É plausível
conjecturar que conforme a série aumente essa distribuição tenda a uma igualdade absoluta. A
distribuição dos cem primeiros números primos em Mod12 se dá da seguinte maneira:
1 – 22 ocorrências; 2 – 1 ocorrência; 3 – 1 ocorrência; 5 – 25 ocorrências; 7 – 26 ocorrências;
11 – 25 ocorrências.
Associando-se os números às classes de alturas musicais de acordo com as convenções da
teoria dos conjuntos, obtém-se o seguinte resultado:
1 – Dó# (Ré≅); 2 – Ré; 3 – Mi≅ (Ré#); 7 – Sol; 2 – Ré; 5 – Fá; 11 – Si.
O hexacorde assim obtido corresponde ao conjunto-Gauss (Ex.1), consistindo em uma das
bases para a obtenção do material harmônico-melódico empregado no sistema. Com este
conjunto é possível aplicar operações básicas como transposição e inversão 8, além das
possibilidades de gerar tricordes, tetracordes e pentacordes por derivação. Desta maneira,
podem ser obtidos três tricordes, quatro tetracordes e cinco pentacordes.

2085

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Forma primordial
Nomenclatura (FORTE, 1973)
Vetor intervalar
(023468)
6-21
242412
Exemplo 1: Hexacorde básico do Sistema Gauss (conjunto-Gauss), com suas características
principais.

Outra forma de se utilizar a sequência numérica gerada pelos números primos em Mod12 é a
partir de classes intervalares 9, com a distância intervalar medida em semitons, o que pode
gerar diversos contornos melódicos dentro do Sistema:
1 – 2m; 2 – 2M; 3 – 3m; 5 – 4J; 7 – 5J; 11 – 7M
Para a estruturação rítmica, o Sistema Gauss prevê três possibilidades: (1) aditiva, a partir de
referencial baseado em uma unidade duracional (Ex.2); (2) aditiva, a partir de expansão da
unidade de tempo (Ex.3), e (3) subdividida, através de partições primas equânimes da unidade
de tempo ou de seus desdobramentos aditivos (Ex.4). Os contornos rítmicos a serem gerados
dependem da unidade adotada: duracional (UD) ou temporal (UT).

Exemplo 2: Isomorfismo entre números primos e valores derivados da unidade duracional.

Exemplo 3: Isomorfismo entre números primos e valores derivados da unidade temporal.

Exemplo 4: Exemplos de partições primas de UT e valores aditivos derivados.

A estrutura formal do sistema é orientada a partir de níveis estruturais formados por
agrupamentos de extensões correspondentes aos números primos, desdobrando-se em relações
recursivas. Utilizando a propriedade de particionamento de alguns dos números primos,
constituem-se contornos formais divididos em níveis (n). O primeiro nível (n. 1) representa a
forma geral da peça. Os níveis seguintes apresentam-se organizados hierarquicamente e em
número que depende do grau de complexidade e da extensão total da peça, podendo
representar seções, períodos, frases, membros de frases e incisos. Um nível subordinado é
obtido a partir da segmentação de um nível já estabelecido, passando a servir de base para a
segmentação de um próximo nível, e assim por diante (ver Exemplos 5 e 6).

3

3

5
11

2

3

2

1
5

2

3
13

2
41

5

3

2

3

2

3 2
7
13
17

3

2

n.5
n.4
n.3
n.2
n.1
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Exemplo 5: Segmentação formal em particionamento sequencial.
3

3

2

3
7
13
19

2

3

3

n.4
n.3
n.2
n.1

Exemplo 6: Segmentação formal em particionamento simétrico.
4. Conclusões
A influência matemática no processo composicional parece ser quase natural e tem sido cada
vez mais explorada pelos compositores. Os números primos são talvez o maior mistério da
matemática, com características e propriedades únicas. O Sistema Gauss, a partir de
formalizações de aspectos musicais estruturalizantes, explora algumas dessas propriedades
visando estabelecer escolhas composicionais dentro de limites de coerção. Apesar de ainda
estar em sua fase de implementação, o Sistema mostra-se como bastante promissor. Outras
aplicações musicais dos números primos dentro do Sistema Gauss serão exploradas em
estudos futuros.
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Notas
1

Por convenção o número 1 é geralmente excluído do conjunto dos primos. Contudo, neste sistema ele será
mantido, pela importância que possui em diversos dos aspectos musicais aqui considerados.
2
“A Teoria das Partições é uma área da Teoria Aditiva dos números, que trata da representação de números
inteiros como somas de outros números inteiros” (ANDREWS, apud GENTIL-NUNES, 2009: p. 6).
3
Sistema de segurança que criptografa os números do cartão de crédito em números primos com cem
algarismos, tornando o mundo do comércio eletrônico seguro. Seu nome é devido aos seus três inventores Ron
Rivest, Adi Shamir and Leonard Adleman (SAUTOY, 2008: p. 9).
4
A Série de Fibonacci é expressa pela forma: Fn+1 = Fn + Fn-1, com F0 = 0 e F1=1 (LOVÁSZ et al., 2003 p. 66)
5
Trata-se de uma constante real algébrica irracional (valor normalmente arredondado para três casas decimais,
i.e., 1,618) que representa especificamente uma relação geométrica entre duas partes (a e b, sendo a maior do que
b) de um segmento l, de tal maneira que l:a, assim como a:b (LIVIO, 2002: p. 8).
6
“De maneira a garantir que uma altura-número j seja reduzida a um número inteiro representante de uma classe
de altura, é necessário substituir j pelo resto da divisão de j por 12, se j for maior ou igual a 12.” (FORTE, 1973,
p. 210).
7
Os números 2 e 3, se retornassem em Mod 12, seriam obrigatoriamente como múltiplos de si próprios,
contrariando a propriedade essencial dos primos.
8
Manipulações aplicadas a conjuntos descritas em FORTE (1973) e STRAUS (1990).
9
Trata-se de um intervalo não ordenado entre classes de notas, onde intervalos compostos, maiores do que uma
oitava, são considerados equivalentes às suas contrapartes dentro da oitava (STRAUS, 1990: p. 8).
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Sobre a concepção de instrumento musical no Traité de Pierre Schaeffer
Gláucio Adriano Zangheri
ECA-USP - glauciozan@usp.br
Resumo: A concepção de instrumento musical aparece no segundo capítulo do Traité de Schaeffer
e é justificada por uma teoria conjectural sobre a gênese musical. Essa teoria é exposta no primeiro
capítulo e é sustentada por uma demonstração de que o concreto (prática instrumental) precede o
abstrato (teoria e linguagem musicais). Depois disso, num segundo momento de sua
argumentação, Schaeffer sustenta uma correlação entre o concreto e o abstrato. Essa correlação é
situada na teoria das quatro funções de escuta e, a partir disso, passa a desempenhar um papel
importante no projeto de Schaeffer.
Palavras-chave: Instrumento musical, Gênese musical, Escuta musical.
On the conception of musical instrument in Pierre Schaeffer’s Traité.
Abstract: The conception of musical instrument appears in the second chapter of Schaeffer’s
Traité and is justified by a conjectural theory about the genesis of music. This theory is exposed in
the first chapter and is based on an argumentation that the concrete (instrumental practice)
precedes the abstract (musical theory and musical language). After that, in the second moment of
his argumentation, Schaeffer argues that there is a correlation between concrete and abstract. This
correlation is situated in the theory of the four functions of listening and henceforth starts to play
an important role in Schaeffer’s project.
Keywords: Musical instrument, Musical genesis, Musical listening.

1. Introdução.
No início do segundo capítulo de seu Traité des Objets Musicaux Schaeffer nos dá
a seguinte definição de instrumento musical:
Um instrumento não responde a nenhuma definição teórica, senão aquela de
permanência-variação [...]. Todo dispositivo que permite obter uma coleção variada
de objetos sonoros – ou de objetos sonoros variados – mantendo, ao mesmo tempo,
presente ao espírito a permanência de uma causa é um instrumento de música no
sentido tradicional de uma experiência comum a todas as civilizações.
(SCHAEFFER, 1977: 51)

Há, então, duas noções de base que sustentam a definição de instrumento musical:
a noção de permanência e a de variação. Com a permanência, temos um dispositivo, ou seja,
uma mesma causa material ou uma mesma fonte de onde provêm os sons que se escutam;
com a variação, temos a possibilidade de articular ou manipular os sons (ou objetos sonoros)
produzidos por esse dispositivo. Dois pontos nos chamam a atenção aqui: o primeiro deles é
que Schaeffer se utiliza do termo objeto sonoro e não objeto musical; o segundo, é que a
palavra timbre, normalmente associada à noção de instrumento, sequer é utilizada por
Schaeffer. Assim, que conclusões se pode tirar disso e qual o papel que a definição de
instrumento musical desempenha no Traité?
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2. A gênese do instrumento e da música.
Como apontamos acima, Schaeffer se utiliza do termo objeto sonoro e não do
objeto musical para definir o instrumento. Há então uma recusa daquelas noções correntes em
que um instrumento é entendido como um dispositivo que produziria sons musicais. Como
bem aponta Melo, o objeto musical está diretamente relacionado a uma linguagem musical
pré-estabelecida e, nesse sentido, ele é entendido por Schaeffer “como o veículo da
comunicação entre alguém que se expressa por seu intermédio e alguém que é sensível a ele.
É o ‘porta-voz’ da linguagem musical” (MELO, 2007: 59). Quanto ao objeto sonoro, grosso
modo, podemos entendê-lo como o fenômeno sonoro tal como ele se apresenta para a nossa
consciência 1. Nesse sentido, o conjunto dos objetos sonoros é maior do que o conjunto dos
objetos musicais, pois o número de sons com os quais temos acesso em nossa experiência
cotidiana é bem maior do que o número sons utilizados pelas linguagens musicais vivenciadas
por nós. Os objetos musicais seriam apenas uma pequena parcela dentro de um conjunto
potencialmente infinito de objetos sonoros. Uma linguagem musical é constituída, portanto,
apenas pelos objetos sonoros convenientes à suas articulações estruturais. Assim, isso nos
indica que os objetos sonoros precedem os objetos musicais e, nesse contexto, que o
instrumento musical precede a própria linguagem musical. Além disso, há a também a
possibilidade de os objetos sonoros obtidos por um determinado instrumento serem
partilhados por mais de uma linguagem musical. Mas como Schaeffer compreende essa
precedência do instrumento em relação à própria música?
O primeiro capítulo do Traité é sugestivamente intitulado O prévio instrumental e
nele Schaeffer nos narra uma gênese conjectural da música. A hipótese lançada por Schaeffer
é que o homem primitivo orienta as suas atividades em duas direções. A primeira, para a
sobrevivência, e a segunda, para um prazer desinteressado:
[...] ao lado de um conjunto de atividades diretamente orientadas em direção à sua
própria sobrevivência, e cujas percepções não se dissociam, ele conhece outras, as
desinteressadas, [...]prazer de gritar a plenos pulmões, prazer também de bater nos
objetos, sem que sejam necessariamente dissociados o gesto e seu efeito, a
satisfação de exercer seus músculos e aquela de “fazer barulho”. (SCHAEFFER,
1977: 42)

Assim, Schaeffer se pergunta se não seria preciso buscar nessas atividades
desinteressadas, que seriam rapidamente aperfeiçoadas e, ao mesmo tempo, desenvolveriam
certas significações, a origem simultânea, da dança, do canto e da música. Além disso, ele
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aposta que, muito provavelmente, o surgimento dos utensílios práticos e dos instrumentos de
música foram coincidentes, e que, por exemplo, a mesma cabaça que serviu para se tomar
sopa também pode ter servido para se fazer música.
Levando adiante essa hipótese de um utensílio prático (no caso a cabaça) ter se
tornado um utensílio para a realização de uma atividade desinteressada (instrumento musical),
Schaeffer passa a narrar a gênese da própria noção de música e sua associação com a prática
instrumental. Ao fazer soar a sua cabaça repetidas vezes, o nosso cozinheiro-músico faz com
que aquele som deixe de ser simples indício sonoro de algum objeto físico (uma simples
percepção de um objeto por meio do canal auditivo), para que se torne um objeto sonoro. Mas
de que maneira isso se dá? Segundo ele, de duas maneiras: pela repetição e pela variação.
Com a repetição, temos a saturação do sinal, pois ao repetir um mesmo fenômeno causal
vemos desaparecer a significação prática desse sinal. Por outro lado, com a variação,
acentuamos o caráter desinteressado da atividade praticada sobre o próprio utensílio e lhes
damos um novo interesse. Já se trata então aqui das noções de permanência e variação, pois
com a repetiçãoSchaeffer está justamente visando a permanência repetida de uma fonte
sonora que é a causa dos objetos sonoros escutados. Quanto à variação, que se dá justamente
no seio dessa permanência causal, se varia algum elemento sonoro perceptível e, como isso,
esse músico experimental amador passa a contar com um pequeno repertório de objetos
sonoros. Ao realizar esse mesmo procedimento com duas, três ou mais cabaças, acaba-se por
inventar um novo tipo de evento, evento esse que, segundo Schaeffer, já somos obrigados a
chamar de musical. Nasce assim a música e o instrumento musical, e a principal conclusão
que se pode tirar disso é que a música, apesar de ser uma coisa distinta da prática
instrumental, está intimamente associada a essa prática.
Ele vem a descobrir, relacionado à sua própria atividade e ao corpo sonoro, mas
também, paradoxalmente, independente deles, a Música – pois já se trata exatamente
dela – e, ao mesmo tempo, a possibilidade de tocar aquilo que mais tarde será
chamado um instrumento. [...] Da música essa será a definição mais simples, a mais
geral e a menos preconcebida. Mesmo se o tocador de cabaças não sabe ainda tocála, não exprima nada ou não se faça compreender, ele “faz música”. Que outra coisa
estaria fazendo? (SCHAEFFER, 1977: 43)

Assim, Schaeffer argumenta que as circunstâncias materiais determinam a
experiência e o domínio musical de cada civilização. Vejamos então como Schaeffer
compreende essa passagem da prática instrumental para a linguagem musical e em que
sentido as circunstancias materiais determinam o fenômeno musical.
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3. Do concreto ao abstrato musical.
As próprias variações executadas sobre as cabaças já podem ser compreendidas
como pequenas “peças musicais”. Naturalmente, tais peças ainda são improvisadas e, como
vimos, estão diretamente condicionadas às possibilidades postas em jogo pelos instrumentos.
No entanto, elas já começam a esboçar uma linguagem musical e, principalmente, aquilo com
o que uma linguagem irá se constituir: os objetos musicais.
Continuando a sua argumentação, Schaeffer conjetura que o número de variações
aumenta consideravelmente quando se compreende outras possibilidades de se extrair sons
daquela hipotética cabaça. Isso se dá de duas maneiras: pelo acréscimo de dispositivos como
uma pele ou uma baqueta; e com a percepção de outras alternativas oferecidas pela própria
interação do instrumento com o executante – percebe-se a possibilidade de se tocar com os
dedos, com palma da mão, pressionar a cabaça contra o corpo etc. Assim, todas essas
maneiras de tocar o instrumento permitem variações que exploram não só outras qualidades
do som, mas também que extraem, ou criam, novos objetos sonoros. Nesse sentido, essa
luteria e essas técnicas instrumentais começam a evoluir no sentido de ampliar as
possibilidades de variação. Mas, tais variações já subentendem certas estruturas abstratas que
são articuladas durante a execução instrumental. Isso se dá porque ao mesmo tempo em que
esse músico primitivo cria um repertório de objetos sonoros, ele também cria e delimita os
planos de intervenção musical. Nesse ponto, Schaeffer é categórico e afirma que esses planos
de intervenção são em número de quatro: ritmo, altura, timbre e intensidade.
Nessa atividade instintiva, anterior a qualquer codificação das estruturas rítmicas ou
melódicas, se vê aparecer quatro atividades (jeux): duas delas são relativamente
explícitas, aquela dos ritmos e aquela das alturas; as duas outras, aquela dos timbres
e das intensidades, são implícitas. Se pode, enfim, classificar pela predominância,
esses quatro planos de intervenção musical. (SCHAEFFER, 1977: 45).

Assim, é a partir desses quatro planos de intervenção musical que se poderá
pensar as estruturas musicais, e nesse sentido, os fundamentos de uma linguagem musical.
Esses planos são abstratos e surgem da própria prática instrumental concreta. Com isso,
Schaeffer (1977: 46) pode então afirmar: “O concreto precede o abstrato”.
A partir da tomada de consciência dessas abstrações, se argumentará que cabe a
cada civilização musical escolher os planos de intervenção mais adequados aos seus
interesses. Nesse sentido, algumas culturas (tal como a nossa) irão desenvolver as alturas e
deixarão os outros planos de atuação menos desenvolvidos. Outras irão desenvolver sistemas
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rítmicos tão complexos que os outros planos acabam por adquirir um caráter secundário.
Coisas que para nós são ornamentos ou fazem parte da expressão interpretativa, noutras
culturas podem ser bem precisas e bem codificadas. Nossa cultura musical é apenas uma entre
muitas possíveis. Os planos de atuação mais relevantes para nós criaram uma notação e um
desenvolvimento das técnicas instrumentais que revela isso. Isso se mostra também no
diálogo que nossa luteria desenvolve com a evolução da teoria e da linguagem musicais. E é
precisamente esse diálogo que torna a noção de instrumento tão relevante para Schaeffer.
Expliquemo-nos.
O diálogo entre a teoria (abstração) e a luteria (concreto) é relevante para
Schaeffer no sentido em que ele vai estabelecer uma correlação entre o desenvolvimento de
ambos. Assim, apesar de num primeiro momento ele nos falar de uma precedência do
concreto em relação ao abstrato, há um segundo momento em que é necessário estabelecer
uma correlação. Isso se dá porque se por um lado há uma tendência em direção à abstração, na
medida em que certas estruturas se desprendem da própria execução, por outro, há uma
aderência em relação ao concreto, na medida em que essa execução está condicionada às
possibilidades instrumentais. Ou seja, o desenvolvimento de noções abstratas passa a exigir
reestruturações no concreto. Em outras palavras, o desenvolvimento das estruturas da
linguagem musical interfere na luteria e nas técnicas de execução instrumental.
4. A noção de instrumento no projeto schaefferiano.
Vimos então que, para Schaeffer, a noção de instrumento está fundada no
principio de permanência-variação, no sentido em que ele é a permanência de uma causa que
permite obter uma coleção de objetos sonoros variados. Vimos também, que essa noção de
instrumento é justificada por uma teoria da gênese musical na qual as possibilidades de
execução instrumental concretas precedem, num primeiro momento, as estruturas da
linguagem musical abstratas, mas que, num segundo momento, estabelece uma correlação
entre o abstrato e o concreto. Essa correlação será utilizada por Schaeffer nos desdobramentos
que ele efetua em sua teoria das quatro funções da escuta ao longo do Traité. Vejamos como
isso se dá.
Um dos objetivos de Schaeffer com a teoria das quatro escutas é expor os
fundamentos do sistema musical tradicional. A fenomenologia da escuta ali realizada por
Schaeffer mostra, entre outras coisas, de que modo esse sistema tradicional aborda a escuta. O
instrumento, ou a luteria, está situado no setor 1 (escutar), pois esse setor é reservado às
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escutas que buscam no som indícios ou uma fonte sonora. Assim, como o instrumento tem
como uma de suas principais condições ser a permanência de uma causa, nada mais adequado
do que situá-lo no setor 1. No entanto, a outra condição do instrumento é a variação e, nesse
aspecto, esse setor 1 deve dialogar com os outros três setores.
No plano abstrato, esse diálogo se dá com o setor 4 (compreender), que é onde
estão situadas as escutas que buscam por um sentido ou significado do som, por isso, esse é o
setor do solfejoe dos signos musicais (linguagem). Ainda nesse plano abstrato, a luteria
dialoga com o setor 3 (entender), que é onde está situada a própria intencionalidade da escuta
– é o setor onde se qualifica e seleciona aspectos particulares do som. Assim, o setor 3 é o
setor da realização sonora – é onde se articula o som tendo em vista a linguagem
No plano concreto, o setor 1, por ser ele próprio um setor concreto, dialoga apenas
com o setor 2 (ouvir). Nesse setor 2 se situa a percepção bruta e inevitável dos sons que nos
circundam. No sistema tradicional, esse é o setor da execução musical – é onde estão as
nuances concretas da execução que escapam à notação musical.
Deve-se levar em conta também que o setores 1 e 4 são objetivos enquanto os
setores 2 e 3 são subjetivos. Por isso, o solfejo e a luteria são objetivos, enquanto a realização
sonora e a execução musical são subjetivas. Assim, o setor 1 é concreto-objetivo, o 2
concreto-subjetivo, o 3 abstrato-subjetivo e o 4 abstrato-concreto.
Tendo em mente tudo isso, podemos então compreender que o sistema tradicional
é fundado no setor 4. É ele que determina todos os outros setores, ou seja, ele é a referência
para a luteria (1), para a execução musical (2) e para a realização sonora (3). É um sistema
que determinou o concreto, ou aspectos dele, a partir do abstrato. Nesse sentido, todos os
nossos instrumentos musicais tradicionais subentendem o solfejo tradicional fundado no setor
4. Por isso, uma linguagem musical nova não poderia surgir a partir dessa luteria. E é
precisamente essa a razão de Schaeffer ter como objetivo fundar um novo solfejo e a
redefinição da noção de instrumento musical. Como bem aponta Palombini (1998) foi essa
relação entre o solfejo e a prática instrumental que levou Schaeffer a recusar o atonalismo e o
serialismo.
Schaeffer vê duas razões para não aceitar o serialismo aplicado aos sons orquestrais:
primeiro, ele aparece como um gesto meramente destrutivo, cujo objetivo é
neutralizar relações tonais, que seriam inerentes à construção e à técnica
instrumentais; depois, ele impõe ao executante uma ginástica anti-natural
(PALOMBINI: 1998).
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Os instrumentos tradicionais da orquestra simplesmente não foram concebidos
para as linguagens musicais distintas do sistema tonal. Como resolver então a questão da
luteria? Como criar novos instrumentos?
Em verdade, ao reestruturar as quatro funções de escuta para estabelecer o
Programa de Pesquisa Musical (PROGREMU – Programme de laRechercheMusicale)
Schaeffer acaba por situar a luteria como hipótese de trabalho. A precedência do concreto em
relação ao abstrato é retomada ali no setor 2 e não mais no setor 1. A música iria recomeçar e
teria a sua nova gênese concreta a partir do ouvir. O abstrato se desprenderia, nessa nova
gênese, a partir de propriedades inerentes ao próprio som. Tais propriedades seriam apontadas
agora no diálogo com o setor 3, ou seja, na qualificação e identificação de critérios sonoros, e
não mais com uma linguagem que se esboça ao fazer desprender estruturas abstratas no cerne
das variações de uma prática instrumental. A linguagem, ela também uma hipótese de
trabalho, seria construída subjetivamente a partir das estruturas desprendidas do fenômeno
auditivo. Daquela gênese musical ocorrida conjectural na pré-história schaefferiana fica
apenas a escuta musicista (musicienne). Essa escuta, – em oposição à escuta musical
(musicale) que visa estruturas de linguagem e o solfejo tradicionais – é a escuta praticada pelo
instrumentista ao tocar o seu instrumento. É aquela atenção dedicada ao próprio som com o
intuito de escutá-lo melhor, percebendo as suas propriedades, fazendo comparações, e por
meio disso, estabelecer critérios de feitura. É nesse sentido que Schaeffer transforma a
máxima “Trabalha o teu instrumento” em “Trabalha teu ouvido”.
5. Conclusões
Percebe-se então que todo o projeto schaefferiano envolve uma profunda reflexão
sobre a relação entre o material musical e a luteria. Uma reestruturação do material musical
que, no caso de Schaeffer, envolve uma revisão dos próprios fundamentos do pensamento e
do material musical deverá, necessariamente, reestruturar as fontes que produzem esses sons.
Evidentemente, isso deverá abranger as técnicas de execução – incluindo aí tanto um solfejo
como um virtuosismo instrumental.
Infelizmente, Schaeffer conseguiu realizar apenas uma parte de seu ambicioso
projeto, deixando para as gerações futuras a tarefa de criar os instrumentos musicais
adequados para a realização de uma música fundada no setor concreto-subjetivo da audição
musical (o setor 2). Como é sabido, Schaeffer realizou apenas a parte subjetiva do projeto,
com a Morfologia e a Tipologia dos objetos sonoros. A parte objetiva, que envolveria o
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Solfejo e a Teoria das estruturas musicais (que sustentaria a luteria), foi realizada apenas
parcialmente e vislumbrada como hipótese ou plano de trabalho.
Apesar de hoje, – passados quase 50 anos desde a primeira publicação do Traité–
poder-se questionar a efetiva exequibilidade do programa schaefferiano, as suas considerações
sobre a correlação entre a luteria e a linguagem musical ainda se mostram como importantes
fontes de reflexão sobre os limites, o hermetismo e a contingência de nossa civilização
musical.

Nesse sentido, ele ainda será fonte de inspiração para muitas pesquisas que

abordarão a linguagem e os fundamentos teóricos da música.
Esta pesquisa tem o apoio financeiro da FAPESP
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Notas
1

Os conceitos de objeto sonoro e objeto musical são desenvolvidos ao longo das setecentas páginas do Traité e
envolvem muitos aspectos. Evidentemente, seria impossível defini-los adequadamente em apenas algumas
linhas. As definições transcritas aqui estão, portanto, bem simplificadas e têm como objetivo dar conta dos
problemas propostos.
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Sobre o ensino da scordatura e do trêmolo pela perspectiva de técnicas
estendidas no violão erudito
Gilberto de Souza Stefan

UFG – gilbertostefan@yahoo.com.br
Resumo: Esta comunicação apresenta resultados de pesquisa defendida no Programa de Mestrado
em Música da Universidade Federal de Goiás, a qual tratou do ensino do trêmolo e da scordatura
pela perspectiva de técnicas estendidas apoiado no repertório para violão erudito dos últimos 35
anos. O trabalho objetivou demonstrar o uso destes recursos no ensino da performance musical. O
quadro teórico baseou-se na produção de Carinci, Oliveira e Ray (2010), Batista (2009), Ishii
(2005), e Tokeshi (2005). As principais conclusões sintetizaram, para além do pensamento sobre o
ensino das técnicas, reflexões iniciais sobre a gênese e a taxonomia de recursos técnicos e
composicionais recém-inventados.
Palavras-chave: trêmolo e scordatura no violão, técnicas estendidas, pedagogia da performance
do violão.
The teaching of scordatura and tremolo by the perspective of extended techniques in classical
guitar
Abstract: This paper shows the results of research presented for the Program of Master Degree in
Music at the Federal University of Goiás, whose theme is the teaching of tremolo and scordatura
by the perspective of extended techniques for the repertoire of classical guitar for the past 35
years. The objective of the study was to demonstrate the use of these resources in the teaching of
musical performance. The theoretical basis lies on the production of Carinci, Oliveira and Ray
(2010), Batista (2009), Ishii (2005) and Tokeshi (2005). The main conclusions have summarized,
besides the thought about the teaching of extended techniques, the initial reflections on the genesis
and taxonomy of newly invented technical and compositional resources.
Keywords: scordatura and tremolo in the guitar, extended techniques, pedagogy of the
performance of guitar.

1. Introdução
Este trabalho tem por objetivo apresentar um relato de pesquisa desenvolvida na
Universidade Federal de Goiás. A hipótese inicial foi a de que novos recursos mecânicos ou
composicionais poderiam ter ligação com recursos tradicionais do violão. Trabalhou-se com
pesquisa do tipo bibliográfica, para a qual foram consultados livros, artigos, teses,
comunicações e dissertações publicadas nos últimos 10 anos, tanto no Brasil quanto no
exterior, na busca de subsídio teórico que justificasse tal pesquisa. O objetivo geral foi
investigar recursos tradicionais do violão erudito – scordatura e trêmolo – sob a ótica de
técnicas estendidas, a partir de repertório contemporâneo para violão (últimos 35 anos), com
vistas à sua aplicação no ensino da performance musical. Os objetivos específicos foram:
levantar fontes sobre scordatura e trêmolo; identificar e analisar recursos que pudessem ser
considerados como técnicas estendidas em obras contemporâneas; oferecer material para
ampliação de informações sobre técnicas estendidas no violão e, por fim, oferecer material
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que servisse de suporte para o ensino do trêmolo e da scordatura pela perspectiva de técnicas
estendidas. A metodologia constituiu-se de uma revisão de literatura que forneceu o quadro
teórico para justificar o ensino de técnicas tradicionais pelo viés estendido, aliada à análise
das obras/trechos de obras que continham as técnicas de trêmolo e scordatura.

2. A revisão de literatura e o quadro teórico adotado
A revisão de literatura contemplou trabalhos que versam sobre técnica estendida,
trêmolo, scordatura e pedagogia da performance, o que permitiu uma visão de conjunto sobre
o objeto. Foram incluídos trabalhos de pesquisadores que buscaram definir o conceito de
técnicas estendidas com o intuito de melhor determinar uma aplicação pedagógica dos
recursos de trêmolo e scordatura pelo viés estendido.
O quadro teórico adotado para a escolha da terminologia técnica estendida
apoiou-se principalmente na produção de pesquisadores como a contrabaixista Sonia Ray
(2010), que desenvolve trabalhos nas áreas da pedagogia da performance musical, estudando
as interações existentes entre compositores e performers, produção contemporânea para
música de câmara e metodologias de ensino de técnicas estendidas ao contrabaixo; de Cleuton
Batista (2009), clarinetista que desenvolve trabalhos relacionados ao ensino e à execução de
técnicas estendidas no repertório contemporâneo por meio da interação entre instrumentos
acústicos e recursos tecnológicos computacionais; de Reiko Ishhi (2005) pianista que
desenvolve estudos na área da performance instrumental contemporânea, centralizando suas
discussões sobre técnicas estendias ao piano; e de Eliane Tokeshi (2005), violinista que tem
pesquisado materiais didáticos contendo técnicas estendidas ao violino, bem como a produção
de música brasileira que faz uso destas técnicas. Esses autores representam uma posição
científica que justifica o conceito de técnicas estendidas como aquele em que os recursos
tradicionais dos instrumentos sofrem modificações ao longo do fazer musical histórico,
gerando possibilidades mecânicas e composicionais qualitativamente diferentes, mas em
estreita ligação com a tradição.

3. Da seleção e apresentação das obras
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O segundo capítulo da dissertação apresentou as obras/trechos de obras
selecionados, concomitante a uma breve biografia de seus compositores. A seleção obedeceu
aos seguintes critérios: todas elas deveriam conter a técnica de trêmolo ou scordatura,
deveriam apresentar um caráter de contemporaneidade (últimos 35 anos), deveriam ser
escritas para violão solo ou câmara e deveriam caracterizar-se como “Major Works”, ou seja,
obras escritas e voltadas a um propósito artístico/estético maior, não se tratando, portanto, de
peças que encerram em si o conceito de “estudos para violão”. Foram selecionadas quatro
obras que contêm os recursos de trêmolo e três de scordatura. São elas: Three inventions, de
Reginald Smith Brindle; Casablanca, a place a story and a kiss, de Jaime Zenamon; Tarots 2º mvt. - La Papesse, de Tomás Marco; Pictures at an exhibition - 8º mvt. - Cum Mortuis in
Lingua Mortua, arranjo de Kazuhito Yamashita; Koyunbaba Suite, de Carlo Domeniconi;
Paisage cubano con campanas, de Leo Brouwer e Verdades - 1º mvt. - Harpa eólia, de
Márcio Côrtes.
4. Da comparação entre recursos estendidos e tradicionais
Os conceitos tradicionais de trêmolo e scordatura também foram apresentados no
Capítulo II de modo a servirem como parâmetro de comparação aos recursos estendidos
extraídos das obras elencadas. Desse modo, buscou-se comprovar que os recursos estendidos
estudados constituem-se, em realidade, extensões de técnicas tradicionais. A título de
ilustração, expõem-se aqui os principais conceitos tratados na pesquisa, comparativamente.
4.1 Trêmolo tradicional e estendido
Embora a revisão de literatura tenha mostrado o conceito de trêmolo em Emílio
Pujol, optou-se pelas definições dos violonistas Daniel Wolff e Michael Stimpson, por serem
mais precisas e se complementarem. De acordo com Wolff (2000, s/p), no trêmolo “[...] cada
nota de uma melodia é repetida várias vezes rapidamente, criando parcialmente a ilusão de
notas longas sustentadas por um espaço de tempo maior”.
No que diz respeito à mecânica da técnica, Stimpson (1993) afirma que o modelo
de execução usual presente no gênero de música clássica consiste em que “[...] o polegar
toque as notas mais graves e que os dedos anelar, médio e indicador toquem a mesma nota em
uma corda mais aguda [...]” (1993, p. 194). Desta forma, constitui-se uma melodia
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representada pelas notas superiores tocadas em uma única corda (podendo ou não ser
alternadas), algo já estabelecido na música do século XIX.
O trêmolo definido por estes autores não articula notas alternadas em alturas
diferentes, como é o caso da técnica tradicional de trêmolo empregada na ornamentação.
Desse modo, não se considera haver uma equivalência conceitual entre essas técnicas, apesar
da mesma terminologia que as define. Assim, por não fazer parte das preocupações
concernentes ao trabalho, a técnica de trêmolo, enquanto ornamento, não foi discutida.
Quanto ao trêmolo estendido, constatou-se não haver um conceito estabelecido na
academia para classificar com plena exatidão as várias propostas musicais que geram práticas
de execução não convencionais deste recurso. Nos exemplos extraídos das obras, foi possível
notar que os recursos apresentados diferenciavam-se do trêmolo tradicional pela sua forma de
execução e pela textura produzida - embora a textura gerada por uma regularidade rítmica,
periódica e de proporções iguais, executada em alta velocidade, que diminui os espaços de
silêncio entre as notas, conceba uma percepção audível de união entre as figuras rítmicas,
proporcionando ao ouvinte a ilusão de uma melodia contínua. Percebeu-se que o resultado
sonoro inerente a cada um dos novos recursos analisados possui a textura acima descrita como
denominador comum ao trêmolo tradicional, sendo este denominador, o elo que justifica o
fato do trêmolo estendido se constituir, em realidade, no desenvolvimento do trêmolo
tradicional, ou seja, uma técnica nova estendida de uma precedente histórica.
A título de síntese, novos recursos podem ser classificados como trêmolo
estendido na medida em que se comprove que a mecânica empregada para sua execução
diferencia-se da standard do trêmolo ao violão (polegar, anelar, médio e indicador da mão
direita) e, sobretudo, quando a textura obtida pela execução desses novos recursos se
caracterize por uma sonoridade tremulante que cria no ouvinte a ilusão de som contínuo –
característica principal da textura de um trêmolo.
Também foram apontadas nos exemplos discutidos no trabalho, as diferenças
relacionadas à textura - uma classificação entre monofônica ou homofônica - na tentativa de
evidenciar quais tipos de recursos estendidos mantêm uma relação ainda mais estreita com o
trêmolo tradicional (de característica homofônica).

4.2 Scordatura tradicional e estendida
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Scordatura é um termo italiano aplicado à descrição de um processo de
“desafinação” voluntária “[...] de instrumentos de corda, especialmente alaúdes e violinos”
por parte de um intérprete (SADIE, 1994, p. 728). Esse processo de afinação alternativa
remete a uma afinação diferenciada das cordas soltas do instrumento com relação a uma
afinação padrão pré-estabelecida. Ainda segundo Campbell “Scordatura é um termo utilizado
para designar uma afinação que se utiliza de um conjunto de alturas diferente daquelas
consideradas as convencionais de determinado instrumento de corda” (BORGES, apud
CAMPBELL, 2004, p. 277).
Entende-se que o conceito tradicional de scordatura pode ser confundido com o
conceito sobre “técnicas estendidas” no que diz respeito à produção de novos recursos.
Apesar de ambos referirem-se a procedimentos que visam ampliar as possibilidades técnicomusicais ao longo da história, o pensamento sobre scordatura por um viés estendido pode
implicar em algumas prerrogativas.
A afinação tradicional do violão estabeleceu-se somente no período romântico,
após várias experimentações ocorridas em períodos musicais anteriores. É a partir da
padronização de um sistema musical (temperado) que os instrumentos se estabelecem, tanto
em sua concepção de construção quanto de técnica. De acordo com Stefan (2010, p. 422) “[...]
o violão apresenta-se com uma configuração padrão de número de cordas e afinação já
definidas, caracterizada por intervalos, em geral, de 4ª justas, a saber: Mi-lá-ré-sol-si-mi’”.
Também uma prática com relação ao uso da scordatura tradicional já fora
consolidada. Nela, a manipulação da afinação padronizada do violão e procedimentos de
ajuste e ampliação de repertório já foram concretizados. Afinações diversas, como a terceira
corda em Fá sustenido (meio tom abaixo), a sexta em Ré (um tom abaixo), ou a quinta em Sol
(um tom abaixo); ou a transcrição musical, são exemplos de procedimentos incorporados ao
manuseio da técnica no intuito de possibilitar que o violão simule e/ou abarque a tessitura de
outros instrumentos (como o alaúde renascentista, piano, cravo, etc.), ou ainda, seja capaz de
executar determinadas harmonias, contrapontos e articulações.
Desse modo, um pensamento sobre técnicas estendidas na scordatura poderia ser
desenvolvido a partir de duas premissas: afinações diferenciadas da afinação tradicional do
violão; procedimentos diferenciados da manipulação consolidada do recurso.

5. A aplicação pedagógica do trêmolo e da scordatura estendidas
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No último capítulo da dissertação foram analisados os exemplos de scordatura e
trêmolo por um ponto de vista pedagógico. Nele, foram discutidas as principais dificuldades
inerentes ao processo de ensino das técnicas, considerando-se especialmente aquelas ligadas à
produção dos métodos e materiais didáticos. Considerou-se como principal pré-requisito para
a aprendizagem da scordatura e do trêmolo estendidos, a habilidade do aluno na execução
desses recursos pelo seu viés tradicional.
Em relação ao trêmolo isso inclui, no mínimo, o aluno estar apto a expor
claramente uma linha melódica, separando-a do acompanhamento por um controle de níveis
de intensidade sonora; executar de forma confortável o recurso em andamento igual ou
superior a 108 pulsos por minuto, tendo como referência a unidade de tempo do compasso
para a marcação das pulsações; conferir ao ritmo um caráter de “leveza”/”fluidez”, por meio
de três aspectos: respeito à duração integral dos valores positivos (corte de notas inexistente),
execução regular das pulsações empregadas no andamento escolhido, equilíbrio de peso entre
os dedos indicador, médio e anelar, obtido pela mesma velocidade inferida no ataque destes às
cordas; e gerar uma unidade sonora musical compacta e uniforme, por meio de uma unidade
tímbrica, sendo esta conseguida pelo ataque dos dedos indicador, médio e anelar, em uma
mesma região na corda, senão em um mesmo ponto estabelecido em seu comprimento.
Com relação à scordatura o aluno deve ser capaz de executar transcrições escritas
para violão a partir de instrumentos de maior tessitura, de afinar notas em intervalos
diatônicos ou cromáticos - intervalos relacionados à música de caráter tonal - e de manipular o
recurso pela sua forma já consolidada, ou seja, afinar de maneira diferenciada da afinação
padrão do violão as seguintes cordas: 3ª (Sol/3) para Fá sustenido/3 - (meio tom abaixo); 6ª
(Mi/2) para Ré/2 – (um tom abaixo) e 5ª (Lá/2) para Sol/2 – (um tom abaixo).
Também foram eleitos objetivos gerais e específicos do ensino do trêmolo e da
scordatura pelo viés estendido. Foram considerados como objetivos gerais: 1 - ampliar a
visão de mundo do aluno, estimulando-lhe a consciência de que nada é definitivo, imutável ou
estático; 2 - criar as condições para que amplie sua área de atuação profissional ao conseguir
tocar de modo fluente música contemporânea que contenha os recursos de trêmolo e
scordatura estendidos.
Como objetivo específico do estudo do trêmolo estendido, considerou-se o de
estimular o aluno a desenvolver a habilidade da mão direita para um maior controle de
dinâmicas, separação de vozes e coordenação motora em geral. Quanto ao objetivo específico
do estudo da scordatura estendida, considerou-se o de desenvolver a capacidade de ampliar a
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percepção musical e cinestésica do aluno com relação a seu instrumento e possibilitar-lhe
transitar por diversos campos sonoros possivelmente inexplorados - aqueles não restritos à
música de caráter tonal.
No desenvolvimento do capítulo, foi descrito o processo de ensino/aprendizagem
de cada um dos exemplos presentes nos trechos e obras selecionados.
6. Considerações finais
Ao término da pesquisa, a primeira constatação foi a de que, devido ao pouco
distanciamento histórico em que pesquisadores da atualidade se encontram com relação a esse
objeto, aliado à diversidade das interações que podem caracterizar uma extensão técnica,
torna-se inviável uma definição taxativa do conceito sobre as técnicas estendidas atualmente.
Interações dessa magnitude exigem um pensar profundo e sedimentado, o que ainda não
ocorreu dado o pouco tempo despendido no estudo científico dessa temática - somente há
aproximados 15 anos, pesquisadores formulam e desenvolvem um pensamento metódico
sobre o conceito. Desse modo, elencar como técnica estendida um conceito que se refira à
reformulação das técnicas de composição e execução já há muito incorporadas ao aparato
teórico de músicos, denominado por “técnica tradicional”, é justificável, pois, não só foram
encontrados na revisão de literatura autores que corroboram esse pensamento, como essa
assertiva foi demonstrada por meio da análise de exemplos e argumentações.
Mais um fator observado foi o de que se têm tentado classificar as extensões dos
recursos tradicionais a partir do agente mecânico que o produz ao invés de levar em conta a
textura obtida por diversos agentes mecânicos que geram, em suma, uma mesma percepção
auditiva. Independente do agente mecânico que executa a ação - quer seja um ou dois dedos,
em qualquer ordem, ou até mesmo um ventilador de mão - a classificação de um recurso
poderia basear-se primordialmente pela textura gerada e não pelo seu agente. Do contrário,
devemos passar a lidar com uma infinidade de nomenclaturas, tão volumosas quanto o
número de possibilidades de execução mecânica que o homem for capaz de produzir por meio
de sua imaginação composicional.
Por fim, constatou-se a necessidade de pesquisas sobre a gênese e a taxonomia das
técnicas estendidas; de incluir no ensino do violão brasileiro uma cultura que vise o
desenvolvimento do aluno no repertório contemporâneo para violão; e de se formular novos
métodos que contemplem não só as técnicas de scordatura e trêmolo estendidos, mas as
demais utilizadas nos novos procedimentos de composição e execução do instrumento.
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Sons e silêncios da cidade civilizada: a paisagem sonora do Rio de Janeiro e
a reforma de Pereira Passos
Mónica Vermes
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Resumo: Este trabalho parte do conceito de “paisagem sonora” de R.M. Schafer e seus
desdobramentos, a possibilidade de reconstituição de uma paisagem sonora do passado a partir de
fontes literárias e iconográficas e a inter-relação entre paisagem sonora e criação musical, para
pensar as transformações na paisagem sonora da cidade do Rio de Janeiro em consequência das
reformas do prefeito Pereira Passos (1902-1906). Relaciono ainda o paralelo entre contenção
acústica e civilização empregando como principal fonte O Rio de Janeiro de meu Tempo de Luiz
Edmundo.
Palavras-chave: paisagem sonora do Rio de Janeiro, paisagem sonora e reforma urbana, sons e
civilização
Sound and Silence in the Civilized City: the soundscape of Rio de Janeiro and the remodeling by Pereira
Passos
Abstract: This paper analyzes the transformations in the soundscape of Rio de Janeiro through the
urban remodeling promoted by Francisco Pereira Passos (1902-1906). This analysis departs from
the concept of “soundscape” by R.M. Schafer and two developments from this concept: the
possibility to reconstitute a soundscape from the past by using literary and iconographic sources,
and the interconnection between soundscape and musical creation. I also connect acoustic
composure to civilization, using O Rio de Janeiro de meu Tempo by Luiz Edmundo as my main
source.
Keywords: soudscape of Rio de Janeiro, soudscape and urban remodeling, sounds and civilization

Este trabalho se insere dentro de um projeto mais amplo que tem como assunto a
cena musical do Rio de Janeiro no período entre 1890 e 1920. Cena musical é aqui entendida
como o complexo que compreende as pessoas (profissionais ou amadoras), os espaços
(públicos, semi-públicos e privados), os gêneros musicais (eruditos, semi-eruditos e
populares), as instituições (formais e informais), os aspectos materiais e as práticas
relacionadas com a música, e suas representações. No efervescente Rio de Janeiro da virada
do século essas atividades constituíam um complexo multifacetado, cuja abordagem demanda
recortes precisos. Neste trabalho proponho uma análise do registro de questões relativas a
fenômenos sonoros na obra O Rio de Janeiro de Meu Tempo, de Luiz Edmundo.
1. Paisagem Sonora
Este trabalho toma como ponto de partida o conceito de “paisagem sonora”,
conforme delineado por R. Murray Schafer em seu livro The Tuning of the World de 1977 (A
afinação do mundo, na tradução ao português de Marisa Trench Fonterrada, 2001) e dois
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desdobramentos desse conceito que também se encontram nesse livro: a possibilidade de
reconstituição de uma paisagem sonora do passado a partir de fontes literárias e o papel da
paisagem sonora na formação de músicos e ouvintes, repercutindo na criação musical.
A paisagem sonora incluiria todas as sonoridades da cidade, não se restringindo
àquilo que normalmente identificamos como “musical”, inclui também os sons produzidos
pelos meios de transporte, resultantes das atividades executadas nesse espaço, sem que o
resultado acústico seja necessariamente parte prevista ou primordial dessas atividades (ruídos
e gritos dos tipos mais variados), sons de animais, sinos de igreja e outros sons associados a
práticas e celebrações de diferentes religiões ou cultos e quaisquer outras manifestações
acústicas que ocorram na cidade.
A reconstituição de paisagens sonoras do passado pode ser realizada a partir de
registros literários, ficcionais ou não, de documentos oficiais e de fontes iconográficas. Como
estabelece o próprio Schafer:
Assim, embora possamos utilizar modernas técnicas de gravação e análise no estudo
das paisagens sonoras contemporâneas, para fundamentar as perspectivas históricas
teremos que nos voltar para o relato de testemunhas auditivas da literatura e da
mitologia, bem como aos registros antropológicos e históricos. (SCHAFER,
2001:24)

Procedimento que o próprio Schafer emprega na primeira parte de seu livro ao
tentar delinear um histórico da transformação das paisagens sonoras. A tentativa de delinear
uma paisagem sonora passada me parece particularmente interessante como forma de
entender os indivíduos, as coletividades e suas práticas sociais e culturais, o que é sugerido no
texto de Schafer. No Prefácio do autor à edição brasileira, ele diz:
A maior parte dos sons que ouvimos nas cidades, hoje em dia, pertence a alguém e é
utilizada retoricamente para atrair nossa atenção ou para nos vender alguma coisa. À
medida que a guerra pela posse de nossos ouvidos aumenta, o mundo fica cada vez
mais superpovoado de sons, mas, ao mesmo tempo, a variedade de alguns deles
decresce. (SCHAFER, 2001:12)

Projetando esse raciocínio para o passado, talvez essa intencionalidade no uso do
som para “atrair a atenção” ou para “vender alguma coisa” não seja tão pertinente, mas
acredito que os sons tinham também donos e que as sonoridades da cidade traduziam formas
de ocupação desse espaço relacionadas a diferentes camadas sociais, etnias e gêneros. A
“guerra” intencional pela atenção a que Schafer se refere, talvez se desse também naquele
momento, mas como reflexo dos choques (mais ou menos conscientes) pela ocupação do
espaço. As diferenças sociais, étnicas e de gênero não se dão apenas na produção do som, mas
também na sua percepção, fator para o qual Schafer alerta (2001:296). Assim, uma tentativa
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de reconstituição de uma paisagem sonora a partir de relatos literários deve estar atenta aos
filtros que caracterizam esse testemunho.
Na Introdução de A Afinação do Mundo, Schafer explica:
O território básico dos estudos da paisagem sonora estará situado a meio caminho
entre a ciência, a sociedade e as artes. Com a acústica e a psico-acústica
aprenderemos a respeito das propriedades físicas do som e do modo pelo qual este é
interpretado pelo cérebro humano. Com a sociedade aprenderemos como o homem
se comporta com os sons e de que maneira estes afetam e modificam o seu
comportamento. Com as artes, e particularmente com a música, aprenderemos de
que modo o homem cria paisagens sonoras ideais para aquela outra vida que é a da
imaginação e da reflexão psíquica. Com base nesses estudos, começaremos a
construir os fundamentos de uma nova interdisciplina – o projeto acústico.
(SCHAFER, 2001:18)

Outro desdobramento possível, acreditamos, do estudo da paisagem sonora é a
reflexão das condições sócio-culturais de constituição de uma paisagem sonora através das
formas de ocupação do espaço da cidade, dos conjuntos de leis que determinam as atividades
e as formas de convivência nesse espaço e dos significados atribuídos ao som e ao silêncio.
Schafer estabelece também uma relação entre a paisagem sonora e suas
transformações e a criação musical no capítulo “Música, paisagem sonora e mudanças na
percepção” (SCHAFER, 2001:151-172). Segundo ele, a música, como “melhor registro
permanente de sons do passado”, seria uma referência importante para o “estudo das
modificações nos hábitos e nas percepções auditivas”. (SCHAFER, 2001:151). O raciocínio
que serve de fundamento a essa proposição é que a música criada refletiria as transformações
nas paisagens sonoras. Exemplo disso seria o paralelo entre a expansão (em termos de
amplitude e frequência) das paisagens sonoras das cidades e no repertório da música européia.
2. Rio de Janeiro
Os primeiros anos do século XX foram um período de transformações aceleradas
na cidade do Rio de Janeiro resultantes tanto das inovações tecnológicas que chegavam e se
multiplicavam na cidade (automóveis, fonógrafos) quanto das consequências das reformas
promovidas pelo prefeito Pereira Passos.
Francisco Pereira Passos (1836-1913) foi prefeito do Rio de Janeiro entre 1902 e
1906, cargo para o qual foi nomeado pelo presidente da república, Rodrigues Alves. Durante
sua administração o Rio de Janeiro passou por um intenso processo de reformas. Apesar de o
aspecto mais conhecido dessas reformas estar relacionado com a derrubada de prédios, a
construção de edifícios novos e o alargamento de ruas, 1 a cidade se transformou com
iniciativas de vários tipos: eliminação de animais (ratos, cachorros soltos, animais de carga,
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porcos criados domesticamente com propósitos alimentares), erradicação de mendigos e
“vadios”, regulamentação do comércio de ambulantes e das formas de exibição das
mercadorias, criação de instalações e exigência de condições de higiene relacionadas com a
produção de alimentos (ordenha, abate), construção de novas instalações comerciais
(mercados), proibição de várias práticas (candomblé e cultos religiosos de origem africana,
fogos de artifício, soltar pipas, fazer fogueiras, soltar balões), normas relacionadas com
preocupações higiênicas (proibição de urinar e cuspir nas ruas e, de forma correspondente, a
criação de mictórios e a instalação de escarradeiras), demolição de casas e cortiços,
alargamento de ruas e abertura de novas ruas e avenidas, com consequências importantes em
vários aspectos da vida da cidade. 2 Como destaca Benchimol no livro Pereira Passos, um
Haussmann tropical:
Ao mesmo tempo em que remodelava, junto com o governo federal, a estrutura
material da cidade – demolições de prédios, abertura de avenidas, prolongamento e
alargamento de ruas, reforma do calçamento, arborização e ajardinamento de praças
etc. – Pereira Passos usava seus poderes discricionários, nos seis primeiros meses de
1903, para colocar em vigor um elenco de decretos destinados a transformar “velhas
usanças” que negariam ao Rio de Janeiro foros de capital “e mesmo de simples
habitat de um povo civilizado”.
Foram medidas que atingiram frontalmente as condições de vida da grande massa
popular não só a que residia e trabalhava no centro e em suas imediações, como a
que habitava os subúrbios e zonas rurais da cidade. Alteraram ou pretenderam
alterar práticas econômicas, formas de lazer e costumes, profundamente arraigados
no tecido social e cultural do Rio de Janeiro. (BENCHIMOL, 1992:277)

As transformações pelas quais passou a cidade se refletem também em sua
“paisagem sonora”, como discutirei mais adiante, consequência das mudanças nos tipos de
ocupação do espaço, profissões que desapareceram ou que foram empurradas para regiões
mais distantes do centro, nos tipos de calçamento e meios de transporte, na supressão de
certos tipos de espaço de convivência, como os cortiços. Minha tentativa de refletir sobre
essas transformações nas sonoridades da cidade terão como fonte básica neste trabalho o
volume de memórias O Rio de Janeiro do meu tempo de Luiz Edmundo.
Luiz Edmundo (Luiz Edmundo de Melo Pereira da Costa), tipicamente descrito
como escritor, memorialista e historiador, nasceu no Rio de Janeiro em 1878 e lá morreu em
1961. Parte significativa de sua obra publicada em livros é dedicada à cidade do Rio de
Janeiro: sua história, seus bairros, suas personagens, as instituições, os estabelecimentos
comerciais, informações históricas e causos. Neste trabalho tomei como fonte O Rio de
Janeiro de meu tempo, livro de memórias/crônica publicado em 1938 que se concentra na
cidade do Rio de Janeiro do início do século XX. Luiz Edmundo identifica “seu tempo” com
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os anos imediatamente anteriores à reforma do prefeito Pereira Passos (COSTA, 1957:513),
trata de uma cidade que havia desaparecido e na qual identificava traços “coloniais”, seja
pelas características da cidade – o desenho tortuoso das ruas estreitas, o calçamento irregular,
o excesso de buracos, a falta de infra-estrutura, casas “feias”, sem janelas e sem ventilação,
sujeira, ausência de construções e lazeres elegantes – e de seu povo – que ele considera
deselegante e sem higiene. Desde as primeiras páginas, Luiz Edmundo associa a reforma de
1903-1906 a um resgate da cidade do estado de deterioração em que se encontrava, um
bordão que se repetirá ao longo de toda a obra.
Os prefeitos da cidade parecem, no começo do século, em sua maioria, estrangeiros
que não se podem interessar pela terra onde mandam, já porque nela não nasceram,
já porque só buscam, na mesma, apenas, meios de estabelecer, garantir fortuna, ou
prestígio na Política. A cidade é uma vergonha para a civilização americana. É a
mesma cidade colonial de 1801. Sem tirar nem pôr – suja, atrasada e fedorenta.
(COSTA, 1959:613)

É a partir dessa dicotomia – Rio colonial vs. Rio civilizado – que o autor
descreverá a vida na cidade. De forma bastante sistemática, Luiz Edmundo organiza o livro
por aspectos da vida (as características das ruas, os meios de transporte, o comércio de rua),
áreas da cidade (a rua do Ouvidor, o cais Pharoux e a praça Quinze de Novembro, o largo da
Carioca, a praça Tiradentes, a rua da Misericórdia, o morro do Castelo, o morro de Santo
Antônio, o largo do Machado), descrevendo os estabelecimentos comerciais, a indumentária
de homens e mulheres, os tipos característicos, as habitações (do palacete ao cortiço), os
hábitos de lazer (teatros, cafés-concerto, circos, confeitarias) e de bebida e comida, além de
outras instituições e práticas culturais (livros e livrarias, carnavais, esportes, jogo, jornais e
revistas). O desprezo com que o autor caracteriza tudo aquilo que lhe parece associado ao
atraso, à vida colonial, é movido pela celebração da higienização (que também resulta ser
étnica, social e cultural) do centro do Rio de Janeiro e acaba levando-o a registrar– ainda que
cego a ela – a riqueza da vida nessa área da capital da República. Com essas informações é
possível começar a delinear a paisagem sonora carioca da virada do século e as formas como
foi transformada pela reforma.
3. Sons e silêncios
Os sons da cidade não são o aspecto central das descrições de Luiz Edmundo, mas
estão presentes e, em alguns casos, são registrados de forma bastante cuidadosa. É o caso, por
exemplo, dos pregões: vendedores de empada, compradores de ratos, vendedores de perus, de
peixes, de fósforos, de vassouras. O autor procura reproduzir, além do texto dos pregões, a
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entonação e os sotaques, além dos outros sons associados a cada variedade do comércio.
(COSTA, 1959:52-58, 86-87).
Outros sons podem ser imaginados a partir da descrição dos tipos de calçamento
da cidade – “feito de paralelepípedos alinhados” (COSTA, 1959:46) – e dos tipos de veículo
que por ali circulavam, “[a] roda do veículo, descontrolada e bruta, forrada em aros de metal”
(COSTA, 1959:46). Esses sons da roda sobre a pedra, somados aos sons produzidos pelo
animal, são ainda complementados com freqüentes referências aos ruídos das pessoas nas
ruas, vozes e gargalhadas: “Reclama-se para esse pobre cocheiro, no começo do século, não a
voz de barítono ou tenor, porém forte voz, porque o homem vive a gritar a cada passo, em seu
ofício.” (COSTA, 1959:52)
A cidade vai aparecendo em múltiplas paisagens sonoras, que variam de acordo
com a parte do centro (há diferenças, por exemplo, ao longo do trajeto da rua do Ouvidor), do
horário e da época do ano. Os sons sazonais mais significativos parecem ser aqueles
associados às festividades carnavalescas.
Os sons intensos, o barulho, de forma geral, é associado por Luiz Edmundo às
camadas mais baixas da sociedade. Podemos observar uma distinção social de natureza
acústica. Ao descrever o interior de um café elegante, o autor acha paradoxal a barulheira:
O Café do começo do século, entre nós, mesmo o de clientela mais fina e mais
distinta, sobretudo a certa hora, impressiona e espanta pela nota bulha, não só da
multidão que o invade, como pelo ruído que provoca o pessoal de serviço, ora
dirigindo-o, ora executando-o, aos gritos, aos berros, em meio ao cascatear
ensurdecedor das louças em manejo, que até parece que se lascam e se quebram, em
tombos, em raspões, sobre as mesas de mármore. Ruído perene e forte de objetos em
choque, num esbarrondar hiperacústico que excita, agasta e ofende os nervos.
Marulhar de feira, azáfama de comício popular, confuso brouhaha que a gente ouve
de longe. (COSTA, 1959:506-507)

Ou das celebrações carnavalescas: “É um desabafo estúpido e brutal de criatura
que sente a necessidade de cantar, de bater, de bramir a alegria em canhões, que lhe vai
n’alma. Que, se o homem de elite, quando venturoso, sorri, o da plebe, em geral, feliz,
expande-se em ruídos, gargalha, espinoteia e dá patadas.” (COSTA, 1959:767)
Como contraste, os sons discretos do público elegante das corridas de cavalos:
“As arquibancadas dos sócios, que é onde se introduz a nata dos frequentadores, palpita de
vida e de rumor, num bruhaha amável de massa alegre, que timbra em mostrar ademanes
polidos, modos aristocráticos, distinção, elegância...” (COSTA, 1959:843)
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Como resultado das reformas, ocorre uma “estratificação do espaço urbano
carioca e a criação de espaços destinados ao lazer e ao desfrute das classes dominantes”
(BENCHIMOL, 1992:317), expulsando da região central da cidade manifestações – e
sonoridades – associadas aos espaços e práticas que se pretenderam abolir. Além disso, havia
também as mudanças típicas nas cidades na virada do século XIX para o século XX, causadas
pelas inovações tecnológicas que chegam e se multiplicam na cidade: o fonógrafo, o cinema,
os automóveis, a substituição dos bondes por tração animal por bondes elétricos. Tudo isso
faz com que apareçam sons novos, com que certos sons sejam exilados e que outros sons se
tornem audíveis, numa reconfiguração acústica da cidade.
No plano legal da reforma observamos, por exemplo, a proibição do entrudo no
Carnaval, substituído pelas “Batalhas de Flores” (BENCHIMOL, 1992:284). Segundo Luiz
Edmundo:
Só depois de 1904, com a remodelação da cidade e o natural cancelamento de certas
tradições alienígenas, é que o Zé-Pereira começa a esmorecer. O Rio civiliza-se, dizse pelos jornais. E os ruídos bárbaros são convidados a desaparecer de uma cidade
que começa a cultuar a civilização. (COSTA, 1959:771)

Dessa perspectiva, a “perseguição ao candomblé e aos cultos religiosos de origem
africana, hostilidade às serenatas e à boemia” (BENCHIMOL, 1992:285) fariam parte de uma
higienização também cultural (e sonora) da cidade.
Os cortiços, demolidos, eram, na descrição de Luiz Edmundo, espaços
extremamente ricos acusticamente, agregando sons: numerosos cães e gatos, lavadeiras
empenhadas em seu ofício e sempre cantando, gaiolas de passarinhos, a agitação contínua e
rumorosa dos moradores, as crianças, os pregões, o realejo, os fados, as modinhas e outras
canções da moda.
Sob o tremular dos panos que gotejam de cima, o movimento de vaivém dos
moradores, em baixo, numa agitação contínua e rumorosa. Gente de várias raças e
de todas as cores: pretas, crioulas de saias rodadas e cachimbos de barro, pendendo
de enormes bocas, portuguesas sobrancelhudas e vermelhas, de braços grossos e
peitarra forte, mulatinhas flébeis, de ar andrógino e ademanes sentimentais,
italianos, espanhóis, alemães, sírios, chins...
[...] E essa gente toda a falar, a sorrir, a se mexer. Aqui berra um, ali discute outro,
um terceiro, adiante, assobia. Mais longe outro resigna, berra, discute e briga.
Crianças soltas, como demônios, passam correndo, desabridamente, por entre
bambus e tinas, não raro sobre a própria roupa posta, no chão, ao sol, a corar. [...] À
bulha das crianças, junta-se o ruído dos pregões. (COSTA, 1959:367-68)

4. Considerações Finais
O acelerado processo de transformação por que passa a cidade do Rio de Janeiro
nos primeiros anos do século XX se relaciona com um esforço concentrado em modernizar,
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sofisticar, civilizar a cidade, de modo que esta se equiparasse aos modelos urbanos europeus,
particularmente Paris. Esse processo de transformação atinge vários aspectos da vida na
cidade, desde evidentes aspectos materiais a uma busca de comportamentos adequados a esse
novo estado a que se almejava. Para Norbert Elias em O Processo Civilizador, na síntese de
Pilla, “uma sociedade em constante transição estabelece, em cada época, instrumentos de
condicionamento impostos aos indivíduos capazes de criar modelos que refletem suas
próprias idéias de moralidade, de delicadeza e de polidez.” (PILLA, 2003:1). Neste caso, esse
conjunto de movimentos se dá no sentido de uma atenuação acústica ou mesmo de
silenciamento. A reforma urbana no Rio, suas motivações e seus desenvolvimentos
transformaram também a paisagem sonora da cidade. A análise e os desdobramentos dessas
transformações inclusive na criação musical que teve lugar na cidade são objeto de nossa
próxima etapa de trabalho.
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Soprando a gaita: bandas de pífanos no sertão baiano
Bruno Del Neri Batista Menegatti

Mestrando em Musicologia pela Universidade de São Paulo – brunomenegatti@yahoo.com.br
Resumo: Investigação dos conjuntos denominados Bandas de Pífanos ou Zabumbas, atuantes na
região do sertão baiano, nas proximidades da cidade de Canudos. Destacamos as abordagens
acadêmicas do assunto, até o presente momento, e apresentamos um estudo das características
ogrnanológicas dos conjuntos com dados da nossa pesquisa de campo no sertão baiano. Todos os
conjuntos pesquisados utilizam o aerofone longitudinal, a gaita, apesar da denominação pífano
também ser utilizada. Procuramos a desambiguação dos termos e tratamos das diferenças entre os
aerofones transversais, pifanos, e os longitudinais, gaitas.
Palavras-chave: Banda de pífano, organologia, pífano, gaita.
Blowing the flute: fife bandas in the backlands of Bahia
Abstract: Investigation of the bands called Bandas de Pífanos or Zabumbas, operating in the
region of Bahia's countryside, near the town of Canudos. We draft the academic approaches of the
subject, up to now, and present a study of the organological characteristics of the musical
instruments based on our field research in the countryside of Bahia. All goups researched utilizes
the longitudinal aerofone, the gaita, although the designation fife also be used. We seek the
disambiguation of the terms and treat the differences between the transverse aerophones, fifes, and
the longitudinal, gaitas.
Keywords: Fife Band, organology, fife.

1. Banda de pífano, Zabumba e Cabaçal
Os connjuntos instrumentais conhecidos genericamente pelo nome de Bandas de
Pífanos são encontrados sobretudo nos interiores dos estados nordestinos, norte de Minas
Gerais, norte de Góias e até em São Paulo (dado que a Banda de Pífanos de Caruaru,
considerada uma das principais expoentes deste gênero musical, reside na capital desde a
década de 80). Atualmente há grupos em atividade por quase todos os estados do Nordeste –
principalmente nos interiores de Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará.
Levantamentos realizados na década de 70 notificavam 45 grupos atuantes no estado de
Alagoas, em 96 municípios, e 81 grupos em 74 municípios do estado do Sergipe. Estudos
mais recentes, como o Mapa Alagoano do Folclore de 2001, identificaram um aumento no
número de Bandas de Pífano, somando 62 grupos. (ROCHA, 2002: 33). Na Paraíba, o Projeto
Cabaçal realizado recentemente, mapeou e organizou material sobre as bandas em atuação em
diversos municípios do sertão do estado.
As bandas são formadas por músicos populares que, em sua grande maioria,
sobrevivem da agricultura, são autodidatas e artesões dos próprios instrumentos e canções.
Essas são interpretadas por duas flautas (pífanos ou gaitas) e percussão (caixa, zabumba,
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surdo e pratos). São conhecidos como “Banda de Pífano”, “Banda Cabaçal”, “Zabumba”,
“Esquenta-mulher”, entre outras denominações, variáveis de acordo com a região geográfica
do conjunto.¹ São dos mais representativos da música popular, levando-se em conta tratar-se
de um conjunto de músicos populares voltados exclusivamente, com raras as exceções, a
realização de música puramente instrumental (BRAUNWIESER, 1946: 602)
Esta formação musical, considerando as ligeiras adaptações regionais na
configuração instrumental, tem como principal função social a atividade de animadores das
festividades, religiosas ou não, executando um repertório de peças autorais e de diversos
estilos populares e até dos mais recentes sucessos da música comercial e midiática.
“A Banda de Pífanos (ou de Pife na pronúncia popular) é sem dúvida o conjunto
musical mais antigo e característico da tradição popular nordestina. Fato a se
destacar é o de ela ser um grupo de música puramente instrumental, raramente
acompanhado de cantoria, e compõe, junto com os grupos de choros da cidade, o
panorama da música instrumental brasileira de tradição oral”. (IKEDA, A. T, DIAS,
P. e CARVALHO, S, [2009] http://www.cachuera.org.br/escritos).

Os dados de pequisa citados neste artigo são referentes a nossa pesquisa de campo
realizada em fevereiro de 2010, durante o trabalho do nosso mestrado. Pesquisamos em
Canudos e região os seguintes conjuntos, Banda de Pífanos de Bendegó, Zabumba Canudense
(Canudos), Banda de Pífanos do Raso da Catarina (Macururé), Banda de Pífanos do Poço
dos Vieira, Banda de Pífanos de São Paulinho (Uauá), Zabumba Kaimbé, Zabumba Família
Barbosa, Zabumba General (Euclides da Cunha) e Zabumba Nossa Senhora das Candeias
(Banzaê).
2. Levantamento da abordagem acadêmica do assunto
Concordamos com MAGALHAES (2009: 25) que salienta a escassa abordagem
deste assunto na bibliografia em geral, embora nos últimos quinze anos já é notável o
aumento do número de trabalhos acadêmicos dedicados a esta temática. (CAJAZEIRA, 1998),
(PEDRASSE, 2002); (PIRES, 2005); (VELHA, 2008); (MAGALHAES, 2009).
O primeiro registro de pesquisa acerca dos conjuntos de zabumba é do maestro
Martin Braunwieser e foi publicado no Boletim Latino-Americano de Música em abril de
1944. Resultou da sua observação durante a atuação como técnico musical junto à equipe da
Missão de Pesquisas Folclóricas, que esteve no Nordeste e Norte do Brasil em 1938. Trata-se
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de um artigo que descreve brevemente a características dos conjuntos, seus insturmentos e
atuação das bandas nos contextos que estão inseridas.
O primeiro pesquisador a esmiuçar as questões propriemente musicais foi o
compositor Cesar Guerra-Peixe. Em seu trabalho Zabumba, orquestra nordestina, publicado
na Revista Brasileira de Folclore em 1970, ele dá variadas definições a respeito do grupo, sua
função e repertório, estuda os intrumentos e nos fornece um documentário rítmico-melódico
com 19 transcrições musicais do repertório de conjuntos pernambucanos dos municípios de
Caruaru e Pesqueira.
Registramos também os artigos escritos por Tenório da Rocha e Tiago de Oliveira
Pinto, Bandas de Pífanos, die Instrumental Ensembles des Nordoestens, no livro Welt Musik:
Brsilien. Einfuhrung in Musiktraditionen Brasiliens da editora Schott de 1986 e, somente do
segundo autor, As bandas de Pífanos no Brasil: aspectos de organologia, repertório e função
publicação portuguesa do Congresso Portugal e o Mundo: o encontro de culturas na música,
da editora Dom Quixote de 1997.
Entre os trabalhos acadêmicos sobre o assunto registramos uma tese de doutorado
(José Maria Tenório Rocha) e 9 dissertações de mestrado (Regina Cajazeira, Eurides Santos,
Marco Antonio da Silva Caneca, Hugo Pires, Carlos E. Pedrasse, Cristina E. Velha, Daniel L.
Magalhães, Celso E. S. Ramos e Elinaldo Braga). Atualmente em andamento existe o trabalho
de Murilo Mendes da UDESC sobre a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto do Ceará.
Também encontramos registro de dois trabalhos de autores estrangeiros, Larry
Crook, Focus: Music of Northeast Brazil, de 2005 com um capitulo dedicado as Bandas de
Pífanos e cantorias de viola e Regine Algayer-Kauffman, Der Kampf des Hund es mit dem
Jaguar: bandas de pífanos in Nordostbrasilien de 1996. Crook também realizou um doutorado
em 1991 intitulado Zabumba Music from Caruaru, Pernambuco: Musical Style, Gender, and
the Interpretation of Rural and Urban Worlds, pela University of Texas, Austin.
3. Organologia: estudo dos instrumentos musicais das bandas pesquisadas
Todos os instrumentos utilizados nos conjuntos são artesanais e construídos por
integrantes ou herdados de outros familiares. Todo conjunto possui algum integrante que mais
se destaca na artesania e fabricação dos instrumentos como Antonio da Silva Anselmo
“mestre Gobira”, na Banda de Pífanos de Bendegó, ou Roberto Dantas Gama na Zabumba da
Família Barbosa. Eles que fazem os ajustes e reparos necessários nos instrumentos de
percussão, tais como afinação e amarração, além de construir novos instrumentos,
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principalmente gaitas. Quando não há quem cumpra esta função de artesão dentro do próprio
conjunto é preciso providenciar alguém de outra localidade. Foi este o caso da Zabumba
Kaimbé de Massacará que acabara de receber os instrumentos feitos por um artesão da cidade
de Ribeira de Pombal por não ter nenhum componente habilitado para construir e reformar os
instrumentos.
4.1 – Caixa
Membranofone com formato cilíndrico e recoberto por membranas em ambas as
extremidades. Diâmetro de 12’ a 14’ polegadas. A pele é de origem animal e a tensão é obtida
pela amarração de cordas.
Uma característica importante para o timbre do instrumento é o fio duplo de nylon
afixado junto com uma presilha de plástico na pele inferior, de resposta da caixa. Os músicos
da Banda de Pífanos de Bendegó caracterizam como “zuadinha” o timbre resultante deste
aspecto organológico.
O caixeiro é o músico mais dedicado na manutenção de uma linha rítmica precisa,
quase sempre em semicolcheias com acentuações variáveis de acordo com o ritmo em
questão. O músico utiliza duas baquetas de madeira para os toques da caixa, fazendo-o de
maneira alternada, porém não o tempo todo. Há diversos momentos em que a divisão entre os
toques da mão direita e esquerda não são simétricos.
4.2 – Zabumba
Membranofone com fuste cilíndrico curto e recoberto por membranas em ambas
as extremidades. Diâmetro acima de 16’ polegadas. Também possui pele de origem animal e
tensão obtida pela amarração de cordas. Funciona como uma espécie de bumbo e é percutida
na pele superior com uma baqueta acolchoada, macepa, e na inferior por uma vareta,
bacalhau, gerando um contraponto baseado na junção de células rítmicas diferenciadas.
As madeiras utilizadas para a confecção da zabumba são a imburana (umburana) e
o mulungu. Segundo depoimento do percussionista de Canudos, Olimpio da Silva Santos,
“Ah, a zabumba é muito velha. Ela tem 120 anos por aí assim. Que meu pai contava
que quando ele começou a tocar o pai dele falava pra ele que era instrumento velho.
Mas só que esses instrumentos, hoje não existe mais, já se acabaram, mas a gente
conseguiu fazer outros. Que por sinal é muito difícil encontrar um tronco de
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imburana com um tronco de mulungu pra fazer um instrumento desse.”
(Depoimento registrado em entrevista ao autor, 2007)

O “zabumbeiro” é o responsável pelo instrumento mais grave e que possui 3
timbres, o grave da baqueta na pele superior com a pele solta, o grave “abafado” da baqueta
na pele superior, que ocorre quando a pele é tocada e a baqueta é imediatamente apoiada na
pele, e o agudo da vareta de madeira na pele inferior. Com essa possibilidade o músico cria
um contraponto baseado na junção de células rítmicas diferenciadas. Dentro do seu papel na
banda, a zabumba comporta uma maior liberdade de variações, como as transições rítmicas de
um trecho ao outro da música.
4.3 – Gaita
“Há duas variedades de pife: o que se toca de lado, como a flauta e o que se toca
para a frente, como a clarineta. A extensão e o timbre de ambos, todavia, são os
mesmos. Em certos lugares chamam o pife de “gaita”. Sobre o assunto, observei
certa confusão. O mesmo tocador dá ao instrumento ora um nome, ora outro. Numa
vila dizem que o pife é tocado de lado e a “gaita” de frente; noutro povoado afirmam
o contrário.” (BRAUNWIESER, 1946: 604)

O maestro Martin Braunwieser foi o primeiro a se dedicar ao estudo deste tipo de
música quando conheceu os conjuntos Cabaçais durante a Missão de Pesquisas Folclóricas
empreendidas pelo Departamento de Cultura de São Paulo em 1938 e idealizadas pelo seu
então secretário, o intelectual Mário de Andrade. Porém a confusão entre os aerofones e suas
nomenclaturas a qual alude ainda é bastante atual.
A gaita é um aerofone longitudinal e recebe o número 421.12 na Sistemática de
Hornbostel & Sachs.⁴ Possui seis furos na parte anterior para digitação e um furo na parte
posterior, chamado resposta. Os músicos utilizam os dedos indicador, médio e anular na parte
posterior e o polegar da mão esquerda ou direita na parte posterior.
Os instrumentos são construídos de PVC⁵ atualmente devido à ausência do
bambu do tipo taboca na região. Sobre a produção da gaita no PVC, Bibito relatou:
“Já é antiga, de muito tempo. Que a gaita de taboca, ela veio acabá a produção de 60
pra cá. Até 67, mais ou menos, ainda tinha gaita de taboca. Porque mandavam buscá
em Sergipe, porque por aí pela região não tinha.... Eu alcancei ainda, toquei muito.
Tinha Zé Bolacha lá de Rosário que ele mandava buscá em Sergipe.. Que a própria
gaita da taboca, ela só é boa se for regra inteira. Essa daqui é três-quarto, ela não é
regra inteira que a regra inteira vem pra cinqüenta centímetros, essa é quarenta e
cinco.” (Depoimento registrado em entrevista ao autor, 2008)
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São três os tamanhos das gaitas: regra inteira, três quartos e a meia regra. A mais
utilizada por eles na região é a três quartos. Também encontramos gaitas regra inteira na
cidade de Canudos na visita ao conjunto Zabumba Canudense. Realizamos a medição de
alguns exemplares de gaitas da Banda de Pífanos de Bendegó e verificamos que o
comprimento do tubo é de 42,5 cm, um pouco abaixo do registrado no depoimento de Bibito.
A embocadura do instrumento é do tipo da flauta de bisel. É obtida através de um
corte diagonal no qual se encaixa um pequeno pedaço de madeira do tipo umburana (da
família das burseráceas – Bursera Leptophleos), chamado birro, minuciosamente talhada no
canivete para se acomodar de maneira justa no cano e permitir a passagem do ar somente por
um orifício de aproximadamente 2 mm. Após a entrada da coluna de ar no instrumento, ela é
dividida através da passagem pela janela, abertura em formato hexagonal localizada na parte
superior da gaita.
Acompanhamos algumas sessões de confecção de gaitas e elas sempre se
iniciavam pela separação e corte dos canos, seguidas pela marcação dos furos, tendo como
base a gaita oficial do conjunto. Os canos eram perfurados por um ferro aquecido na brasa e
lixados para retirar imperfeições. Seguiam-se a confecção da janela e o entalhe e encaixe do
birro, um dos responsáveis pela afinação do instrumento.
As gaitas da Banda de Pífanos de Bendegó têm afinação de Láb na freqüência de
432 Hz e extensão de 2 oitavas a partir do láb4. Obviamente os instrumentos não produzem
uma escala afinada de acordo com o temperamento ocidental. As gaitas da Zabumba
Canudense apresentavam uma fundamental em Sol e as gaitas da Zabumba Família Barbosa
e da Zabumba General mais grave ainda em Fa#.
O músico que executa a primeira gaita é o responsável pela melodia principal da
música. A função do 2º gaiteiro é realizar melodias em contraponto à melodia principal, que
se dão preponderantemente por movimentos paralelos com intervalo de 3ª ou 6ª, sempre
dentro da escala diatônica. Há ocorrências de contrapontos com movimentos mais livres, bem
como floreios na melodia também. Eventualmente há cruzamentos das vozes e até inversões
nas linhas das gaitas entre os gaiteiros. Segundo Bibito, “Agora o bom é de dois, que os dois
entoa melhor, primeira e segunda sai um som mais cheio né?”.
É relevante a gama de variações que os músicos obtêm considerando que se
restringem prioritariamente ao campo harmônico maior, com algumas incursões nos modos
lídio e mixolídio e, em menor escala, no modo menor, nos quais alternam as funções básicas
de tônica, subdominante (raramente utilizam a subdominante relativa) e dominante.
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4. Pífanos e Gaitas
É sabido que a reunião de instrumentos de sopro e percussão é bastante antiga e
recorrente na história da música. Desde o século XIV os pífanos estão associados a caixas
claras, no contexto da música militar (SADIE, 1994: 725). Na música portuguesa, segundo
Lopes Dias, há os conjuntos denominados “Bombos”, formados por instrumentos de
percussão e por um pífaro², e que alguns estudiosos consideram como possíveis origens para
as bandas de pífanos. (CASCUDO, 1999: 177)
Porém sob este título genérico de “Banda de Pífanos”³, encontramos grupos com
características organológicas distintas. De acordo com a região de determinado conjunto,
algumas características regionais predominam e influenciam decisivamente no resultado
musical. No caso dos conjuntos que analisamos na nossa pesquisa, há dois aspectos
organológicos que nos parecem relevantes – a utilização das flautas longitudinais,
denominadas gaitas, ao invés dos tradicionais pífanos, flautas transversais, e o naipe de
percussão formado somente por caixa e zabumba, não incluindo par de pratos e surdo,
bastante recorrentes nos grupos do gênero.
No início de nossas pesquisas chegamos a considerar aspectos que difereciavam a
atuação das bandas com pífanos e com gaitas. Tais como uma diferenciação no repertório dos
conjuntos, pois as bandas com gaitas não apresentavam tanta ocorrência de peças
características ou descritivas. A grande presença desse tipo de peças com imitação de sons de
animais e até a descrição de pequenos enredos musicais nos conjuntos de pífanos é
considerada uma das vertentes do repertório das bandas (PINTO, 1997: 567).
Contudo durante a nossa pesquisa de campo encontramos outros conjuntos de
gaita que tocam peças características, tais como os grupos Zabumba Nossa Senhora das
Candeias (povoado de Boqueirão em Banzaê/BA) e Zabumba da Família Barbosa (povoado
do Muriti em Euclides da Cunha/BA). Portanto, a ocorrência de peças características nos
conjunto de gaita parece ser diminuta, mas existente, e a utilização do aerofone em questão,
seja gaita ou pífano, não chega a caracterizar uma diferenciação proeminente na atuação das
bandas. Contudo, salientamos o fato de que os músicos que tocam um dos tipos de aerofone,
via de regra, não tocam o outro. Há uma especificidade na execução de cada tipo de flauta.
Notificamos a não existência de estudos específicos sobre conjuntos de gaita, com
exceção do trabalho da educadora e etnomusicóloga Lydia Hortélio sobre conjuntos na região
do município baiano de Serrinha. Este trabalho, porém, ainda não foi publicado.
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Notas

1) Para detalhamento das nomenclaturas e seus significados ver GUERRA-PEIXE, 2007: 91. Para especificações
das suas ocorrências geográficas ver ROCHA, 2002: 28.
2) A palavra pífaro é sinônimo de pífano. No Dicionário Groove a definição do instrumento aparece na palavra
pífaro, enquanto pífano é dado como sinônimo. Parece-nos ser incomum o uso da palavra com “r” no Brasil,
dado que em todos os relatos e materiais encontramos pífano. Ressalvas podem ser dadas para o uso de “pifeiro”
indicando o construtor desse instrumento. Entendemos que a ocorrência do termo pífaro é freqüente em Portugal
(PINTO, 1997: 564).
3) Considerando esta nomenclatura predominante sobre as diversas variantes regionais, tais como, Banda
Cabaçal, Zabumba, Esquenta-mulher, entre outras.
4) Identificação da flauta longitudional na Sistemática de Hornbostel & Sachs segundo PINTO, 2001: 274.
Sobre a Sistemática - “Enquanto uma classificação procura ordenar os elementos existentes de um conjunto de
grandezas relacionadas, a sistemática estabelece os critérios em que se encaixam estes elementos, formando a
priori – e não a posteriori, como a classificação – um quadro total e de validade geral, para todas as variantes
possíveis, mesmo para aquelas ainda não verificáveis na prática. Foi com este intuito que os pesquisadores
Hornbostel e Sachs formularam o esboço de uma sistemática dos instrumentos musicais.” (PINTO, 2001: 271)
5) Abreviatura de Policloreto de Vinila, polímero plástico.

2120

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

SSInPIC: um sistema sonoro-interativo com auto-organização secundária
Carlos Arthur Avezum Pereira

Universidade Federal de Uberlândia – gandharva_dasa@hotmail.com

Resumo: O artigo aborda algumas questões relacionadas ao processo de idealização de um sistema
sonoro-interativo denominado SSInPIC. O objetivo deste trabalho é o de demonstrar a aplicação
do conceito de auto-organização secundária de Debrun, como inspiração poética nas estratégias de
interação entre os elementos do sistema. Na metodologia, utilizou-se duas abordagens de interação
entre os sons acústicos e eletroacústicos, a que se dá no âmbito do sinal de áudio e a que ocorre
pela escuta na busca de relações musicais. Neste trabalho, daremos maior ênfase ao tipo de
interação pela escuta.
Palavras-chave: Sistema Sonoro-Interativo, Auto-Organização Secundária, Modelagem Auditiva,
Improvisação Contemporânea, Música Eletroacústica em Tempo-Real.
SSInPIC: a interactive sound system with secondary self-organization
Abstract: This article approaches some issues related with the idealization process of an
interactive sound system named SSINPIC. The aim of this paper is to demonstrate the application
of Debrun’s secondary self-organization concept as a poetic inspiration to the strategies of
interactions among the elements of the system. On it’s methodology, was used two approaches of
interaction among the acoustics and electroacoustic sounds – one, happens within the audio signal,
and the other, occurs during the search of musical relations by using the hearing. In this paper, we
highlight the type of interaction by listening.
Keywords: Interactive Sound System, Secondary Self-Organization, Aural Model, Contemporary
Improvisation, Live Electronics.

Introdução
O presente artigo aborda alguns pontos relacionados à pesquisa de mestrado do autor,
na qual foi desenvolvido um Sistema Sonoro-Interativo para Performances de Improvisação
Contemporânea (SSInPIC) composto de cinco agentes: 1) patch interativo (aplicativo
computacional programado no ambiente Pure Data); 2) performer de computador; 3)
flautista; 4) violonista; e 5) percussionista. São apresentadas no texto, algumas das questões
relacionadas aos pressupostos teóricos do tema abordado pela pesquisa, apresentando o
conceito de auto-organização secundária que inspirou a poética de criação do SSInPIC, além
de outras questões relacionadas à modelagem de interação entre os instrumentos acústicos e o
patch interativo. Na modelagem de interação entre sons acústicos e eletroacústicos observouse no SSInPIC, tanto aquele tipo de interação que se dá a nível do sinal de áudio, quanto
aquele que ocorre pela escuta através de relações musicais.
O desenvolvimento de sistemas sonoro-interativos com a utilização de software como
Pure Data ou Max/MSP possibilita pensar as estratégias de organização sonora por meio da
interação entre homem e máquina, de forma que os resultados sonoros sejam conhecidos
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somente no ato da performance. Muitas obras interativas que se utilizam da abertura ao acaso
lançam mão do recurso da improvisação do intérprete. Nas obras Iluminura de Carlos
Menezes Júnior, Granada de César Traldi, Altar ou Resposta dos Deuses de Celso Cintra e
Natural Tech de Daniel Barreiro - compostas em 2010 para um percussionista e meios
eletrônicos em tempo real -, Barreiro e outros (2011, p. 98) relatam “[...] que o conjunto das
quatro obras ilustra gradações distintas no tratamento composicional da improvisação”. A
espontaneidade advinda da improvisação nas modelagens de interação com os meios
eletrônicos em tempo-real nesse tipo de obra influencia em seu resultado sonoro à cada nova
performance. Em relação a este tipo de abordagem
[...] o uso da auto-organização em composição surge como ferramenta útil, pois
parte do princípio de ordem espontânea dentro de um sistema complexo. E, esse
conceito se adapta a modelos interativos de composição que incorporem graus de
liberdade para que o compositor faça suas descobertas sonoras (MANZOLLI, 1995).

Assim, a questão que se colocou frente à pesquisa foi: que estratégias podem ser
utilizadas na idealização do SSInPIC para que as interações entre seus elementos possam
produzir comportamento auto-organizado na performance musical? A hipótese formulada foi
que o comportamento auto-organizado do sistema ocorre na emergência de atratores 1
advindos da “adaptação” dos elementos às variações dos graus de entropia 2 causados pelo
ruído informacional 3 que poderiam ocorrer no sistema (ver Figura 1). Na Figura 1, podem ser
vistas as “relações informacionais” observadas no SSInPIC.
Para a confirmação da hipótese de pesquisa mencionada acima, estabeleceu-se um
método de trabalho baseado na programação em Pure Data, oficinas e performances com um
aplicativo que interagisse com os instrumentistas, de forma que os conceitos relacionados à
hipótese da pesquisa fossem incorporados na idealização do sistema e nas análises de suas
performances.
1. Modelagem de Interação com o Patch
No SSInPIC, o patch foi idealizado com dois tipos de comportamento, um reativo e o
outro mais automatizado (por meio de um algoritmo probabilístico de cadeias de Markov de
primeira ordem 4 ), os quais ocorrem de forma simultânea durante a performance com o
sistema. No comportamento autônomo, amostras sonoras (gravadas da performance e prégravadas) com durações entre 3 e 21 segundos são disparadas em uma ordem imprevisível em
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intervalos com durações entre 13 e 21 segundos, enquanto as interações com o
comportamento reativo do patch acontecem.

Figura 1 – Quadro das relações informacionais entre os elementos do SSInPIC

Cada amostra gravada durante a performance poderia ser disparada apenas uma vez. O
grau de redundância dessas amostras, diferentemente das amostras pré-gravadas, não estaria
relacionado à repetição de uma ocorrência da mesma amostra mas sim à repetição - feita pelo
computador - de um evento ocorrido na performance instrumental, o qual seria gravado e,
posteriormente, disparado apenas uma vez. “Redundância pode ser entendida também como
uma medida quantitativa de ordem em um sistema” (BENVENUTI, 2011, p. 1690). A
reprodução das amostras gravadas durante a performance também poderia sofrer algumas
alterações, e quanto maior fosse essa alteração, menor seria o seu grau de redundância e maior
o grau de entropia do sistema.
No caso das amostras pré-gravadas existem três bancos de amostras no SSInPIC com
três amostras cada um deles. Cada três amostras contidas dentro de cada banco foram
mapeadas para serem disparadas de acordo com três níveis relativos da amplitude captada da
performance de um dos três instrumentistas no momento do disparo. O nível da amplitude da
performance dos instrumentistas tem um alto grau de imprevisibilidade, principalmente por
tratar-se de uma performance com improvisação, tornando as possibilidades do disparo das
três amostras dentro de cada banco equiprováveis. No entanto, não há uma completa
aleatoriedade no disparo das nove amostras, pois, cada amostra disparada influencia o
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algoritmo na escolha do próximo banco de amostras, notando-se uma certa memória do patch.
Apesar dos instrumentistas não saberem qual deles tem a amplitude analisada, cada amostra
disparada oferece probabilidades do próximo banco de amostras ser aberto, criando uma certa
expectativa nos instrumentistas em saber qual é o próximo conjunto (banco) de três amostras
que terá a próxima amostra disparada. Dessa forma, há um nível de interação entre o
algoritmo e o instrumentista em tais decisões, respectivamente, a escolha de um dos três
bancos de amostras e a amostra contida no banco selecionado, o que se mostra uma vantagem
na performance com instrumentos e computador em relação à um algoritmo completamente
automático e randômico.
A parte reativa do patch é estimulada na maioria das vezes por apenas um dos três
instrumentistas por vez, e consiste de três processos: 1) 4 linhas de delays; 2) 4 módulos de
síntese sonora com amplitude controlada pelo instrumentista (utilizando a técnica de
ducking 5 ); e 3) módulo de síntese com reverb da biblioteca do Pure Data (patch
G08.reverb.pd) implementado por Miller Puckette adaptado para analisar ataques, amplitude e
frequências da performance dos instrumentistas para gerar valores frequenciais da síntese
sonora.
O performer de computador escolhe um dos três processos reativos e um dos três
instrumentistas para interagir com o patch durante a performance. Dessa forma, se o
instrumentista não estabelece um diálogo com o processo reativo, o performer de computador
tem a função de trocar o processo ou o próprio instrumentista que estimula tal processo. Esse
diálogo musical é baseado no julgamento subjetivo do performer computacional como
observador do sistema. A informação de qual instrumentista deve controlar os processos
reativos do patch é enviado para os instrumentistas por meio de um monitor de vídeo.
2. Auto-Organização Secundária
Nota-se que, apesar da autonomia dos instrumentistas - em consequência do ambiente
da improvisação -, existe uma certa influência do performer computacional no
comportamento do SSInPIC. Contudo, essa influência possui uma relação hegemônica e não
de dominação sobre os demais elementos, pois, a imprevisibilidade na improvisação dos
instrumentistas pode frustrar a expectativa do resultado esperado pelo performer
computacional quando este tenta exercer sua influência. Corroborando Debrun (1996), podese dizer que mesmo que haja uma hierarquia no SSInPIC, os elementos subordinados – os
instrumentistas – são “mais agentes do que agidos”, já que participam do processo com certa
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independência. Esta relação da não dominação, mas da influência de um elemento do sistema
sobre os demais é denominada pelo autor de “auto-organização secundária”, e pode ser
comparada com a relação que ocorre entre a “mente” – a “face-sujeito” do sistema - e as
partes do “corpo” em que muitas vezes o corpo não corresponde a uma ordem da mente
(DEBRUN, 1996, p. 13).
Nestes sistemas, o compositor pode agir como um mediador não-onipotente. Além
de determinar o corte inicial e as regras de interação, ele pode participar do processo
introduzindo ruído ou mesmo novas informações estruturadas e interferir na
sedimentação dos atratores que se formam durante a interação (FURLANETE, 2010,
p. 16).

No SSInPIC, não ocorrem imposições por parte do performer computacional, mas
apenas desejos dessa “face-sujeito” que podem ou não serem realizados por meio da
solicitação dos outros elementos, mantendo um grau de abertura no sistema devido ao fator de
imprevisibilidade. O SSInPIC é visto por este autor como um sistema com auto-organização
secundária, pois, existe apenas uma influência do performer computacional e idealizador do
sistema sobre os instrumentistas, e não um controle que caracterizaria um sistema linear ou
determinístico. Contudo, não se pretendeu legitimar o SSInPIC como um genuíno sistema
auto-organizável - a Teoria da Auto-Organização serviu somente como fonte de ideias na
poética do seu design. Com relação a este tema da auto-organização, vale mencionar a opinião
de Banzhaf (2009, tradução nossa), o qual comenta que “apesar de meio século de
investigação, a teoria dos sistemas auto-organizados ainda está em sua infância. Não há um
modelo padrão de SOS [sistemas auto-organizados], mas apenas vários aspectos enfatizados
por diferentes pesquisadores” 6.
3. Modelagem Auditiva
Barreiro (2011) menciona dois tipos de interação entre sons acústicos e
eletroacústicos, respectivamente, relacionadas ao âmbito do sinal de áudio e ao nível da
escuta. Na primeira, algum parâmetro do sinal de áudio da performance instrumental altera ou
gera os sons eletroacústicos. O segundo tipo de interação geralmente ocorre em composições
mistas com os sons eletroacústicos fixados em suporte, devido à possibilidade do compositor
ter maior controle das relações musicais entre os dois mundos sonoros percebidas pelo
ouvinte. Esse controle também é exercido quando a parte acústica é precisamente notada em
partitura, pois, caso contrário, poderia não haver tanto controle. Contudo, essas relações
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também podem ocorrer entre sons acústicos e eletroacústicos em tempo real de várias formas,
embora com um menor controle.
No SSInPIC, os instrumentistas interagem com as amostras sonoras disparadas pelo
patch através do estabelecimento de um “modelo auditivo” de maneira que, por meio de sua
execução musical, busquem a imitação dessas amostras. O modelo auditivo (aural model) é
baseado nas ideias composicionais de Nance (2007) que compõe peças acusmáticas para
serem utilizadas no lugar da partitura na performance de algumas de suas obras para cello.
O instrumentista é solicitado a imitar os sons que escuta da forma mais exata
possível. [...] A incapacidade do cello de imitar os sons da gravação tem várias
implicações, tornando a performance da obra em aberto. Nenhum instrumentista irá
interpretar a peça como outro. 7 (NANCE, 2007, p. 42-43, tradução nossa).

Desta forma, é notável a diferença do uso do modelo auditivo utilizado no SSInPIC
com o de Nance. No SSInPIC, algumas das amostras sonoras são pré-gravadas, contudo, elas
não ocorrem em uma ordem previsível na performance, conforme mencionado anteriormente,
o que aumenta ainda mais o grau de abertura musical, exigindo maiores reflexos dos
instrumentistas. Apesar disso, os instrumentistas no SSInPIC apenas tomaram contato a priori
com a ideia deste modelo, estudando suas execuções musicais, ouvindo e imitando outras
amostras sonoras que não foram armazenadas no patch do SSInPIC, porém, foram gravadas
com as mesmas fontes sonoras (com outros processamentos).
Com o conceito de modelo auditivo de Nance utilizado dessa maneira, possibilitou-se
a ocorrência de pontos de convergência entre os sons instrumentais por meio da escuta e
imitação dos sons eletroacústicos durante a performance com o SSInPIC, o que contribui no
aumento do grau de organização do sistema. Relações musicais subsequentes e simultâneas
poderiam ocorrer, respectivamente, entre os sons acústicos e entre os sons acústicos e
eletroacústicos.
No modelo interativo PRISMA criado por Traldi (2009, p. 124), o autor relatou dentre outros fatores - a busca espontânea de relações de imitação dos sons eletroacústicos
realizadas pelos performers que interagiram com o PRISMA, que, dessa forma, adaptavam
suas interações com as sonoridades emergentes. O autor observou que “a memória de trabalho
do PRISMA pode influenciar o comportamento do intérprete desde que ele seja suscetível e
permeável a essa interação [...]” (TRALDI, 2009, p. 130).
A idealização do modelo auditivo a priori no SSInPIC poderia ser vista aqui como
uma decisão composicional, ou seja, um elemento externo ao sistema, descartando a
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possibilidade de uma espontaneidade característica das ações dos elementos em um sistema
auto-organizável. No entanto, no SSInPIC, os instrumentistas possuem autonomia para
realizarem as imitações na interação com as amostras sonoras, e de acordo com Debrun
(1996, p. 8), são as múltiplas soluções possíveis que darão maiores probabilidades do sistema
ser autônomo e criativo em relação as condições iniciais de partida. Essas condições iniciais
se configuram, portanto, como as orientações dadas pelo compositor para que os
instrumentistas imitem as amostras sonoras ou, no caso do comportamento reativo do patch,
para que controlem e interajam com as respostas eletroacústicas quando cada um destes
recebe a ordem de interação transmitida pelo monitor de vídeo. A possibilidade de uma ampla
variedade de interpretações realizadas pelos instrumentistas nas imitações das amostras
sonoras, como também na ampla variedade sonora possível de ser realizada nos instrumentos
nas interações com a parte reativa do patch se configuram como as múltiplas soluções
encontradas pelos instrumentistas em tempo real durante a performance.
Considerações Finais
O conceito de auto-organização secundária foi uma importante ferramenta na
descrição do sistema em relação às consequências da atuação do performer computacional e
do agente idealizador. O uso de cadeias de Markov e a modelagem auditiva na interação com
o caráter mais autônomo do patch, além de uma abordagem de análise e mapeamento de
parâmetros mais gerais da performance instrumental às respostas de seu comportamento
reativo, se mostraram eficazes como estratégias de interação e de incorporação do acaso no
design do SSInPIC. O resultado musical da performance com o SSInPIC está disponível em
vídeo na internet 8 (PEREIRA, 2011).
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Medida de incerteza da informação de determinada mensagem (SHANNON, 1948).
3
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4
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Resumo: Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa realizada no curso de
mestrado em música, performance musical, pelos autores. O objetivo principal é mostrar e discutir
alguns subsídios para a construção da performance musical, apresentados pelos referenciais
teóricos, durante esta pesquisa. Esses, após selecionados, foram extraídos, testados e discutidos
pelos autores do presente trabalho. Como resultado, foi constatado diversos métodos de estudos
que podem contribuir aos estudantes de violão.
Palavras-chave: Performance musical, Construção da performance musical, Violão.
Elements for the guitarist musical performance construction
Abstract: This work presents some results from a research accomplished in the course of Master
of Music degree –, Musical Performance, by the authors. The main objective is to show and
discuss some of the elements presented by the theoretical references for musical performance
construction. These elements, after selected, were extracted, tested and discussed by the authors of
this paper. The outcome proved there are several methods of study that may contribute to the
guitar students.
Keywords: Musical performance, Construction of the musical performance, Classical Guitar.

1. Introdução
Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa realizada no Curso de
Mestrado em Música – linha de pesquisa Música, Criação e Expressão da Universidade
Federal de Goiás. A presente investigação buscou responder algumas questões que nortearam
a elaboração do produto final de mestrado do 1º autor desta pesquisa. São elas: como os
autores pesquisados abordam as estratégias de estudos na prática individual? Quais seriam as
estratégias e como este investigador poderia adotá-las na construção da performance
instrumental de uma obra para violão? A justificativa para a realização desta pesquisa se deu
pela necessidade fornecer subsídios às questões supramencionadas.
A diversidade de informações e propostas de estratégias e métodos de estudos
disponíveis para a formação acadêmica e atuação profissional do violonista constituiu-se em
uma problemática que gerou a motivação para esta investigação. Essa diversidade de
informações se apresentou ao 1º autor deste trabalho ainda como estudante de música, através
de aulas com vários professores, assim como de participações em diferentes master classes.
Como professor, mais recentemente, foi possível perceber que frequentemente os estudantes
acabam por procurar o seu melhor processo de preparação de uma peça musical para a
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performance através de diversas tentativas que, em alguns casos, levam muito tempo para
concluí-las.
No entanto, o objetivo deste artigo é, com base nos referenciais teóricos, relatar e
discutir alguns subsídios que podem auxiliar a preparação de uma obra musical pelo
violonista. Pode-se acrescentar que essas informações também, em alguns casos, serão úteis a
alguns estudantes de outros instrumentos. Estes elementos aqui apresentados foram testados
pelo 1º autor do presente trabalho, assim como a descrição pormenorizada das seções de
estudos ao produto final de mestrado.
Metodologicamente, a presente investigação teve início com o levantamento das
publicações que abordam estratégias e planejamento da performance musical, sendo
selecionados os materiais pertinentes ao desenvolvimento desta pesquisa. Em uma nova etapa,
foram extraídos da literatura selecionada os conteúdos que pudessem fornecer o suporte para a
realização do presente trabalho. Após isso, foi realizado um experimento utilizando a revisão
da literatura, assim como a discussão dos dados e sua avaliação pelos autores.

2. Breve revisão da literatura selecionada
Entre literatura selecionada, encontram-se textos que foram escritos originalmente
para o violão, para outros instrumentos e para performers, de uma forma geral, publicados em
português ou inglês. Um dos materiais selecionados para a execução da presente investigação
foi publicado ainda na primeira metade do século XX, em 1930, pelos pianistas Walter
Gieseking e Karl Leimer, intitulado “Como devemos estudar piano”. Salientamos que essa
obra não é o marco teórico desta pesquisa, mas foi incluída na revisão de literatura, pois as
afirmações desses autores têm sido abordadas, frequentemente, nas pesquisas em
universidades brasileiras, apesar da longínqua data da primeira publicação. Tal obra propõe,
resumidamente, a metodologia que o pianista Karl Leimer havia trabalhado com seus alunos,
entre eles Gieseking. Na obra os autores aconselham o leitor ao estudo reflexivo na medida
em que se realiza um treinamento auditivo do que está sendo tocado, assim como a
manutenção de um alto nível de concentração. No prefácio da obra, Gieseking afirma que
Leimer ensinava o aluno a ouvir-se, sendo que para esses autores “esta auto audição crítica é o
fator principal no estudo geral da música” (GIESEKING; LEIMER, 1949: p. 4).
Diferentemente de Gieseking e Leimer, por não direcionar sua obra para um
determinado instrumento, Harald Jorgensen (2004) apresenta algumas sugestões de estratégias
de estudo individual para a preparação de uma performance. O autor embasa suas afirmações
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em referenciais teóricos que expõem pesquisas empíricas na área. Para Jorgensen (2004) o
estudo individual é um momento de autoaprendizagem, pois com a ausência do professor os
estudantes devem monitorar-se constantemente e elaborar as suas próprias estratégias.
Também direcionado a instrumentistas de uma forma geral, a obra do violonista
Gerald Klickstein (2009) corrobora muitas afirmações de Jorgensen (2004). Klickstein
explana algumas estratégias de estudos na construção de uma performance ao cruzar os dados
com alguns relatos de experiências vivenciados pelo próprio autor durante sua atividade como
professor. Ambos os autores, Jorgensen (2004) e Klickstein (2009) enfatizam o
estabelecimento de metas, a necessidade de evitar situações que interrompem a continuidade
dos estudos, assim como realização, por parte do estudante, de uma autoavaliação crítica de
suas execuções.
Contudo, Fernández (2001), procura abordar de forma organizada os principais
mecanismos e técnicas da prática do violão, assim como as aplicações em exemplos de
importantes obras da literatura do instrumento. O autor observa que, para bons resultados, o
importante é obter o desejo de atingir as metas por parte do estudante, fazendo um alerta para
possíveis práticas que possam resultar em performances insatisfatórias.
Estudantes de violão sérios usam, muito frequentemente, um método de
aprendizagem baseado principalmente no mecanismo de repetição. Isto pode
acontecer deliberadamente ou pode ser o resultado de análise metodológica
negligente tanto na parte do professor como do aluno 1. (FERNÁNDEZ, 2001: p.7)

Fernández (2001) se refere à necessidade de realizar uma análise das dificuldades
encontradas antes de tentar solucionar algum problema de execução durante os estudos.
Assim, podemos entender que o autor incita o leitor a solucionar, de forma deliberada, trechos
com dificuldade técnica utilizando grande demanda de concentração.
Ainda entre os autores violonistas, Ryan (1991) expõe um conteúdo direcionado
aos estudantes e professores de violão. Este autor expõe exercícios de enfrentamento das
dificuldades técnicas no decorrer dos estudos, preparação individual, interpretação e a atuação
no palco. Autores como Iznaola (2000) e Provost (1992, 1994) não expõem exercícios
técnicos, mas aspectos que esses consideram importantes durante a preparação para a
performance violonística. Iznaola (2000) também sugere algumas sistematizações de estudos
durante a prática individual.

3. Subsídios para a construção da performance musical com base nos
referenciais teóricos
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Para o intérprete empreender o aprendizado de uma obra musical, ele pode
estabelecer suas metas e objetivos visando a metodologia empregada no decorrer de uma ou
mais seções de estudo. Com isso, pode-se realizar o planejamento com o cronograma de
execução das estratégias de aprendizado, assim como estabelecer o que será abordado na
presente seção.
Para Jorgensen (2004), determinar os objetivos e cumprir o planejamento, pode
sustentar um estudo eficaz. “Indivíduos que planejam o que fazer – e sabem por que eles
fazem algo e o que eles desejam realizar – podem fazer sua seção prática mais eficiente 2”
(Jorgensen, 2004: p. 89). Para isso, este autor considera que o intérprete precisa deixar da
forma mais clara possível, no início da seção de estudos, as intenções e as metas a serem
atingidas durante a prática individual. Essas contribuições também são mencionadas por
Provost (1994), afirmando que “sem objetivos práticos, é impossível alcançar seu objetivo da
performance 3” (p. 39).
Ainda relacionado à clareza dos objetivos, Gordon (2006) considera que o
intérprete deve estabelecer objetivos a curto e longo prazo na preparação de uma obra, embora
muitas vezes, esses só serão atingidos através de diversas etapas. Ao aprofundar mais esse
princípio, Gordon (2006) e Klickstein (2009) aconselham seus alunos a documentarem os
objetivos em folhas de papel ou arquivos de computador. “Documentar garante que você não
irá perder o controle de qualquer objetivo 4” (KLICKSTEIN, 2009: p. 7). Logo, o intérprete
deve recorrer a esses documentos com as metas estabelecidas para não esquecê-los ao longo
do processo de estudo. Uma sugestão é esboçar o trecho (ou a obra) que deve ser trabalhado
naquela seção de estudo. Essas anotações devem ser feitas da forma mais direta possível e
deixadas próximas ao campo de visão do violonista.
Frustrando o planejamento inicial, podem surgir outras dificuldades que alteram o
cronograma inicial. Segundo Jorgensen (2004: p. 89) o indivíduo não deve evitar o
planejamento simplesmente porque surgirão situações imprevistas, mas sim, aprender a lidar
com a reformulação dos objetivos iniciais.
Após o intérprete definir as metas e objetivos de estudo em uma obra, deve-se
planejar o agendamento de atividades que formará o caminho para atingir as etapas
pretendidas. Assim, o instrumentista pode estabelecer um plano de estudos diário ou semanal
para alcançar os objetivos previamente estabelecidos. Provost (1994) afirma que, para um
bom desenvolvimento da prática instrumental, é melhor dividir o estudo de uma obra durante
a prática semanal, ao invés de dedicar-se à mesma várias horas em um dia e retornar após um
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longo período. Para Klickstein “um planejamento efetivo permite que se atinjam os objetivos
musicais sem nos exaurirmos 5” (2009: p. 11). Provost (1994) afirma que o estudante não deve
realizar determinado estudo apenas quando se sentir motivado, mas treinar para alcançar o
cumprimento das metas antes do início dos estudos.
Gieseking e Leimer (1949) indicam passos para guiar os estudos sendo que,
inicialmente, o intérprete deve concentrar-se na técnica, pois tentar colocar nuances musicais
sem estar com a passagem tecnicamente resolvida pode fazer com que o ouvido perceba
erroneamente a música, levando um maior tempo para resolver tais trechos.
Contribuindo, Klickstein (2009) sugere que o planejamento dos estudos
contenha: uma prática regular, uma divisão da obra em diversos pequenos trechos, intervalos
nos estudos, um aumento gradual da dificuldade e o cuidado com o corpo e a mente na rotina.
Para Jorgensen (2004), o indivíduo precisa fazer contratos consigo mesmo, estabelecendo a
quantidade de horas para a prática instrumental durante a semana, cabendo a ele mesmo
cumpri-las. Porém, esse tempo diário nunca deve exceder o limite, momento em que o
estudante começa a perder qualidade nos estudos; logo, é importante atingir um equilíbrio
entre a duração e o rendimento na prática.
Durante o planejamento, o violonista deve focar exclusivamente nos objetivos
estabelecidos, fazendo um cronograma ou agendamento de como as metas serão alcançadas
naquela ou nas próximas seções de estudos. Para isso é preciso haver um autoconhecimento
das suas habilidades para entender e procurar como as dificuldades serão superadas. No caso
de um instrumentista não se sentir seguro em relação a estas ações, poderá recorrer a seu
professor ou a um violonista mais experiente que possa auxiliá-lo em seu planejamento.
As dificuldades motoras são encontradas no decorrer de alguma obra no momento
em que a passagem possui um nível de complexidade mecânica que vai além das habilidades
momentâneas do intérprete. Face a essas dificuldades, o instrumentista projeta metas visando
conquistar um objetivo para realizar uma melhor execução. Para Iznaola (2000) uma boa
prática ocorre quando, através do foco e continuidade, atingimos os objetivos que nos
fornecem qualidade e facilidade na execução, realizando-a da melhor maneira possível.
Segundo Kaplan (1987):
Entendemos por melhor maneira aquela que permite atingir um determinado fim ou
objetivo – neste caso a coordenação dos movimentos – no menor tempo e com
menor gasto de energia possíveis. Resumindo, conseguir o máximo de rendimento
com o mínimo de esforço (KAPLAN, 1987: p. 18).

2133

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Segundo Iznaola (2000), é necessário que o estudante passe por três etapas
essenciais para a resolução de um problema: identificação, entendimento e assimilação,
ganhando tempo para a solução desses problemas na prática individual. A orientação de um
professor pode facilitar a identificação exata da dificuldade para os instrumentistas novatos.
Consonante a Iznaola, Provost (1992) e Fernández (2000) enfatizam que o violonista deve
analisar o problema antes de tentar resolvê-lo. Uma sugestão é tocar as mãos separadamente,
mas se houver alguma dificuldade em, por exemplo, tocar apenas a mão direita, o dedilhado
deve ser examinado. A assimilação pode ser realizada através de repetições conscientes na
medida em que o instrumentista mantém o foco na resolução do problema. Gordon (2006)
sugere que os estudos de passagens que representam desafios mecânicos para o instrumentista
podem ser feitos com variação de velocidades, padrões e repetições interruptas. Uma sugestão
é segmentar uma passagem problemática em pequenos fragmentos, antes da execução,
fazendo com que aumente a familiaridade do instrumentista com tal passagem.
Esses estágios apontados por Iznaola são bem utilizados através do estudo
consciente enquanto que, realizar somente repetições mecânicas, pode apenas fortalecer os
erros de execução por meio da cinestesia. Para Provost (1992), os problemas técnicomecânicos podem ser de coordenação motora, quando não há perfeito controle do movimento
ou de reflexo, situação em que os movimentos dos dedos não correspondem à velocidade
pretendida em determinada passagem.
Outro autor violonista, Ryan (1991) sugere que o estudante, ao deparar-se com um
trecho problemático, deve visualizá-lo mentalmente. Até mesmo para atingir a agilidade
desejada em uma escala, o instrumentista pode treinar a visualização do ritmo, elevando o
andamento até transpor a velocidade metronômica previamente alcançada. Assim, sem as
preocupações que frequentemente ocorrem ao executar o instrumento, o estudante dispõe de
maior liberdade para identificar e solucionar o problema. Para um melhor entendimento
durante essa prática, o estudante pode cantar o trecho problemático utilizando sílabas para
cada nota a ser executada. Pode-se iniciar com um pequeno trecho da escala e depois
acrescentar um grupo de notas posteriores ou anteriores, de acordo com que a velocidade
desejada for alcançada.
Sobre a resolução de erros de execução, Gieseking e Leimer (1949) sugerem que
o estudante não cometa erros ao estudar, iniciando os estudos de uma nova passagem musical
muito lentamente, dando especial atenção ao ritmo, contando os pulsos em voz alta, que
contribuirá para uma maior precisão na execução. O esclarecimento desses autores para a
importância do estudo rítmico dá-se pelo fato de que “[...] erros enraizados, especialmente
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rítmicos, são quase incorrigíveis” (GIESEKING; LEIMER, 1949: p. 37). Corroborando
Gieseking e Leimer, Jorgensen (2004: p. 94) afirma que tocar lentamente uma determinada
passagem pode ser desafiador, podendo conter mais erros em comparação com o andamento
normal. Elevar o andamento de acordo com a superação das dificuldades técnicas pode fazer
com que haja mais familiaridade do instrumentista com determinada passagem e,
consequentemente, uma melhor fluidez da mecânica quando atingir a velocidade desejada.
Sobre o enfrentamento dos problemas técnicos em uma obra musical,
primeiramente o violonista pode fazer a identificação do problema. Através de uma análise
desse, pode-se estudar minuciosamente o trecho problemático para entender o que está
ocasionando determinada situação. Após escolhidas as alterações, pode-se realizar um estudo
mental ou com repetições, alterando andamento, ritmo e padrões ao trecho visando a execução
fluente. Outra estratégia para o estudo é analisar, previamente, um trecho da obra antes da
primeira leitura com o instrumento, momento em que podem ser escolhidas as digitações.
Somente depois de realizadas essas escolhas, com ajuda do metrônomo, deve-se então
executar de forma muito lenta e progredir o andamento na medida em que o estudante se sinta
seguro durante as execuções.

4. Considerações finais
De uma forma geral, percebe-se que as sugestões dos autores aqui mencionados
incitam principalmente o estudo consciente por parte do instrumentista. O esclarecimento das
metas e objetivos, assim como o agendamento e planejamento pelo performer, faz com que o
violonista dê início à sua seção da prática determinado do que realizar para alcançar o
resultado desejado, assim como estabelecer qual é o caminho pretendido. O sucesso no estudo
das dificuldades mecânicas está diretamente relacionado ao estudo mentalmente focado.
Realizar as três etapas citadas por Iznaola (2000), identificação, entendimento e assimilação
do problema, analisar a dificuldade encontrada, assim como estudar apenas mentalmente ou
mesmo as repetições com variações de padrão, andamento ou ritmo, estão diretamente ligados
à concentração do instrumentista. O emprego desta série de estratégias para o enfrentamento
de uma ou mais dificuldades pode contribuir para manter o instrumentista conscientemente
focado nos estudos até o cumprimento das suas tarefas. Esses subsídios, aqui apresentados,
forneceram consistência mecânica e musical durante a realização das seções de estudos no
decorrer da pesquisa de mestrado realizada pelo 1º autor deste trabalho, assim como são
frequentemente empregados na sua prática individual.
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1

Tradução dos autores: Serious guitar students use, too often, a method of learning based mainly on
mechanical repetition. This may happen deliberately, or can be the result of neglecting methodological analysis
on the part of either the student or the teacher.
2

Tradução dos autores: Individual who plan what to do – and know why they do something and what
they wish to accomplish – can make their practice sections more efficient.
3

Tradução dos autores: Without clear practice goals, it is impossible to reach your performance goals.

4

Tradução dos autores: Documenting guarantees that you won’t lose track of any goals.

5

Tradução dos autores: An effective schedule enable you to achieve your musical goals without
becoming exhausted.
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Suíte para violoncelo solo de Gaspar Cassadó: linguagem nacionalista e a
cultura popular espanhola
Andrêyna Dinoá Duarte Guerra

UFPB – andreynacello@hotmail.com
Resumo: Esta pesquisa se estabelece a partir de uma análise melódico-estrutural da Suíte para
Violoncelo Solo, de Gaspar Cassadó, sob a perspectiva do intérprete, uma vez que a obra está
baseada em melodias e ritmos nacionais da Espanha, como também em elementos culturais da
região da Catalunha. O objetivo desta investigação foi formular princípios e propostas
interpretativas a partir de um amplo estudo bibliográfico dos elementos folclóricos e estilísticos da
música espanhola. Novos desafios interpretativos são estabelecidos a partir da determinação de
características estilísticas da Suíte, considerando a origem do compositor e suas influências
composicionais.
Palavras-chave: Gaspar Cassadó, Flamenco, Sardana, Seguidilha, Violoncelo.
Suitefor Solo Celloby GasparCassadó:national language and popular spanish culture.
Abstract:This researchis established from amelodic and structural analysisof the Suitefor Solo
Celloby GasparCassadó,from the performer’s perspective, sincethework isbased onmelodies
andrhythmsof Spain,as well as cultural elementsof the Catalonia region.The objective of this
research was to formulate interpretative principles and proposalsfrom a comprehensive
bibliographic study of folklore and stylistic elements of Spanish music.New interpretative
challenges are established from the determination of stylistic features of the Suite, considering the
composer’sorigin and hiscompositionalinfluences.
Keywords: Gaspar Cassadó, Flamenco,Sardana,Seguidilla, Violoncello.

1. Breve Contextualização do objeto da Pesquisa
O compositor e violoncelista espanhol Gaspar Cassadó i Moreu nasceu em Barcelona
– capital da comunidade autônoma da Catalunha – em 30 de setembro de 1897. Desenvolveu
sua carreira um pouco além da primeira metade do século XX e notabilizou-se como um dos
grandes violoncelistas de sua geração.
A composição foi, certamente, a segunda vertente criativa da personalidade artística de
Gaspar Cassadó. Por um lado, Cassadó teve a influência de seu pai, o compositor
JoaquínCassadó; por outro, do ambiente artístico que vivenciou em Paris no início do século
XX, onde conheceu de perto importantes figuras da intelectualidade da época, como os
compositores Maurice Ravel (1875-1937), Manuel de Falla (1876-1946), Claude Debussy
(1862-1918), Gabriel Fauré (1845-1924), Alfredo Casella (1883-1947) e Erik Satie (18661925), entre outros. Essa convivência se mostrou de fundamental importância no
desenvolvimento de sua linguagem composicional, como também no seu amadurecimento
musical. 1Portanto, de acordo com relato de Gingsburg (1983), embora muito jovem, o período
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vivido em Paris foi de extrema relevância para o treinamento de Cassadó como violoncelista,
mas também, para a sua formação como compositor. 2
A obra mais executada nos dias atuais do compositor espanhol Gaspar Cassadó é, sem
dúvida, a sua Suíte para violoncelo solo. Analisando a sua produção composicional, verificase que esta se trata da única obra escrita para violoncelo solo a constar em seu catálogo. A
Suíte foi publicada em1926, mesmo ano de sua composição, dedicada a Francesco von
Mendelssohn (1901-1972) 3 , mas curiosamente essa obra só veio ganhar popularidade entre os
violoncelistas nos últimos 15 a 20 anos. No entanto, pode-se afirmar que ela já alcançou um
lugar de destaque no repertório do violoncelo solo. 4 Apesar disso, não foi localizado, durante
toda esta pesquisa, nenhum registro deperformance dessa obra realizada pelo próprio
compositor, seja a partir de registros fonográficos, seja através de programas ou relatos sobre
sua brilhante carreira de concertista. Essa ainda é uma pergunta sem resposta para gerações de
violoncelistas.
A Suíte possui 3 movimentos, que estão estruturados conforme mostrado na Tab. 1.1.
O primeiro movimento, intitulado Prelúdio-Fantasia, é apresenta por gestos flamencos e
resquícios da influência dos mouros na música espanhola, explorando timbres do violão
(guitarra espanhola)e sonoridades impressionistas; o segundo movimento recebe o nome de
Sardana (Danza), dança na qual está estruturado o movimento, fazendo referências ao
conjunto característico de instrumentos chamado flabiol (composto por pipe e tambori) 5, além
da banda cobla; enquanto o terceiro movimento é denominado Intermezzo e DanzaFinale,
influenciado, em nossa opinião, pela dança Seguidilla, na qual são exploradas as sonoridades
de instrumentos como o pandeiro, as castanholas e o violão (guitarra espanhola).
Dessa forma, na Suíte, como um todo, não são observados grandes contrastes de
tonalidades entre os movimentos, centrados em Ré menor (1.º e 3.º movimentos) e em Ré
maior (segundo movimento). O contraste, no entanto, se revela nas características próprias de
cada movimento e de suas respectivas danças, como se poderá ver a seguir.

Título do
movimento

Tonalidade
principal

Métrica
Predominante

Danças
empregadas

Sonoridades exploradas
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PrelúdioFantasia

Sardana (Danza)

Intermezzo e
DanzaFinale

Ré menor

Ré maior

Ré menor

3/4 (com breves
inserções de 4/4)

Nenhuma dança
específica (mas
apresenta
resquícios da
influência dos
mouros na
música
espanhola e
gestos
flamencos)

– Linguagem violonística

6/8 (introdução)
e 2/4

Sardana

– Flabiol(pipe e tambori);

¾
(com inserções de
5/4 e 2/4)

Seguidilla
(em nossa
opinião)

(guitarra espanhola);
– Sonoridades da música
flamenca (vocal/instrumental);
– Sonoridades impressionistas.

– Banda Cobla.
– Pandeiro, castanholas e violão
(guitarra espanhola);
– Linguagem violonística
(guitarra flamenca).

Tabela 1.1 Estrutura da Suíte de Gaspar Cassadó.

A Suíte demonstra todo o conhecimento dos recursos sonoros e possibilidades técnicas
do instrumento, exploradas de maneira única, de acordo com a tradição do virtuosecompositor, citada anteriormente. Essa vem a ser, em nossa opinião, a sua melhor composição
para o instrumento, revelando, ao mesmo tempo, as características do intérprete e o metier de
um grande compositor.
Cassadó desenvolve uma trama melódico-rítmica como reflexo do folclore e das
melodias dançantes da Espanha, ao mesmo tempo conectado com as distintas inovações
harmônicas do início do século XX. Por isso, consideramos essa Suíte uma obra importante
para a literatura solo do instrumento, já que expressa a melhor característica de Cassadó: o
metier composicional aliado ao virtuosismo do intérprete. Portanto, faz-se necessário um
melhor entendimento da cultura espanhola, a fim de permitir ao violoncelista tomar decisões
interpretativas embasadas nas expressões culturais dessa região, atendo-se às raízes melódicas
e estruturais inseridas na Suíte. Com isso, esta pesquisa traz uma contribuição para os estudos
da obra de Gaspar Cassadó, a partir da conexão entre o material empregado na obra e o
folclore espanhol, formulando considerações e propostas interpretativas, que poderão então
nortear alguns dos aspectos da performance.

David Johnstone, em seu artigo “The Spanish Cellist Gaspar Cassadó:Compositions,
Arrangements... and Musical Forgeries”, intitula a Suíte para violoncelo solo como Suíte
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Espanhola, certamente como um subtítulo não empregado originalmente pelo compositor,
mas uma referência direta, por parte do autor do artigo, ao material musical que caracteriza a
obra. Consideramos esse termo, no entanto, bastante coerente e sugestivo, pois em toda a obra
há uma forte presença de sonoridades espanholas, com intenso uso de material folclórico.
2. Fundamentação Teórica:
A Suíte apresenta o aspecto folclórico como fundamento de seu discurso. Através
dessa obra, Cassadó traduz sua cultura, por meio de elementos e gestos espanhóis, que nos
remetem às suas raízes. Dessa forma, o folclore e a coloração espanhola estão inseridos em
todos os momentos da obra através de gestos violonísticos e de danças populares espanholas.
Segundo Stowell (1999, p. 156), essa Suíteé baseada em melodias e ritmos nacionais da
Espanha, e sua concepção é inteiramente imbuída de colorações desse país, particularmente
de melodias e ritmos da região da Catalunha. De acordo com Gingsburg (1983, p. 238), a
concentração de elementos hispânicos é uma característica do compositor Cassadó, que pode
ser observada na maior parte de suas composições:
Todas as composições de Cassadó são imbuídas de melodias e ritmos
espanhóis e particularmente catalães; eles apresentam expressividade e
brilho de conteúdo, forma clara, riqueza melódica, harmonia brilhante e
domínio da polifonia. (GINGSBURG, 1983, p. 238, tradução nossa).

Boda (1998, p. 65), por outro lado, salienta que, na Suíte,Cassadó faz uso inteligente
da sonoridade dos harmônicos, das cordas duplas e do registro mais agudo do instrumento
(posição do polegar), como mostra o Ex. 1.1. Dessa forma, a peça requer um desenvolvimento
da técnica aliada à musicalidade. Segundo Seward (2009, p. 8), os efeitos inseridos na Suíte,
de Gaspar Cassadó, produzidos no violoncelo, têm o objetivo de reproduzir os sons
característicos da música tradicional da Espanha.

Exemplo 1.1 Seção do 1.° movimento: demonstração da exploração das sonoridades dos harmônicos
do violoncelo (comp. 52-53).

A nosso ver, esse é um verdadeiro desafio técnico para o intérprete, já que se trata de
uma composição marcada por passagens de intenso virtuosismo, na forma de semicolcheias,
sextinas, fusas e semifusas, aliado à referências de sonoridades e timbres característicos de
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instrumentos da Espanha. Essas estruturas, por outro lado, são extremamente ornamentadas,
além de explorar o uso de cordas duplas em intrincada linguagem harmônica, combinado com
os ritmos e melodias nacionalistas. A Suíte “consegue apresentar um mosaico intensamente
colorista e de grande lirismo sonoro que toma partido dos recursos mais imaginativos do
violoncelo.” (PAGÈS, 2000, p. 80, tradução nossa).
3. Metodologia
O Universo da Pesquisa abrange os aspectos musicais e estilísticos da Suíte para
violoncelo solo de Gaspar Cassadó, ampliando a pesquisa sobre as danças características
espanholas, imbuídas nessa obra. A coleta de dados incluí fontes bibliográficas que
contenham elementos referentes à Suíte de Gaspar Cassadó e às expressões culturais
espanholas. Salienta-se que uma pesquisa iconográfica também fez parte desta pesquisa, pois
foram compilados documentos, programas e imagens relacionadas à Suíte e às expressões
culturais espanholas.
Diante disto, a presente pesquisa tem como abordagem primária, uma reflexão
analítica dos elementos da cultura catalã e espanhola imbuídos na Suíte, sob a ótica do
intérprete. Para isto, foi realizada uma contextualização histórica, delimitando pontos
convergentes no que se relaciona a influências e estilo, com vistas a uma melhor compreensão
da obra e de seus aspectos interpretativos. O ponto central da pesquisa partiu do pressuposto
de que a Suíte de Cassadó está claramente baseada em danças e expressões da cultura
espanhola, aspecto que deve ser levado em consideração nas decisões interpretativas.
4. Conclusão
A Suíte para violoncelo solo, de Gaspar Cassadó, apresenta o aspecto folclórico como
fundamento de seu discurso. Através dessa obra, Cassadó traduz sua cultura, por meio de
elementos e gestos espanhóis, que nos remetem às suas raízes. Dessa forma, o folclore e a
coloração espanhola estão inseridos em todos os momentos da obra através de gestos
violonísticos e de danças populares espanholas.
Marcado por passagens virtuosísticas, o primeiro movimento, Prelúdio-Fantasia, está
baseado em aspectos e elementos improvisatórios, oriundos da coloração espanhola, através
dos gestos rasqueados, dos melismas e dos ornamentos, entre outros. Assim, verificamos forte
influência dos gestos flamencos, além do uso das sonoridades que remetem à linguagem
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violonística que, a nosso ver, determinam o estilo musical desse movimento, além do extenso
uso de harmônicos naturais e artificiais.
No segundo movimento, Sardana, pode-se deduzir que Cassadó quis imprimir as
características mais importantes dessa expressão cultural, tanto no aspecto da dança em si,
como também nas questões estilístico-musicais, incluindo elementos de algumas sonoridades
específicas, criação de texturas, andamento e caráter. Esse é um retrato da expressão
nacionalista, tomando como referência a sua própria pátria. Durante a pesquisa, pudemos
observar documentos e vídeos referentes à sardana, importante expressão folclórica da
Catalunha, nos quais foram analisados os elementos coreográficos da dança, as características
da música, além da instrumentação da banda cobla. Vale salientar que Cassadó empregou
características inerentes à sardana para criar um movimento estilizado, como parte integrante
de uma Suíte de danças para violoncelo solo. De maneira similar a que ocorreu com as suítes
solo de J. S. Bach, essas danças, amplamente estilizadas, foram concebidas puramente como
obras instrumentais, no sentido de que não se faz necessário, nem é mesmo oportuno, se
buscar semelhança à sonoridade da banda cobla, nem ao elemento dançante per se, por tratarse puramente de uma obra instrumental, ainda que oriunda do espectro folclórico. Isso posto,
somos de opinião de que se devem preservar inteiramente as sonoridades violoncelísticas,
abstendo-se da busca pela sonoridade extremamente rústica daquela encontrada na banda
cobla que se apresenta ao ar livre, executada por músicos, em sua maioria, amadores.
E, por fim, o objetivo principal do último movimento foi identificar qual dança
tradicional espanhola foi tomada como referência para a elaboração desse movimento, que
vem a ser o único não indicado por extenso pelo compositor. Ao nosso ver,como
demonstrado, Cassadó utilizou elementos da Seguidilla. Vale ressaltar que, durante o
movimento, muitos aspectos violonísticos estão presentes, os quais, por sua vez, também são
referências à música flamenca.
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1

Segundo David Johnstone (s.d.), suas primeiras aulas de composição foram com Maurice Ravel e Manuel de
Falla.
2
Segundo Nathaniel J. Chaitkin (2001), a linguagem harmônica de Cassadó reflete seu estudo com Ravel e a
influência do compositor francês.
3
Se se excluir a Fuga em dó maior, para violoncelo solo, feita a partir de uma fuga de Handel.
4
A primeira gravação da obra só foi realizada em junho de 1978, no Japão, pelo violoncelista JanosStarker. Este
LP foi lançado pelo selo Denon em 1979. A partir de então, foram lançadas várias outras gravações dessa obra.
5
Existem várias nomenclaturas para se referir ao mesmo instrumento: tambori, tamboret, tabor, entre outros.
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Tecnologias digitais e ensino/aprendizagem: um estudo com um professor
de teclado
Tuball Handerson Pinheiro de Sousa
UFPB – tuball@hotmail.com

Resumo: Esse texto apresenta os resultados de uma pesquisa voltada para prática pedagógica de
um professor que se utiliza de tecnologias digitais no ensino de música. O objetivo geral consistiu
em saber a proposta de ensino de um professor de teclado que atua através da internet. A
metodologia foi um estudo de caso, com a realização de entrevistas semi-estruturadas online, por
meio do skype. Os resultados desse estudo apontam para uma metodologia sistematizada e prática
que podem incentivar professores em seus processos pedagógicos musicais.
Palavras-chave: ensino de teclado, tecnologias digitais, internet.
Digital Technologies and teaching / learning: a study with a professor of keyboard
Abstract: This paper presents the final results of a research-oriented teaching practice of a teacher
who makes use of digital technologies in teaching music. The overall goal was to learn the
teaching proposal of a professor of keyboard that operates over the internet. The methodology was
a case study, with the realization of semi-structured interviews online via skype. The results of this
study points to a systematic methodology and the practicing which can encourage teachers in their
teaching process music.
Keywords: teaching of keyboard, technology, internet.

1. Introdução
O presente trabalho trata dos resultados de um trabalho de conclusão de curso
realizado em 2010 e 2011 no curso de Licenciatura em Música da UFPB. A pesquisa surgiu
com a necessidade de entender melhor os processos de ensino/aprendizagem contemporâneos
mediados pelas tecnologias a partir do olhar do professor. Com objetivo de compreender os
aspectos de uma prática pedagógica na perspectiva da educação musical, deu-se origem à
temática: tecnologias digitais e ensino/aprendizagem: um estudo com um professor de teclado
que atua através da internet 1. Assim, o estudo teve como objetivos específicos: verificar as
concepções do ensino que fundamentam a proposta; identificar os procedimentos propostos
para o desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem através da internet; levantar
quais os meios tecnológicos utilizados no ensino/aprendizagem deste professor; analisar o
material didático utilizado.
A temática desta pesquisa se torna relevante na medida em que busca entender
tanto os processos de ensino/aprendizagem contemporâneos quanto a interação das pessoas
com a tecnologia. Pois ao levar em consideração fatos históricos, após pesquisas e reflexões,
percebe-se que sinais de desenvolvimento das novas tecnologias passam a surgir mais
intensamente a partir das últimas décadas do século XX. Em ascensão, trouxeram expressivas
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mudanças para a sociedade, como a popularização da internet, ao se permitir a obtenção do
som, das imagens, dos textos etc. Além disso, a internet, por sua vez, disponibiliza softwares
gratuitos desse tipo multimídia, bem como aplicativos que contribuem para o trabalho do
professor como apoio para uma formação musical que congrega os aspectos lúdicos,
contribuindo para o ensino e aprendizagem musical.
Para a área da educação musical, esta pesquisa pode contribuir na reflexão do
ensinar e aprender musicalmente nos diferentes espaços, como é o caso da internet, onde os
participantes muitas vezes podem ser educadores, músicos profissionais e/ou população em
geral.
O interesse por esta temática surgiu de experiências anteriores do ensino de
música com o teclado e da constatação de que a internet estava sendo utilizada por colegas de
trabalho e também pelos próprios alunos. Atualmente, a grande maioria dos professores e dos
alunos, de certo modo, recorre a algum meio tecnológico, como o computador com as
videoaulas, e-books, MP3, entre vários outros, seja para o ensino ou para o aprendizado de
determinada música ou estilo musical.
Em busca de compreender essa relação entre as tecnologias digitais e o
ensino/aprendizagem musical, três autores em particular fundamentam essa pesquisa: Gohn
(2003); Lévy (2010) e Teixeira (2010).
A pesquisa de mestrado desenvolvida por Gohn (2003) investigou as formas de
transmissão musical por meio de videoaulas de bateria e os processos de autoaprendizagem
musical através dos meios tecnológicos. O trabalho norteia as reflexões sobre o aprender com
a utilização dos registros de som, imagem, como também computadores e internet.
Já a contribuição de Lévy (2010) se referiu ao conceito de ciberespaço, em seu
livro Cibercultura, onde é possível compreender mais sobre o mundo das inteligências
compartilhadas e entender melhor a nova era das conexões, em que tudo está ligado a todos.
O livro sobre inclusão digital de Teixeira (2010) traz contribuições acerca do
perfil diferenciado do potencial da aprendizagem quando agregado às tecnologias digitais,
sendo este aprendizado de um aluno, de uma escola, ou redes sociais.
Neste texto, apresentamos a metodologia e os principais resultados da pesquisa.
Nas considerações finais, discutimos a temática sob o olhar da educação musical, apontando
os limites do trabalho realizado e as sugestões de continuidade dessa pesquisa.
2. Metodologia
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A pesquisa teve como método o estudo de caso. Neste método, o processo de
coleta de dados pode contar com a utilização das mais variadas técnicas: “documentação,
registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos
físicos” (YIN, 2001, p. 105). Desta forma, as técnicas escolhidas para a coleta de dados
consistiram em entrevistas semiestruturadas, observações dos fóruns (comunidades que o
professor participa com os alunos) e análise do material didático utilizado pelo professor.
O estudo de caso foi realizado com um professor de piano/teclado residente em
Criciúma-SC, o qual se utiliza das tecnologias, principalmente a internet, em seu processo de
ensino. O contato inicial com seu trabalho foi por meio de buscas realizadas na web, que
surgiram após digitar “ensino de piano” no espaço de busca do Google. Surgiram, em sua
maioria, videoaulas de uma só pessoa ensinando piano/teclado pelo Youtube. As videoaulas
guiaram, através de links, ao site <aprendapiano.com>, cujo professor/diretor é Ramon
Tessmann, onde figura: a organização site da página, a estrutura dos materiais didáticos e
maneira como o qual está disposto aos clientes/alunos, bem como sua didática em algumas
videoaulas. O perfil se mostrou adequado à pesquisa, e a partir de então entrei em contato
com Ramon, e ao explicar que seria uma pesquisa de conclusão de curso e os objetivos, ele
aceitou participar.
As entrevistas foram realizadas via skype, gravadas e transcritas literalmente. A
opção pelo skype se deu por sugestão do próprio entrevistado e, por ser uma ferramenta de
comunicação síncrona, guarda as mesmas características de uma entrevista semi-estruturada,
no entanto realizada de modo virtual.
No que se refere às observações, tendo em vista a atuação do entrevistado no
campo da internet, também ocorreram on-line, a partir dos fóruns (comunidades que o
professor participa com os alunos). Através dessa técnica, obtive tanto melhor embasamento
para a formulação das perguntas como melhor conhecimento sobre Ramon Tessmann e sua
relação de ensino/aprendizagem com os alunos. Foi seu site que possibilitou adquirir e
conhecer o material didático por ele idealizado e comercializado.
A terceira etapa, foi a análise do material didático, composto de 17 DVDs e 5 ebooks. Foi sistematizada a partir de categorias que envolviam: estrutura, tópicos, forma de
organização, aspectos técnicos de videoaulas.
Os registros das entrevistas, das observações e da análise do material didático,
foram agrupados em dois cadernos distintos: o caderno de entrevista, com 37 páginas, e o
caderno de campo com 55 páginas.

2146

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Cabe salientar que todo o envolvimento no contato com o professor foi realizado
por meio de sites especializados em música e de relacionamentos como: Youtube, Skype,
Orkut, fóruns. Este ambiente virtual de encontro e de troca de informações também faz parte
das tecnologias utilizadas por esse professor de teclado.

3. Discutindo Resultados
No que se refere à verificação das concepções nessa forma de ensino, percebemos
através dos dados coletados com o entrevistado que suas práticas vivenciadas de ensino no
instrumento (antecedentes ao site), juntamente com os cursos e pesquisas realizadas, deramlhe subsídios e auxílio na realização de sua proposta de ensino de teclado na internet. Com
certa experiência no ensino e com novos pensamentos, surgiram novas ideias de elaborar
aulas de uma forma diferente. Iniciavam-se, então, as videoaulas, que contemplaria um
número maior de alunos, principalmente através de um site. Assim, Ramon elaborou um
sistema próprio, cuja concepção de ensino estava norteada pela informação prática (que
tivesse resultados rápidos) e clara (que apresentasse seus segredos). Como ele mesmo diz:
“Nossa proposta é tornar o processo de aprendizado musical mais agradável, eficaz e
extremamente rápido. Queremos trazer uma carga de conhecimento da forma mais direta e
prática possível” (TESSMANN, site Aprenda Piano). Almejando esse perfil de ensino,
Ramon passou a pesquisar mais sobre toda essa abordagem de ensino, planejando atendar a
tais objetivos metodológicos. Para tanto, chegou a algumas conclusões: os assuntos e suas
informações precisavam ser extremamente detalhados para beneficiar a aprendizagem do
conhecimento ao aluno. Essa conclusão veio através dos resultados de pesquisas, onde foi
possível entender que, como professor, ele precisava se antecipar às possíveis dúvidas. Outra
questão consistia em saber qual a real necessidade de seu público. Com o ganho dessa
informação, ele passaria a atender e satisfazer seus alunos de forma mais direta. O que o
ajudou passou a ser característica e diferencial em seu trabalho. Sobre as motivações para
elaborar seu método de ensino, Ramon afirma: “a primeira motivação foi a minha
necessidade, né? necessidade do povo que começou a me pedir mesmo, pra lançar. É que eu
tinha colocado algumas coisas na internet, e aí o pessoal começou a ver e gostar e pedir pra
gravar em vídeo” (TESSMANN, 2010, CE, p.18).
Quanto à identificação dos procedimentos propostos no ensino/aprendizagem,
verificamos que primeiramente ele teve que organizar todo material que possuía e
gradativamente lançar os DVDs, posteriormente os e-books, cujos assuntos vinham a partir da
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prática de ensino particular anteriormente nas casas, igrejas etc. A ideia de disponibilizar suas
aulas em vídeos foi para contemplar um público maior. Toda a projeção dessas videoaulas
acontecia de forma parcial. Além de fazer enquetes sobre qual melhor assunto o aluno
gostaria de aprender, ele também colocava um vídeo no Youtube para ver o retorno. A partir
dessas táticas pela internet foi que surgiram outros materiais como os e-books, formando um
novo conjunto de materiais didáticos para sua coleção.
No que se refere aos meios tecnológicos utilizados no ensino/aprendizagem desse
professor, primeiramente, percebemos que Ramon possui uma relação bastante estreita tanto
com os meios, como também as próprias tecnologias. A pesquisa aponta que ele as utiliza
integralmente, e que possui programas fundamentais de edição texto/som/imagem/vídeo,
softwares administrativos inteligentes, programas de comunicação como o Skype, que
possibilita tanto a comunicação de PC a PC, como PC para telefone fixo. Também, máquinas
de reprodução de DVDs, celular com internet para se comunicar a todo instante com aqueles
que fazem parte de seu grupo social (família, alunos, amigos etc). Por fim, a estratégia de
marketing com a finalidade de projeção de todos esses materiais didáticos.
Na parte do trabalho que configurou a análise de todo o material didático do
Ramon, percebemos uma alta complexidade por se tratar de uma extensa coleção de DVDs e
e-books já lançados, e de grande responsabilidade por ter colocado como objetivo analisar o
material didático. Ao assistir os 17 DVDs, identificamos que o aspecto técnico na captação
áudio/imagem passou por significativas melhoras em sua qualidade. Há também uma
preocupação didática em cada vídeo e em cada e-book.
Na tentativa de resumir, responder principalmente ao objetivo central dessa
pesquisa, foi possível ver nessa investigação o papel que a internet ocupa na atuação
profissional desse professor. No caso do site Aprenda Piano, a internet faz todas as conexões
entre usuários (alunos) e a equipe administrativa (Ramon e seu irmão). É por meio das
comunidades virtuais – como o Orkut, por exemplo – que Ramon costuma atualizar suas
pesquisas de opinião para melhoria do seu material didático. Cabe salientar que ao falar de
aprendizagem via internet, existe também o sistema de aulas em tempo real 1, o que distingue
do ensino do professor entrevistado, por ter a característica de ensinar através de seus
materiais didáticos. Mas para o bom andamento do projeto, da divulgação e bem como do

1

São feitas através de sistema de videoconferências – que também tem ocupado um espaço significativo dentro
do ensino e aprendizagem mediados pelas novas tecnologias. Essas ferramentas estão sendo utilizadas
atualmente muito mais no campo da Educação à distância, no entanto, são frentes que estão se abrindo cada vez
mais, inclusive com aulas particulares de instrumento via Skype.
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aprendizado do material didático desenvolvido por este professor, a internet ocupa um papel
fundamental.

4. Considerações Finais
A presente investigação abordou a proposta de ensino de um professor de teclado
que atua através de internet, buscando compreender sua prática pedagógica na perspectiva da
educação musical. Porém, novas investigações podem surgir a partir dessa pesquisa.
Sugerimos, como primeira opção, um olhar mais aprofundado sobre os materiais didáticos
(divididos em e-books, videoaulas e materiais de apoios), por serem muitos, com conteúdos
abrangentes. Certamente, traria detalhes interessantes um trabalho tendo a análise desse
material como principal objetivo. Como segunda opção, a realização de uma investigação
sobre a questão da formação dos professores do futuro da educação musical nas universidades
com a tecnologia, exatamente pela tendência natural em ascendência das tecnologias na
educação discutida durante esta pesquisa. Já que, por exemplo, Oliveira (2010) nos afirma:
A educação musical ultrapassou a troca de informações, na aprendizagem
presencial, atingindo lugares, anteriormente, nunca pensados. Indo além da sala de
aula, do giz e do quadro negro, hoje outros espaços, proporcionam o ensino e
aprendizagem musical, como, por exemplo, os ambientes virtuais de aprendizagem
musical. (OLIVEIRA, 2010, p.2)

Para tanto, levantamos as seguintes discussões: será que a educação musical se
apropriou por completo dos recursos tecnológicos já existentes em nosso meio? o que e como
as universidades estão fazendo para aumentar essa relação entre professores e tecnologia?
como tem sido as atividades docentes em cursos universitários, relacionadas a informática
aplicada à educação musical, mediante todo esse impacto tecnológico?
Mediante tais questões, defendemos a importância de agregar as novas
tecnologias nos diversos segmentos de ensino, público e/ou privado e em todas as instâncias
de ensino musical: ensino técnico, educação básica, ensino superior. Sobre a importância das
tecnologias, Alves, Bueno e Altoé (2008) afirmam que:
o valor instrumental da tecnologia não está nos próprios meios, mas na maneira
como se integram na atividade didática, em como eles se inserem no método, porque
é este que os articula e lhes dá sentido no desenvolvimento da ação educacional.
(ALVES, BUENO, ALTOÉ, 2008, p.9)
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O processo educativo está no cerne do pensamento inicial sobre a relevância deste
trabalho. Ou seja, como seria educar através da internet, já que não se tratava de uma escola, e
sim de um professor com um site atendendo a milhares de alunos pelo país. A trajetória da
pesquisa proporcionou a descoberta do real potencial que os meios tecnológicos podem
proporcionar a sociedade através da interatividade entre as pessoas, através desses meios.
Por isso destacamos as novas formas de ensino-aprendizagem num cenário
tecnológico atual na área da educação musical, destacando a utilização dos e-books e
videoaulas através da internet. O trabalho nos levou a uma abertura e compreensão em
entender, reconhecer e indicar fatores relevantes para os estudos de pesquisa na área de
educação musical. Concluímos que o sistema de ensino-aprendizagem musical via internet
está representado em uma escala ascendente e constante. O que hoje é um processo de ensino
alternativo, amanhã pode ser opção fundamental para uma nova cultura que não para de se
ramificar através do compartilhar musical coletivo. Haja vista que a música é uma linguagem
universal, é possível que vejamos cada vez mais com otimismo essas tecnologias se
expandirem (infiltrando) por completo em nossa educação, fazendo desta melhor para todos,
democraticamente.
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Notas
1

A pesquisa trata-se do Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de Licenciatura em Música da UFPB. A
elaboração do TCC – disciplina TCC 2, foi orientado pela profa. Ms. Juciane Araldi.
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Tendências da historiografia panorâmica da música brasileira
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Resumo: Este trabalho busca traçar um panorama do desenvolvimento da historiografia da música
brasileira, focando obras que abordam a música desde o período colonial até a contemporaneidade
do autor. Comentam-se brevemente alguns autores e obras representativos de diferentes momentos
dessa produção, relacionando-os ao seu contexto histórico – filosófico e às recentes discussões
metodológicas da musicologia. Propõe, por fim, uma reflexão sobre os desafios desta nova
conjuntura aos docentes e pesquisadores.
Palavras-chave: Historiografia Musical Brasileira, Musicologia Histórica, Teoria da Musicologia
Aspects of Brazilian music panoramic historiography’s methodological development
Abstract: This article aims to present a broad view of Brazilian music historiography’s
methodological development, focusing on panoramic works that broach music from the colonial
period to the author’s contemporaries. Authors and works representative of different moments of
this production are articulated to their historical-philosophical context as well as to the recent
methodological discussions in Musicology. At the end, we propose a reflection on how this new
conjuncture is challenging teachers and researchers.
Keywords: Brazilian music historiography, Historical Musicology, Theory of Musicology

Costuma-se ignorar a distinção entre passado (o que efetivamente ocorreu) e
história (os registros sobre o passado). Segundo o historiador britânico Keith Jenkins (2004),
o passado já aconteceu e só pode ser “trazido à tona” mediado pelo trabalho dos historiadores,
registrado em artigos, livros, documentários, etc. Para o autor, a história não é o passado e,
sim, um conjunto de discursos interpretativos sobre o passado. Pode-se, portanto, dizer que o
estudo da História é, basicamente, um estudo da historiografia sobre determinado tema.
As obras historiográficas sobre a música são frequentemente consultadas por
estudantes, docentes e pesquisadores na realização de suas atividades. Entretanto, o
desconhecimento das circunstâncias de sua elaboração conduz, muitas vezes, a uma leitura
demasiado simplista dos textos e, consequentemente, a uma aceitação acrítica dos argumentos
neles contidos. Nessas condições, fazem-se necessários estudos que busquem elucidar o
contexto histórico e o desenvolvimento metodológico de tais publicações. No caso específico
da historiografia musical brasileira, tais estudos são ainda consideravelmente escassos, apesar
de sua necessidade ser há muito destacada. De acordo com o musicólogo Régis Duprat (1989,
p. 33), tais estudos constituiriam “preciosa contribuição prospectiva diagnosticando, pelo
menos, as lacunas de nossa historiografia constatada”.
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Nos parágrafos seguintes, buscamos apresentar um panorama do desenvolvimento
da historiografia musical brasileira a partir do início do século XX, quando se dão os
primeiros passos para uma abordagem científica de nossa música. Apontamos as obras
historiográficas panorâmicas que conseguimos relacionar até o presente momento, procurando
contextualizá-las quanto às circunstâncias de sua elaboração e às reflexões contemporâneas
sobre a prática musicológica e historiográfica.
A partir das últimas décadas do século XIX, faz-se sentir, no meio intelectual
brasileiro, o impacto de teorias europeias que proporcionavam um novo enfoque aos estudos
históricos, literários, sociais e antropológicos. A principal dessas teorias foi o Positivismo,
concepção filosófica que considerava o método da ciência como o único válido, devendo-se
estender “a todos os campos de indagação e da atividade humana” (ABBAGNANO, 2000,
p777). O francês Auguste Comte (1798-1857), principal teórico do Positivismo, enfatizava a
ideia do homem como ser social e propunha o estudo da sociedade por meio de métodos e
técnicas empregados pelas ciências naturais (CHAUÍ, 2008). Fortemente influenciada pelo
Positivismo, a produção historiográfica e musicológica brasileira das primeiras décadas do
século XX é marcada pela busca da comprovação da existência, desde tempos remotos, de
uma música “autenticamente brasileira”. Deve-se destacar que o país vivenciava a esperança
resultante do estabelecimento do regime republicano, em 1889. Buscava-se fazer do Brasil
uma “nação moderna e progressista” (SOARES, 2007).
Maria Alice Volpe (2008) aponta, ainda, a influência das teorias deterministas,
caracterizadas, nas Ciências Humanas, pela busca de elementos condicionadores da sociedade
e da cultura. Destacam-se o Determinismo Geográfico, defendido pelo inglês Henry Buckle
(1821-1862) e o Determinismo Integral, formulado pelo francês Hippolyte Taine (18281893). Enquanto Buckle considerava o meio físico como o principal elemento condicionador
de uma sociedade e de sua cultura, a teoria de Taine englobava, além do meio, os fatores raça
e momento histórico. Nas primeiras histórias da música brasileira, fatores climáticos,
mesológicos e características raciais da população são assinalados como definidores de uma
“expressividade musical brasileira”.
Relacionado a essas concepções e igualmente dominante no período em questão
era o Evolucionismo, que teve na figura do filósofo inglês Herbert Spencer (1820-1903) seu
maior expoente nas Ciências Humanas. Segundo essa corrente de pensamento, evolução
significaria essencialmente progresso, e este investiria todos os aspectos da realidade
(ABBAGNANO, 2000). A evolução dar-se-ia, necessariamente, do simples para o complexo.
Desde a publicação do ensaio Ideias sobre a Música (1836) de Manuel de Araújo Porto
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Alegre já se percebe o esforço para traçar uma linha evolutiva que teria sua culminação na
expressão nativista do lundu e da modinha. A música portuguesa representava a
transplantação de valores coloniais; a indígena e africana eram vistas como rudes.
O nacionalismo musical brasileiro ganharia verdadeiro impulso na década de 20
do século passado, sobretudo após a Semana de Arte Moderna de 1922. Consolidar-se-ia, na
década seguinte, como corrente hegemônica na música erudita. O projeto nacionalista,
encabeçado por Mário de Andrade, e discutido em seu “Ensaio sobre a música brasileira”
(1928), visava à construção de uma “música artística brasileira”, a partir da elaboração,
segundo princípios estéticos e estruturais europeus, do material musical proveniente da
música popular. Silvano Baia (2010, p. 24) esclarece que o que Mário chamava “música
popular” era o que hoje consideramos a música folclórica, eminentemente rural, e a “parcela
da produção urbana ainda não deturpada pelas influências consideradas deletérias do
urbanismo e do mercado cultural em formação”.
Entre as obras historiográficas panorâmicas publicadas nesse período, podem-se
citar A Música no Brasil desde os tempos coloniaes ate o primeiro decenio da Republica
(1908), de Guilherme de Mello, História da Música Brasileira (1926/1942), de Renato
Almeida, Storia della Musica nel Brasile (1926), de Vincenzo Cernichiaro, Música do Brasil
(1941) e os capítulos finais de Pequena História da Música (1942) de Mário de Andrade,
Origem e evolução da música em Portugal e sua influência no Brasil (1942), de Maria Luiza
de Queirós Amâncio dos Santos, História da música brasileira (1948) de Francisco
Acquarone e 150 anos de música no Brasil - 1800-1950 (1956), de Luiz Heitor Correia de
Azevedo. As limitações relacionadas à escassez de fontes e informações objetivas sobre a
prática e produção musical brasileira eram reconhecidas pelos autores. Luiz Heitor, na última
parte de seu livro 150 anos de música no Brasil (1800-1950), faz um balanço da produção
bibliográfica sobre a música brasileira – dos primeiros autores aos seus contemporâneos. A
consciência dos limites metodológicos e documentais é claramente expressa no texto em
questão, intitulado “A musicografia no Brasil”.
O impulso investigativo em fontes documentais coloniais modificou o panorama
da própria forma de historiar. Isso se deveu justamente aos trabalhos de autores como Frei
Pedro Sinzig e, sobretudo, Curt Lange. Por meio de pesquisa documental, Lange procurava
desvendar o funcionamento do sistema de contratação de músicos pelas irmandades, câmaras
e ordens terceiras no século XVIII, especialmente em Minas Gerais. Nota-se, a partir daí, uma
maior preocupação em compreender os fenômenos que regiam a prática e produção musical
de determinado período que em buscar informações e materiais para a estruturação de uma
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autêntica música nacional. A partir da década de 60, com as pesquisas de Régis Duprat,
Cleofe Person de Mattos, Jaime Diniz, Gerard Béhague, Mercedes Reis Pequeno, José Maria
Neves, entre outros, a utilização dos manuscritos musicais antigos como objetos de pesquisa
obteve um destaque jamais antes recebido. A ideia das “histórias” gerais estava, à época, em
desuso. Assim, essa geração optou majoritariamente por textos monográficos, não tendo eles
produzido manuais de História da Música que traçassem um panorama musical do país desde
os tempos coloniais até a produção de seus contemporâneos. Uma exceção deve ser feita ao
livro Música Contemporânea Brasileira, de José Maria Neves (1981), elaborado a partir de
sua tese de doutorado, defendida em 1976 na Universidade de Paris IV (Sorbonne). O
compositor foca sua abordagem no século XX, passando pelos outros períodos de maneira
bastante superficial, à guisa de introdução e contextualização.
Nas duas décadas seguintes, dois autores dedicam-se à produção historiográfica
da música erudita com finalidade didática e voltada para o grande público: Bruno Kiefer
(1923-1987) e Vasco Mariz (1921). Kiefer, começando a lecionar História da Música na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, deparou-se com a “falta de obras didáticas
atualizadas, em dia com as pesquisas mais recentes” (KIEFER, 1977, p. 7). Publicou, em
1976, uma História da Música Brasileira: dos primórdios ao início do século XX, à qual se
seguiram outros quatro pequenos volumes, cada um dedicado a um gênero musical ou
compositor. Mariz, que teve a diplomacia por carreira principal, escreveu, em 1981, o livro
História da Música no Brasil. Os referidos trabalhos, amplamente utilizados até os dias
atuais, tanto nos estudos pré-universitários quanto superiores, apresentam, na atribuição de
valor aos compositores biografados, reflexos da manutenção da primazia do nacionalismo
andradeano.
A crescente especialização dos conhecimentos levou as histórias da música
erudita e popular, a partir da década de 60, a serem abordadas separadamente. (TRAVASSOS,
2003). Em 1964, foi publicado Panorama da Música Popular Brasileira, obra de Ary
Vasconcelos, em dois volumes. A periodização, no livro, é guiada pelos regimes políticos
brasileiros (Colônia, Império e República). Anos mais tarde, em Raízes da Música Popular
Brasileira (1991), Vasconcelos apresenta biografias de um grande número de músicos
atuantes no país durante os períodos colonial e no imperial. Os anos 60 também marcam o
início da atuação de José Ramos Tinhorão, autor cuja produção historiográfica foi e ainda é
bastante influente no ensino musical e, sobretudo, no debate sobre o nacional na música
popular. Alinhado ao materialismo histórico marxista, define a cultura como reflexo da
sociedade de classes. Sua obra é marcada pela defesa das manifestações musicais de origem
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popular - representativas, em sua opinião, da autenticidade cultural brasileira - contra a
música internacional, sobretudo a norte-americana, que nos estaria deturpando culturalmente
(LAMARÃO, 2010). Sua numerosa produção (mais de 20 livros) destaca-se pela diversidade
de assuntos abordados e de fontes consultadas. Entre suas obras historiográficas panorâmicas,
destacamos Pequena História da Música Popular: da modinha à canção de protesto (1974) e
História Social da Música Popular Brasileira (1998). O autor Jairo Severiano, em Uma
história da música popular brasileira (2008), divide nossa música popular em quatro
“tempos”: formação (c.1770-1920), consolidação (1929-1945), transição (1946 - 1957) e
modernização, a partir de 1958.
Conforme aponta Leonardo Tramontina (2009, p. 2), a partir da segunda metade
do século XX, estudiosos europeus e norte-americanos têm buscado “abordagens pouco
tradicionais da historiografia musical, mais críticas e próximas aos estudos contemporâneos
da antropologia e da história cultural, e menos atadas à musicologia analítica.” A musicóloga
francesa Myriam Chimènes aponta criticamente o “isolamento da musicologia no seio das
ciências humanas” e o “pouco caso que o historiador fazia da música”, resultando em um
“lugar medíocre, insignificante, destinado à música nos livros de história” (CHIMÈNES,
2007, p. 20). A autora, contudo, observa uma recente tomada de consciência de ambas as
partes, prenunciando uma aproximação interdisciplinar. Destaca a “notável evolução na
concepção da musicologia”, possível sinal do “fim da concentração da disciplina sobre ela
mesma e a abertura de diálogo com as outras disciplinas das ciências humanas”. (idem, p. 26).
A publicação, em 1985, de Contemplating Music, i de Joseph Kerman revela o início de um
esforço de compreensão do desenvolvimento da disciplina e das perspectivas para as décadas
seguintes. O autor se propõe examinar certas linhas de pensamento em musicologia e em
disciplinas afins, linhas essas que, em suas próprias palavras, “iluminam a conjugação dessas
disciplinas e a crescente orientação da musicologia para a crítica” (KERMAN, 1985, p. 29).
Para autores como Phillip Bohlman (1993), a musicologia, assim como qualquer outro
discurso, é sempre uma posição política. A análise crítica dos discursos é uma necessidade
para a compreensão das estruturas dialógicas do texto.
A influência de tais questionamentos faz-se sentir, também, na musicologia
histórica brasileira, que vem adquirindo um caráter mais crítico e reflexivo. Podemos sentir os
impulsos dessa busca ao tomarmos como exemplo o artigo A História da Música em questão:
uma reflexão metodológica (1994), onde Vanda Lima Bellard Freire toma por base a
concepção da história como “um relato, interpretativo, feito por um sujeito histórico, ele
próprio impregnado de significados e percepções inerentes a seu tempo, e dos quais ele nunca
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poderá se despir, inteiramente.” (p.114). A musicóloga questiona as abordagens
exclusivamente biográficas na História da Música, ao afirmar que os “artistas, indivíduos, só
significam na História quando imersos no [contexto] social-histórico a que pertencem.”
(p.115). Opondo-se às visões evolucionistas e deterministas, até então dominantes na
produção historiográfica, defende uma concepção temporal não linear (p. 118). Questiona a
prática da História da Música como “História da Cultura, História do Espírito ou História da
Sociedade”, visto que tais concepções, a seu ver, “trabalham a arte como “sintoma”, como
manifestação de “outra coisa” [...] e não como elemento integrante da construção da própria
História.” (p. 115, grifo da autora). Freire também tem olhos críticos para o outro extremo: a
abordagem da História da Música baseada apenas no estudo das formas musicais. Para a
estudiosa, isolar as formas é esvaziá-las de significado e estabelecer elos causais e
deterministas entre elas é criar uma falsa perspectiva histórica.
A pertinência, nos dias atuais, de obras historiográficas escritas por apenas um
autor tem sido questionada por muitos especialistas. Diante da ampliação da disponibilidade
de materiais e informações relativos ao passado, mostra-se inexorável a necessidade de uma
divisão mais especializada das áreas de estudo, bem como da diversificação e
interdisciplinaridade nas abordagens. Paulo Castagna (2008), por exemplo, acredita que obras
historiográficas de grande porte devem ser desenvolvidas conjuntamente por vários
especialistas, a fim de garantir uma sólida fundamentação teórica e dar espaço a diferentes
pontos de vista. A publicação, em 2006, de dois volumes da revista Textos do Brasil
destinados a traçar um panorama histórico da música brasileira pode ser considerada uma
iniciativa nesse sentido. O periódico em questão é publicado pelo Departamento Cultural do
Ministério das Relações Exteriores O primeiro deles (11ª edição da revista) é dedicado à
música popular e o segundo (12ª ed.), à música erudita. Cada capítulo é escrito por um autor.
Colaboraram especialistas de diversas áreas e formações – musicólogos, historiadores,
jornalistas, etc.
Essa nova forma de pensar a historiografia reflete uma questão muito discutida
atualmente nas Ciências Humanas: a “incredulidade ante as metanarrativas”, característica da
pós-modernidade, segundo o filósofo francês Jean-François Lyotard (1924-1998). Trata-se da
crescente perda de sentido dos discursos fundamentados em visões totalizantes da história,
que buscavam dar sentido á evolução ocidental e propunham soluções para a humanidade, a
partir de determinadas regras de conduta política e ética - por exemplo, o Iluminismo, o
Marxismo e o Positivismo. (JENKINS, 2004 e SALATIEL, 2012). Perante esse quadro, surge
como alternativa a “micro-história”, inicialmente associada a um grupo de historiadores
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italianos da década de 70, como Carlo Ginzburg, Giovanni Levi e Edoardo Grendi. Segundo
Peter Burke (2005), tratava-se da reação a uma história de matriz evolucionista, teleológica e
unívoca, centrada na dita “civilização ocidental”. Os valores das culturas regionais passam a
ser cada vez mais valorizados. O autor em questão ainda traça um paralelo entre a crítica à
grande narrativa histórica e às tentativas de estabelecimento de um cânone da literatura e arte
ocidental.
Colocados em xeque a linearidade temporal, a objetividade do relato histórico, o
caráter autenticamente nacional na arte e o cânone das grandes obras e autores, manifesta-se a
natureza complexa e dinâmica da musicologia e da historiografia musical, abrindo-se lhes
novas possibilidades temáticas e discursivas. Por outro lado, levando-se em conta o limite
temporal e espacial necessário tanto à produção bibliográfica quanto à organização curricular,
a necessidade de seleção temática e metodológica persiste. Pesquisadores e docentes
encontram-se diante de novos desafios.
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Resumo: A pesquisa procura desenvolver o conceito de agrupamento sonoro utilizando-se da
comparação terminológica para enumerar suas as propriedades. Objetiva-se, assim, definir as
condições de existência dessa estrutura musical. Nessa comunicação são enunciadas as orientações
metodológicas e alguns resultados parciais.
Palavras-chave: Agrupamento Sonoro, Fraseologia Musical, Forma Musical.
Sound grouping theories: definitions and properties of the hearing of temporally discrete sound
elements.
Abstract: This research tries to develop the concept of sound grouping utilizing terminological
comparison methods to enumerate its properties. Its final goal is to define the conditions of
existence of this structure. This communication formulates the methodological orientation and
some partial results.
Keywords: Sound Grouping, Musical Phraseology, Musical Form.

1. Introdução
O estudo da forma musical habitualmente se inicia com a descrição de elementos
que podem, em teoria, ser delimitados pela escuta e que portanto são temporalmente discretos.
Esses elementos, denominados por Leon Stein (1979) de unidades de estrutura, recebem
tradicionalmente nomes como motivo, inciso, figura, frase, semifrase e período de acordo
com sua extensão e função. Seu estudo é chamado de Fraseologia Musical por autores como
Scliar (1982) e Riemann (1928), mas esse termo, bem como os nomes das unidades de
estrutura, não são generalizados no léxico da teoria musical e foram abandonados em obras
mais recentes como em Cooper e Meyer (1960), Lerdahl e Jackendoff (1983), Tenney (1988)
e Temperley (2001).
O abandono dessa terminologia não é arbitrário. Nas três últimas obras citadas
esses elementos discretos passaram a ser generalizados do ponto de vista da extensão
temporal, o que exigiu a consequente mudança terminológica. Chamadas de agrupamentos
rítmicos por Cooper e Meyer ou simplesmente de agrupamentos (groups) por Lerdahl e
Jackendoff, as delimitações temporais das obras musicais possuem durações que vão desde
duas notas (ou, utilizando-se da terminologia mais generalizada de Tenney, dois elementos i)
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até a própria obra como um único agrupamento e organizam-se em níveis hierárquicos onde
os de maior duração contêm os de menor duração.
Denominando essas delimitações temporais discretas da escuta musical de
agrupamentos sonoros ii, propõe-se nesta pesquisa, ainda em seus estágios iniciais, o
desenvolvimento do conceito através de comparação terminológica de obras especializadas.
Dentro desse tema, a problemática central é a de estabelecer as condições de
existência dos agrupamentos sonoros, ou seja, os elementos sem os quais os agrupamentos
sonoros não podem se manifestar.
2. Metodologia
Essa pesquisa trabalha o agrupamento sonoro como conceito e se desenvolve
dentro do campo da teoria musical. Existem diversos campos que estudam os agrupamentos
sonoros (computação, análise musical, cognição, psicologia) e diversos procedimentos para
seu estudo (testes experimentais em humanos, criação de softwares, análise de obras), mas a
abordagem da teoria musical é a de estudar o conceito de forma abstrata, ou seja, julgando seu
status e validade a partir da coerência teórica.
Isso não significa uma ausência de diálogo com os outros campos nem imunidade
a experimentos. O sistema de regras de de Lerdhal e Jackendoff, por exemplo, foi testado
experimentalmente a fim de julgar sua procedência (Deliege, 1987; Frankland; McAdams e
Cohen, 2004). Porém, testes desse tipo, além de estarem fora das possibilidades do projeto,
devem ser realizados após estabelecido o corpo teórico, levando em conta o campo conceitual
em que a teoria se insere.
Como é um trabalho teórico, sua função não é a de julgar a procedência ou não de
uma hipótese e sim demonstrar a sua validade dentro da problemática que a cerca,
transformando-a de hipótese em tese. Nesse sentido, não há possibilidade de resultados
negativos como em pesquisas cujo procedimento é justamente o de testar experimentalmente
uma hipótese.
A hipótese central do trabalho é a de que para que os agrupamentos sonoros se
manifestem, necessitam (1) estarem contidos em uma camada sonora unificada e (2) da
presença de unidades sonoras discretas. Uma sucessão temporal que seja “verticalmente”
coesa, isto é, que seja independente dentro da simultaneidade de eventos sonoros é o que
denominou-se camada sonora unificada iii. Por unidades sonoras discretas entende-se
elementos sonoros que possam ser delimitados, ou seja, que são discrimináveis. Em outras
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palavras eventos sonoros que possuam início e fim. A lógica interna dessa hipótese será
demonstrada de forma negativa, ou seja, demonstrando, a partir de exemplos musicais, que
quando um ou dois dos elementos anteriores estão ausentes a escuta de agrupamentos não é
possível.
Embora a enunciação da hipótese seja necessária para fins de orientação da
pesquisa, é provável que sofra alterações conforme forem reveladas as propriedades do
agrupamento sonoro e suas relações com outras estruturas musicais.
3. Procedimentos
O conceito de agrupamento sonoro é derivado de Cooper e Meyer (1960), Lerdhal
e Jackendoff (1983) e Temperley (2001). Como essas obras tratam, com poucas exceções, de
música tonal, apresentam restrições que o agrupamento sonoro, como conceito, não possui.
Por isso é necessário um trabalho de comparação terminológica que ocorrerá em quatro
etapas:
Primeiramente será realizado, a partir da literatura especializada, o levantamento
de termos relacionados ao conceito de agrupamento sonoro acompanhados de suas respectivas
definições e propriedades.
De posse das definições realizar-se-á a comparação terminológica e a
diferenciação entre fenômenos e termos. É comum a utilização de um mesmo termo para
diferentes fenômenos e, ao contrário, o mesmo fenômeno pode receber denominações
diferentes.
Seguirá a fase de interpretação onde, a partir dos dados coletados, serão descritas
as propriedades dos agrupamentos sonoros e a sua relação com outras estruturas que são
comumente estudadas em conjunto e muitas vezes pressupostas como inerentes ao
estabelecimento de agrupamentos sonoros. Essas estruturas são, por exemplo a métrica, a
organização das alturas, os processos temáticos, a polifonia.
Por fim será realizada a etapa especulativa onde serão discutidas as condições da
existência e os limites da estrutura de agrupamentos, ou seja, a possibilidade de sua anulação
a partir da ausência de seus elementos vitais.
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4. Propriedades dos agrupamentos sonoros
A característica mais importante da estrutura de agrupamentos sonoros é sua
natureza hierárquica. Com exceção dos extremos, essa estrutura é formada por elementos
discretos (os próprios agrupamentos sonoros) que tanto contêm como são contidos por
agrupamentos em níveis hierárquicos inferiores e superiores respectivamente.
Como esses elementos são delimitados, uma parte importante do estudo dos
agrupamentos é estabelecer os parâmetros para essa delimitação, ou seja, elementos do
discurso sonoro que provocam um “vão” entre agrupamentos, o fim de um e o início de outro.
Vários teóricos se inspiraram nos princípios da psicologia da gestalt para gerar as
regras de delimitação, em especial os princípios da proximidade e semelhança. Essa
inspiração aparece de forma indireta em Scliar que, parafraseando Cooper e Meyer (1960), diz
que o agrupamento fraseológico “é o produto da semelhança e diferença, proximidade ou
separação dos sons percebidos pelo ouvido e organizados pela mente” (Scliar, 1982: 3). Já em
Lerdhal e Jackendoff, Tenney e Temperley a influência da psicologia da gestalt é textual e os
três utilizam-se de seus princípios para gerar suas regras de delimitação. Porém, como
observa Tenney e Polansky (1983), a teoria da gestalt tem como seu principal objeto a
percepção visual e não é possível uma analogia perfeita. Em particular, não é muito claro
como se manifesta o princípio da similaridade para a gestalt temporal.
Há uma diferença importante, porém, entre as características da estrutura de
agrupamentos e a configuração particular dessa estrutura em situações reais. Essa é uma
importante contribuição de Lerdhal e Jackendoff (1983: 9), que separam suas regras em
regras de validação (well-formedness rules) e regras de preferência (preference rules). As
primeiras se referem às configurações possíveis de uma estrutura de agrupamentos, as
segundas designam, dentre as configurações possíveis, aquela que será preferida por um
“ouvinte experiente”.
De qualquer maneira várias regras de delimitação são muito próximas entre os
autores e a mesma regra se manifesta em enunciados diferentes. A título de exemplo
considerar as seguintes citações:
Considere uma sequência de quatro notas n 1 , n 2 , n 3 e n 4 . Sendo tudo o mais
constante, a transição n 2 – n 3 será ouvida como uma delimitação de grupo se:” (…)
“b. (Ponto de ataque) O intervalo de tempo entre os pontos de ataque de n 2 e n 3 é
maior do que aquele entre os pontos de ataque de n 1 e n 2 e aquele entre os pontos de
ataque de n 3 e n 4 . (Lerdhal e Jackendoff, 1983: 45)
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(Regra da lacuna) Prefira colocar delimitações de frase em (a) grandes intervalos
intra-ataques e (b) grandes intervalos silêncio-para-ataque iv (Temperley, 2001: 68)
Em uma sucessão homofônica de elementos, um clang v tenderá a ser iniciado na
percepção por qualquer elemento que se inicie após um intervalo de tempo (a partir
do início do elemento anterior, i. e., após um tempo de retardo) que seja maior do
que aqueles que imediatamente o precede e sucede, mantendo-se constantes os
outros fatores. (Tenney e Polansky, 1980: 209)
Da proximidade e separação (…) Pausa: quanto mais longa, tanto maior a separação.
Velocidade das emissões: quanto mais rápida, tanto maior o nexo com o próximo
som e vice-versa. (Scliar, 1982: 10)

Em geral, as mudanças de parâmetros que de alguma forma sejam mais
contundentes em seu contexto geram limites de agrupamento.
5. O conceito de elisão
Apesar da característica hierárquica da estrutura de agrupamentos, sua
configuração permite a elisão entre elementos, ou seja, que elementos sonoros pertençam a
mais de um agrupamento simultaneamente fazendo com que o fim de um agrupamento e o
início de outro se sobreponham. A ideia de elisão aparece em vários autores e faz parte da
teoria fraseológica tradicional. Lerdhal e Jackendoff (1983: 58-59) diferenciam a
sobreposição da elisão. Para os autores, a sobreposição ocorre quando um evento ou
sequencia de eventos são compartilhados por dois agrupamentos adjacentes. Já, a elisão
ocorre quando há simultaneidade entre o final e o início de dois agrupamentos adjacentes e
pode ser de dois tipos: (1) quando a finalização de um grupo é sobreposta pelo início de outro,
chamada de elisão à esquerda e (2) quando o início de um grupo é suprimido pelo grupo
anterior, chamada de elisão à direita e algo mais rara.
O problema do conceito de elisão, como aponta Temperley (2001: 63), é que em
certos casos sua manifestação está ligada à estruturas polifônicas ou quase polifônicas e o
comportamento dos agrupamentos sonoros na polifonia é pouco estudado e bastante
problemático. A ligação entre elisão e simultaneidade abre caminho para a discussão das
estruturas coexistentes aos agrupamentos, que é uma questão à parte e extremamente
importante no estudo dos agrupamentos.
6. Relação entre estruturas
Se a terminologia fraseológica tradicional já prevê a estrutura hierárquica, sua
principal limitação está em considerar como parte integrante dessa estrutura elementos que
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não são vitais para a manifestação dos agrupamentos e que, na realidade, fazem parte de
outras estruturas. Isso se deve à restrição do repertório sobre o qual a fraseologia é construída:
Na música tonal, não é concebível a ausência da estrutura métrica, por exemplo, mas a
métrica em si não é condição para a estrutura de agrupamentos. No entanto, isso não significa
que essas outras estruturas não influenciam a organização dos agrupamentos, assim como
também são influenciadas por essa organização.
É claro que não é possível enumerar cada uma das relações entre agrupamentos
sonoros e “não-agrupamentos sonoros” porque essas relações, se não infinitas, são ao menos
incalculáveis, como por exemplo, a possibilidade do intérprete de influenciar a escuta dessa
estrutura (Tenney, 1988: 44). Aqui o mais importante é apontar como e quando essas relações
são pressupostas na estrutura de agrupamentos, separando suas funções para que se possa
analisar como um elemento influencia o outro.
Os casos clássicos de mistura entre estruturas são encontrados nos termos e
definições da fraseologia musical tradicional. Por exemplo: “Ritmo pode ser definido como a
maneira com que uma ou mais pulsações não acentuadas se agrupam em relação a uma
acentuada.” (Cooper e Meyer, 1960: 6) Aqui é clara a relação que é estabelecida entre
estrutura de agrupamentos e estrutura métrica. Não há nenhum motivo para que o
agrupamento sonoro pressuponha uma estrutura métrica, mas, quando presente, as duas
estruturas se influenciam, como na tendência dos agrupamentos de se estabelecerem em
pontos paralelos da estrutura métrica (Temperley, 2001: 70). Outro caso de relação entre
estruturas pode ser observado na seguinte citação: “Muitas vezes, o inciso se identifica com o
motivo, constituindo o germe da estrutura musical.” (Scliar, 1982: 22) Aqui a estrutura
temática é associada à estrutura de agrupamentos, apesar da separação entre o conceito de
inciso e de motivo por parte de Scliar.
7. Conclusões
Após essas considerações sobre as propriedades dos agrupamentos sonoros, qual o
estado da hipótese central sobre as condições de existência dos agrupamentos? A hipótese
prevê a necessidade de cumprimento de duas condições para a existência dos agrupamentos: a
presença de unidades sonoras discretas e de uma camada sonora verticalmente unificada.
A primeira condição deve parecer óbvia o suficiente: sem delimitações não há
agrupamentos. A principal dificuldade aqui é explicitar a forma de sua anulação, o que será
visto logo adiante.
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A segunda condição apresenta o momento seminal e a maior dificuldade da teoria
dos agrupamentos: sua relação com a simultaneidade. Enquanto se trata de monodia, a
estrutura de agrupamentos parece se sustentar sem problemas, mas quanto maior a
simultaneidade de eventos, maior a dificuldade de sua aplicação.
O repertório de onde surge o estudo dos agrupamentos, por um lado, facilitou seu
desenvolvimento. A música tonal do século XVIII é em grande parte homofônica, o que
significa que os agrupamentos de seus elementos polifônicos estão “em fase”. Mas,
contraditoriamente, esse mesmo repertório já apresenta em si diversas dificuldades, daí o
surgimento do conceito de elisão, por exemplo. Para que uma estrutura de agrupamentos se
estabeleça, é preciso certa independência dos sons na simultaneidade, ao menos no nível
hierárquico considerado. Isso leva à necessidade de uma hierarquia de polifonia, de
agrupamentos verticais, uma possibilidade ainda não explorada pela pesquisa, mas trabalhada
em Temperley (2001: 85-114).
Como, então, a estrutura de agrupamentos se anula? É preciso apontar que anular
completamente a estrutura de agrupamentos parece impossível, ao menos o maior
agrupamento, aquele que engloba toda a obra musical, se mantém. Em seus níveis inferiores,
no entanto, a estrutura pode ser anulada negando ao menos uma das condições expostas. Por
ser uma estrutura de elementos discretos, a utilização de alterações contínuas nos parâmetros
sonoros (glissandos, crescendos, etc.) a ponto de eliminar a distinção entre mudanças de
elementos tem o poder de anulá-la. Compositores como Iannis Xenakis e Gyorgy Ligeti
possuem obras muito representativas desse estado sonoro, muitas vezes atingindo-o pelo meio
não exatamente da mudança efetivamente contínua dos parâmetros, mas pela alta densidade
polifônica, que acaba eliminando a distinção tanto de camadas independentes quanto de
sucessões discretas de elementos.
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i

Um elemento é definido como uma gestalt temporal indivisível pela percepção (Tenney e
Polansky, 1980: 206).
ii
Preferiu-se a utilização de agrupamento sonoro ao invés de simplesmente agrupamento pelos
seguintes motivos: A palavra agrupamento por si só possui significados muito abrangentes e nem sempre
relacionados à música. Além disso, o termo pode ser associado com group, do inglês, e consequentemente com a
obra de Lerdahl e Jackendoff, cujo objetivo é a criação de uma teoria generativa da música tonal, e não com as
propriedades dos agrupamentos em si. O termo sonoro enfatiza que os agrupamentos são formados por sons e
não necessariamente por notas, termo que remete à notação musical e por vezes é associado a sons com alturas
definidas.
iii
Para esse conceito, assim como no caso do termo agrupamento sonoro, preferiu-se a utilização de
palavras que evitem sua associação com um tipo específico de sistema ou estilo musical, em especial com o
sistema tonal. Na terminologia tradicional o conceito de voz também indica uma sequencia sonora que se unifica
dentro da simultaneidade, uma camada, porém, vai além do conceito de voz em pelo menos dois sentidos: (1)
não pressupõe nenhum tipo específico de organização dos parâmetros de seus sons constituintes (não é
necessário, por exemplo, que esses sons sejam de altura definidas - é possível a presença de camadas na música
eletroacústica) e (2) admite a simultaneidade de sons desde que seu conjunto seja coeso, ou seja, desde que essa
simultaneidade não se torne independente a ponto de formar outra camada. Dessa maneira uma camada pode
conter acordes, paralelismos, micropolifonia, etc. O que a faz também independente da notação musical.
iv
Inter-onset interval e offset-to-onset interval respectivamente.
v
Na definição de Tenney, sendo o elemento a menor unidade de gestalt temporal, o clang é a
formação que imediatamente o sucede hierarquicamente. (Tenney, 1988: 23)
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Abstract: Bruce Haynes (2007) identifies two paradigms of interaction between performers and
composers that have their roots in the Baroque and Romantic traditions. Responding to his call to
re-examine the ways in which we make music, this article uses Haynes’ two paradigms in
conjunction with Farrell’s definition of collaboration to critique the performer-composer
relationship. The commissioning process between Ensemble In Extensio and Canadian composer
Emily Hall is used as a case study to underline the importance of an ongoing dialogue as a means
of fostering collaboration in the performer-composer relationship.
Keywords: Performer-composer relationship, performance, New Music, commission,
collaborative arts
A relação intérprete/compositor: Colaboração através do diálogo
Resumo: Bruce Haynes (2007) identifica dois paradigmas de interação entre intérpretes e
compositores que têm suas raízes nas tradições barrocas e românticas. Atendendo a sua sugestão
de reexaminar as maneiras pelas quais fazemos música, este artigo utiliza os dois paradigmas de
Haynes, juntamente com a definição de colaboração de Farrell, para discutir a relação
intérprete/compositor. O processo de encomenda e criação de uma nova obra da compositora
canadense Emily Hall para o grupo In Extensio é utilizado como estudo de caso para ressaltar a
importância de um diálogo contínuo como meio de promover a colaboração na relação entre
performer e compositor.
Palavras-chave: Relação performer/compositor, performance, música contemporânea, encomenda
de obras

1. Introduction
The performer-composer relationship is frequent in musics to which improvisation is
an inherent part of the music making, such as Jazz, free improvisation, and the emerging field
of new digital interfaces. In these genres, musicians frequently take on the tasks of both
performing and composing, with improvisation being an in-the-moment act that brings the
two skills together.
Composed concert music takes a decidedly different approach, as, with a number of
notable exceptions, musicians frequently specialize as either a performer or a composer.
Bruce Haynes (2007) identifies two paradigms of the performer-composer relationship.
Stemming from the Baroque tradition, one paradigm involves the performer and composer as
peers working together to create a work, with one musician frequently being both composer
and performer. Stemming from the Romantic tradition and continued by the Modernist
tradition, the other paradigm follows a hierarchical relationship in which the composer as
inspired “genius” hands a score to the performer who then renders the score in the most
faithful manner possible. Haynes argues that the Romantic-Modernist performer-composer
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relationship is the primary mode of operation in place in concert music today, and calls to
musicians to re-examine our assumptions about making music. Responding to his
observations as a Period music performer and scholar, this article takes the important next
step of applying Haynes’ ideas to my own experience as a New Music performer. The
commissioning process between my ensemble In Extensio and Canadian composer Emily
Hall is used as a case study to underline the importance of an approach that fosters
collaboration in the performer-composer relationship.
2. Re-examining the performer-composer relationship
In re-examining our assumptions about making music, one must recognize that the
performer-composer relationship is influenced by many factors, not the least of which is the
artistic processes of the musicians involved. Each musician has a unique artistic process that
often varies from work to work. Any performer-composer relationship needs to be approached
with flexibility to allow for these variations. A solution to this can be found in better
understanding what collaboration means and how it applies to the performer-composer
relationship.
Research on collaboration frequently professes that most artistic activities are
inherently collaborative; composition, however, is viewed as a solitary act (SOLLINS and
SUNDELL, 2012). While there are many aspects of certain compositional practices that will
remain solitary, a composer will most likely work with a performer. Similarly, there are
aspects of performance that are inherently solitary, such as the hours of practice needed to
develop mastery of an instrument. Performers interested in commissioning new works tend to
seek out like-minded composers. They are thus confronted with decisions on how to approach
the performer-composer relationship. This inevitably raises the practical issue of how each
performer and composer wants to work together.
2.1. So what does collaboration mean?
Collaboration is a buzzword used in many fields, and seems to mean something
different to every person using it. So what is collaboration? And how does it relate to Haynes’
paradigms? Scholar in the emerging field of collaborative arts, Michael Farrell (2012) writes:
[A] collaborative circle is a primary group consisting of peers who share similar
occupational goals and who, through long periods of dialogue and collaboration,
negotiate a common vision that guides their work.

He goes on to note:
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[It] is important to distinguish a collaborative circle from a mentor-protégé
relationship. Although a mentor often plays a part in the development of a creative
person, that role differs from the part played by a collaborative circle. A mentor is
an older, more established professional who conveys the vision of a previous
generation and guides the protégé’s early steps into a discipline.

Farrell’s collaborative circle is in line with Haynes’ Baroque paradigm because both
consider all participants as peers. Further, Farrell identifies a commitment to ongoing
dialogue as a requirement for collaboration. In contrast, Farrell’s mentor-protégé relationship
is in line with Haynes’ Romantic-Modernist paradigm because both feature a hierarchical
relationship between participants.
2.2. Historical context: Haynes and the Romantic-Modernist paradigm
Haynes’ critique of the Romantic-Modernist paradigm of the performer-composer
relationship has serious implications when considered in the context of Farrell’s definition of
a collaborative circle. If one accepts collaboration as a working relationship between peers,
then collaboration is seriously at odds with the Romantic-Modernist approach to music
making. As Roche (2012) writes, “every single contemporary music ensemble working in
Europe makes reference to its practice of collaboration with living composers”, including the
Ensemble Moderne, a bastion of Romantic-Modernist music making in which text-fetishism,
ultimate faith to the composer as dictated by the score, is taken to the extreme. The word
“collaboration” is all too often misappropriated.
Certainly, there are aspects of the Romantic-Modernist paradigm to the performercomposer relationship that can be collaborative. One such example is the relationship between
composer Johannes Brahms and clarinetist Richard Mühlfeld. On hearing Mühlfeld play in
concert, Brahms came out of retirement and subsequently wrote his last chamber works, two
of which were the Sonatas for clarinet and piano, op. 120. Brahms made final revisions to the
Sonatas during rehearsal with Mühlfeld (STEEGMAN, 1974). While it is not known whether
these revisions came at the suggestion of Mühlfeld, one has to assume that various revisions
were tried in rehearsal, suggesting a certain amount of dialogue between performer and
composer.
Does this hypothetical dialogue indicate collaboration between peers? Brahms was a
well-respected composer in his retirement, and Mühlfeld’s senior by twenty-three years.
Brahms’ relationship with Mühlfeld, while strengthened by mutual respect and a strong
friendship, could be argued as that of mentor-protégé, rather than collaborative. At the same
time, Brahms himself was the pianist for the premiere of the Sonatas (STEEGMAN, 1974). In
Haynes’ analysis of the performer-composer relationship, one musician playing the role of
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performer-composer is more frequently associated with the Baroque tradition than the
Romantic-Modernist. Perhaps the Baroque and Romantic-Modernist paradigms were not as
mutually exclusive as Haynes suggests, even for a Romantic composer such as Brahms.
3. Commissioning in the 21st century: A case study
If Haynes’ Romantic-Modernist paradigm is in fact the norm in concert music today,
how can we begin to subtly shift towards the Baroque paradigm? One way is to apply
Farrell’s ideas to concert music, where (1) performers and composers are peers who (2)
collaborate via ongoing dialogue and (3) search for a common vision. As an example, I
present the commissioning process between my ensemble, In Extensio, and Canadian
composer Emily Hall, a process that exhibited characteristics of both Haynes’ RomanticModernist paradigm and Farrell’s definition of a collaborative circle.
3.1. Performers
In Extensio is a new music chamber ensemble made up of flutist MariEve Lauzon,
clarinetist Louise Campbell and percussionist Barah Héon-Morissette. Given the small
number of published works for our instrumentation, commissioning composers is the
foundation of our artistic activities. We approach commissioning concert cycles as
“metacomposition”, and seek to commission composers whose languages and works will
highlight each other well when programmed together. Commissioning a work from a
composer means inviting a composer into our ensemble, or as percussionist Héon-Morissette
puts it, “on fait grandir la famille” (our family gets bigger).
3.2. Composer
Emily Hall is an active member of the New Music community as a Canadian
composer of instrumental and vocal music and an arts advocate and administrator
(www.emilyhall.ca). Her compositions can focus on a select amount of musical material. By
narrowing the focus in this manner, she draws our ears to a myriad of subtle shifts in sound.
Her music shows “a rich aural imagination, shimmering and subtle orchestration, delicacy of
gesture, a compelling dramatic shape” (POLLOCK, 2011: 63).
3.3. A peer-based performer-composer relationship
In Extensio and Emily Hall are based in Montreal, Canada. At the time of this
commission, we knew each others’ artistic work through various concerts, events, and
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professional arts organisations. A faithful concertgoer, Hall came to a number of In
Extensio’s concerts when we were in the process of building the concert cycle UrbanismUrbanity, and she knew a number of the composers and commissions that made up the cycle.
In turn, our knowledge of her work led us to seek a commission because we felt that her
music would be both a beautiful contrast and compliment to the works we already had. In a
sense, we were asking her for a commission in Haynes’ Romantic-Modernist paradigm: she
agreed to write a piece for us and we agreed to play it. Our relationship was already well
established: we had great confidence that working with her would be mutually productive.
Our relationship is in line with Farrell’s description of a collaborative circle being a peer
group.
3.4. A common vision
In Extensio and Hall already shared similar interests and goals prior to the
commissioning project, which no doubt aided the process. The name In Extensio, meaning
extension and elongation, suggests the philosophy of our ensemble: we seek to foster the
creation of new works, expand our horizons as musicians, and explore new sounds and
concert formats. When we first approached her, Hall was in a period of artistic development,
working with a very particular type of sound and instrumental technique. During this time she
was continuing her research on tremolo (the rapid alternation between two notes), and seeking
out live performers to try out new ideas. It was a stage of discovery and development for her
that elided well with In Extensio’s willingness to experiment. This common vision, as Farrell
would put it, opened the door for a dialogue and subsequent discovery.
3.5. Ongoing dialogue
When In Extensio commissions, we routinely offer composers the opportunity to
workshop sketches throughout the compositional process. Similarly, Hall requests time with
the performers during the compositional process, whenever possible. As a result, we started
the project with a mutual desire to collaborate. This desire opened up the possibility for an
ongoing dialogue, thus softening the Romantic-Modernist paradigm of the performercomposer relationship.
In Extensio and Hall’s commissioning process had a number of phases that were
instrumental in the development of the composition Long after the night for flute, bass
clarinet and percussion. The first, and longest, period was characterized by dialogue, almost a
getting-to-know-you stage. We discussed our artistic interests, including In Extensio’s concert
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cycle and Hall’s compositional interests, and how these interests could coincide in a
commission. During this period, we held a preliminary workshop. Hall was fascinated by
tremolo as a main compositional feature. She was also beginning to explore the particular
qualities and changes in texture that can be brought about by layering tremolo, at different
changing speeds, which presented special challenges for notation. During this workshop, Hall
brought short studies of her ideas, and she also described what she was imagining, which
provided an opportunity to try out compositional ideas in “real-time” thereby getting
immediate sonic feedback. The workshop also offered an invaluable opportunity for In
Extensio to start to understand and play with Hall’s ideas.
The second phase of the commissioning process involved the necessarily solitary part
of composition, when Hall got down to the creative imagining and practical nuts and bolts of
writing the work. Before this fully blossomed, there was a crucial issue to the creative and
practical aspects of the work: mapping the bass clarinet tremolo. As In Extensio’s clarinetist, I
had a vested interest in this exercise.
Hall wanted to work with me to create a reference chart of the intervals that the bass
clarinet can tremolo, not only to make the best use of the instrument by avoiding impossible
or extremely difficult tremolo, but also to have the fullest range and knowledge of the
technique for this instrument. We got together for a two one-on-one workshops in which we
categorized each tremolo in terms of level of difficulty (easy, intermediate, hard, extremely
hard, impossible) and the available range of velocity (slow, medium, fast, very fast).
Moreover, her project was driven by an interest “in the timbral characteristics, even
idiosyncrasies, inherent to each instrument in terms of the tremolo technique” (HALL, 2012).
When an interval created a unique timbral characteristic, the categorizing would also included
a qualitative description such as “airy”, “nasal”, “buzzy”, “heavy key-click sounds”, “fuzzy
and bright” (HALL, 2010).
This reference chart of tremolo was essential to the development of the work. In Hall’s
words (2012):
Long after the night explores timbral variations in tremolo. I felt a breakthrough
with this work. More than ever, I was able to focus on one idea and, instead of
simply using it as an interesting texture only briefly, the music captures a whole
world within it.
Having little experience with bass clarinet tremolo, it was imperative for me to hear
every interval for myself, to actually get the sounds in my head. Getting Louise’s
feedback about the physics and fingering was also valuable, and it was beneficial to
spread the work over the course of two workshops, with time in between to
ruminate, and to create a chart as a reference. All this equipped me with a plethora
of interesting sounds that were no longer merely hypothetical; I knew they were
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actually possible. This meant I could really run with these sounds and move beyond
pre-composition. I was fascinated by tremolo before, but the experience with Louise
Campbell – the level of detailed research and focused listening that we experienced
together – provided the true inspiration.

In turn, these workshops helped me grow artistically as a performer, as I discovered
many new sounds and tremolo that challenged and surprised me as a clarinetist. These sounds
have subsequently found their way into my creative work beyond Long after the night, such
as in my improvisations with dance.
The third phase of the commissioning process was the rehearsal and performance of
Hall’s work. At the first rehearsal, we were able to read through the entire work almost
without stopping. This is very unusual when reading a new work for the first time – usually
there is time taken to understand a composer’s notation and desired performance practice,
with many stops to discuss what a composer wants by a particular notation or simply to
ensure that we are together. In the case of Hall’s work, this was not necessary. I had not seen
the actual score before this moment, and yet it was as if I already knew it. In my opinion, this
is a direct result of our collaborative process: by the time we read Long after the night for the
first time, we had discussed, played, and became familiar with Hall’s ideas. In addition, Hall’s
comments in rehearsal contained very few revisions to the score and were mainly interpretive
in nature, another unusual occurrence when rehearsing the premiere of a new work. In all, the
collaborative approach to the commissioning process allowed us to become very familiar with
Hall’s compositional language far in advance of the rehearsal of the actual work itself. We
had a welcome understanding of and comfort with the work that translated into a very
successful and well-received premiere.
4. Conclusion
Using Haynes' analysis, I advocate a shift towards the Baroque paradigm of the
performer-composer relationship in the commissioning new works through a greater emphasis
on collaboration. The commissioning process of Hall's Long after the night is one example of
how this might occur, demonstrating aspects fundamental to Farrell's concept of the
collaborative circle. Specifically, the ongoing dialogue that occurred throughout the
commissioning process of Hall’s Long after the night facilitated important artistic
developments for all parties involved. Further, ongoing dialogue was instrumental to the
development of the final work; without it, the work would not have turned out as it did. A
collaborative approach to commissioning new works can thus soften the rigidity often found
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in the performer-composer relationship, provide important opportunities for artistic growth,
and facilitate and greatly influence the resulting musical works. As Hall (2012) puts it,
I am always looking to collaborate and learn more. Why? Because I always have
new questions and new ideas to try! The In Extensio project is a testament to how
collaboration can be an authentic force for artistic development. Like all life
experiences, this act of learning through a shared experience with others
undoubtedly carries over and informs other projects that follow.

I second that.
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Resumo: Este artigo analisa a implantação e a execução de um projeto de utilização das
Tecnologias de Informação e Comunicação como ferramentas de apoio aplicadas ao ensino
superior do violão. A experiência demonstrou muitas possibilidades de aproveitamento das TICs
no ensino musical e suscitou reflexões sobre a importância da utilização de tais ferramentas na
criação de módulos inovadores de ensino. Constatamos que ambientes virtuais podem ser
utilizados para práticas individuais inerentes ao aprendizado do instrumento, proporcionando
maior rendimento ao estudo e ampliando o tempo para as discussões presenciais de âmbito
coletivo.
Palavras-chave: TICs, transdisciplinaridade e ensino, crítica, violão.
ICT applied to the teaching of the guitar: a critical analysis of a project developed with students
from the bachelor course of music/instrument.
Abstract: The aim of this article is the analysis of a project called Information and
Communication Technologies on guitar graduate studies. The experience has shown the potential
use of these technologies on music education and has prompted to the reflections about the
importance of searching for multiple applications with the aim of innovative teaching. We found
that new virtual environments can be used for individual practice of music instruments, providing
a greater achievement for the students, as well as sparing time for the collective discussions.
Keywords: ICT, transdisciplinarity and teaching, criticism, classical guitar.

Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas ao ensino do violão: implantação
e execução.
O Projeto Tecnologias de Comunicação e Informação aplicadas ao ensino do violão
consistiu em um experimento de quatro meses junto às disciplinas Instrumento-Violão do
Curso de Bacharelado em Música/Instrumento do Instituto de Artes da UNESP-SP. Tal
experimento consistiu na utilização das TICs como ferramenta de apoio metodológico em
atividades relacionadas à preparação e execução violonística do repertório camerístico e
orquestral. A iniciativa de realização do projeto partiu da necessidade crescente de se
pesquisar estratégias de aproveitamento das ferramentas tecnológicas para a criação de
módulos inovadores de ensino, principalmente em estruturas institucionais onde prevalecem
formas antigas de aprendizado como ainda o fazem os atuais cursos de Música/Instrumento.
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A implantação e execução ocorreram em duas etapas: a primeira etapa consistiu em
proporcionar aos estudantes envolvidos o conhecimento necessário à operacionalização do
software de fonte aberta Audacity. A fase de execução consistiu na criação de uma sala virtual
em ambiente Moodle, com a finalidade de divulgar todo o material didático das disciplinas de
instrumento e também para o treinamento dos alunos na prática de leitura à primeira vista e
digitalização de Concertos para Violão e Orquestra atendendo à demanda curricular
(softwares utilizados: Musescore, Audacity e FlashBackRecorder).
Fundamentação Teórica
Em estudo realizado sobre o estado do conhecimento acerca do uso das TICs no Brasil
durante os anos de 1996 a 2002, Barreto ET al. (2005) identificou três abordagens básicas
quanto à utilização de tais recursos: a primeira se concentra na discussão das políticas e
propostas de inserção das TICs, subdivididas em concepção de sociedade e paradigma
educacional. A segunda abordagem trata da inserção das TICs no processo de ensino e de
aprendizagem de maneira geral, distribuídas pelas modalidades: presencial, à distância (EAD)
e virtual. A terceira e última abordagem se refere à particularização do uso das TICs,
ocupando-se em investigar seus usos específicos, contemplando necessidades e/ou conteúdos
determinados por situações particulares. Leme e Bellochio (2007) identificam dois tipos
diferentes de pesquisas que tratam do uso de recursos tecnológicos na área da Educação
Musical: as que se ocupam com a utilização de recursos preexistentes (Araldi, 2004; Bozzetto,
2003; Corrêa, 2000; Fialho, 2003; Freitas et al., 2004; Gohn, 2003; Leme, 2002; Pires;
Bünchen, 2003; Ramos, 2002; Ratton, 1995; Rudolph, 1996; Schmeling, 2005; Schmidt,
2001; Silva, 2000; Valente, 2003). (LEME e BELLOCHIO 2007, p. 88), e o segundo tipo é
composto por pesquisas que visam recursos tecnológicos musicais que foram desenvolvidos
especificamente para o emprego na educação musical. “Tais pesquisas têm avançado no
campo de recursos virtuais, como ambientes para ensino à distância ou ainda softwares na
área de percepção e apreciação musical, bem como a sua constante avaliação e
aperfeiçoamento. (FICHEMAN, KRÜGER LOPES 2003; MARINS, 2003; MILETTO ET
AL, 2004).” (LEME e BELLOCHIO, 2007, p. 88).
Além dos trabalhos referenciados pelos autores que mencionamos, temos observado
nos últimos cinco anos o crescimento da produção de trabalhos acadêmicos como teses,
dissertações e artigos publicados principalmente na área da educação musical, relacionados
com a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação como instrumento de apoio
metodológico no ensino da música. Tal produção tem se concentrado principalmente na
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discussão sobre ensino à distância e sobre modelos de ensino híbridos envolvendo tais
tecnologias, tanto no ensino à distância como na modalidade presencial a partir de pesquisas
do tipo estudo de caso.
Refletindo sobre o conteúdo desta produção, observamos certa tendência ao
desenvolvimento de pesquisas do tipo relato de experiência, prescindindo de reflexão mais
acurada no sentido de se investigar o impacto sobre o aprendizado musical, da incorporação
das TICs como ferramenta metodológica no ensino da música. Em artigo que trata da
utilização das TICs como ferramentas de apoio na área da Educação Musical, Krüger (2006)
atenta para a importância de nos posicionarmos crítica e analiticamente, tanto sobre os
recursos que temos em mãos quanto sobre aqueles que venhamos a criar, sob pena de restituir
concepções educativo-musicais ultrapassadas por meio de uma nova maquiagem tecnológica.
Tal afirmativa desperta a atenção para o potencial que a tecnologia possui de não somente
atuar sobre uma situação, mas também de influenciar a própria maneira de se pensar o
contexto onde é empregada, corroborando seu argumento em Sancho (1998), para quem:
Ela (a Tecnologia) possui valores inerentes e não é neutra, pois em seu
desenvolvimento foram adotados (conscientemente ou não) determinados parâmetros
culturais, sociais e pedagógicos, por exemplo, e ao mesmo tempo em que seu uso
também pode ser modificado pelos usuários que, por sua vez, estão inseridos em um
determinado contexto sócio-cultural e educacional. Ao mesmo tempo, muitos usuários
não são suficientemente estimulados e/ou munidos de subsídios críticos para deliberar
e realizar julgamentos críticos sobre as tecnologias que utilizam. Portanto, não devem
ser feitos simples “julgamentos de valor”, mas análises consistentes calcadas em
parâmetros tecnológicos e educacionais atualizados que demonstrem uma sólida
fundamentação teórica (SANCHO 1998b, p. 36. Apud: KRÜGER, 2000 p. 76).

Os autores mencionados por Krüger concordam no pressuposto de que as TICs podem
contribuir para o aumento da eficácia da educação convencional, mas que, no entanto, alertam
para que não sejam entendidas como uma mera plataforma para onde se opera a transposição
de livros ou exercícios, prescindindo de um novo sentido ou uma nova função dentro do
projeto educacional. Essa é uma das maiores críticas às novas TIC na educação e na
informática educacional. Dessa forma não será utilizado todo o potencial de interação entre os
usuários (alunos e professores) e entre estes e o conhecimento. Em resumo, apesar do
potencial de enriquecimento, diversificação e estímulo em atividades convencionais, os
diferenciais técnicos e educacionais intrínsecos das TICs podem promover outras e novas
abordagens pedagógicas, não precisando ser abordadas apenas como uma nova roupagem
para um determinado tema. (Krüger, 2006, p. 76).
Para a análise do projeto Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas ao
ensino do violão, partiremos deste olhar crítico, articulando o processo de implantação e
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execução do mesmo ao contexto didático e pedagógico das disciplinas que o subsidiaram. O
objetivo é compreender a relação entre o uso das TICs e as demandas didático-pedagógicas
das disciplinas Instrumento Violão, do Curso de Bacharelado em Música do Instituto de Artes
da UNESP, ao qual o projeto de que trata este artigo fora vinculado.
Análise crítica do projeto TICs aplicadas ao ensino do violão frente ao contexto
metodológico das disciplinas Instrumento Violão
O primeiro aspecto pertinente à articulação do projeto com o contexto metodológico
das disciplinas diz respeito ao conteúdo musical produzido com o apoio do Software
Audacity. A possibilidade de registro e edição sonora propiciada pela utilização deste
software em sala de aula favorece a escuta continuada da performance entre os estudantes,
contribuindo para uma percepção crítica da concepção historicamente informada. Tal
concepção compõe parte da orientação metodológica das disciplinas que, ao incorporarem os
recursos disponibilizados pelo Audacity, propiciam aos estudantes o acompanhamento, etapa
por etapa, do processo de construção da performance. Como consequência, obtém-se uma
previsão dos possíveis resultados a serem alcançados, considerando que a elaboração da
interpretação musical envolve, dentre outros aspectos, a experimentação e adaptação dos
recursos musicais às obras que serão executadas. A utilização do Audacity também suscita o
debate sobre diferentes performances, contribuindo para o enriquecimento do conteúdo
envolvido na produção das mesmas. Sobre este aspecto do projeto é válido ressaltar que se
identifica com os posicionamentos epistemológicos voltados para o discurso colaborativo,
pois, “A partir dessas perspectivas os alunos tornam-se aprendizes em “comunidades de
prática” que incorporam certas crenças e comportamentos”. (Lave & Wenger, 1998; Apud:
Dougiamas e Taylor, 2009 p. 17).
O segundo ponto de articulação do projeto com os propósitos das disciplinas é a
criação de uma sala virtual em ambiente Moodle, com a finalidade de divulgação do material
didático das disciplinas de Instrumento e também para o treinamento dos alunos na prática de
leitura à primeira vista. Sobre este último aspecto vale ressaltar que se trata de uma
experiência inédita e que, acreditamos, proporcionará um grande benefício aos alunos, já que
o estudo da leitura à primeira vista, ainda hoje, acaba por se tornar informal dada à falta de
ferramentas didáticas para sua realização, mensuração de créditos e de itens para avaliação.
Considerando que o aprendizado musical demanda uma grande dedicação individual dos
alunos em horas de estudo que somente é acompanhada pelo Docente nas aulas presenciais
com frequência semanal, grande parte do trabalho desenvolvido em sala de aula se restringe a

2180

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

comentários sobre possíveis caminhos para um maior rendimento do estudo individual. Muito
desse tempo seria poupado se o aluno pudesse debater com o Docente com maior frequência,
nos momentos em que as dificuldades individuais obstruíssem o estudo. Neste ponto,
julgamos pertinente ressaltar que a dinamização do debate em virtude da criação de espaços
virtuais em ambiente Moodle se identifica com a noção de “desenvolvimento individual de
significado através da construção e distribuição de textos e outros artefatos sociais” (Ernest,
1995; Gergen 1995; Papert, 1991; Apud: Dougiamas e Taylor 2009).
A construção do Projeto de utilização das TICs no Ensino Superior de Instrumento
somente foi possível dada à adequação da metodologia de ensino aplicada à Performance,
visando à utilização da produção acadêmica das áreas de Musicologia e História da Música
no cotidiano das aulas de Instrumento. Desse modo, os textos que tratam de conteúdos
específicos devem ser lidos e debatidos pelos alunos, antes mesmo da escolha do repertório
para sua aplicação. O ambiente virtual proporciona um espaço ideal para o fórum de
discussão, onde os debates podem ocorrer por demanda ou por iniciativa dos próprios
estudantes. Além disso, a construção individual da interpretação musical perpassa a crítica
continuada de todos os alunos, baseada nos textos e respectivas glosas individuais, como
também nas experiências e contribuições dos colegas.
O terceiro ponto de interseção do projeto com as disciplinas subsidiárias é a produção
de playbacks de concertos para violão e orquestra, pois, tal conteúdo é importante para o
ensino do Instrumento e que carecia até então de material didático para estudo, problema este
também contemplado pelo projeto. Cremos que o principal benefício da disponibilização de
playbacks de orquestra em salas virtuais é o fato de que representa para o aluno a
possibilidade de conhecer toda a sonoridade da orquestra e de vivenciar os detalhes musicais
dos ensaios antes do primeiro ensaio sob a batuta de um regente. Além deste aspecto,
ressaltamos a possibilidade dos estudantes conceberem suas interpretações e imprimi-las aos
playbacks que eles mesmos podem produzir, simulando o resultado final da performance
como parte da preparação para um ensaio ou apresentação frente a uma situação real de
contato com a orquestra.
Licenças GNU
O software livre garante quatro liberdades fundamentais ao usuário: utilizar o
programa, estudar como ele funciona, melhorá-lo e compartilhá-lo. Tais liberdades são
garantidas por licenças como a GNU GPL (Licença Pública Genérica), que definem os termos
de sua distribuição. Outra consequência importante da aplicação da primeira das quatro
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liberdades fundamentais do software livre é sua frequente distribuição de versões para
diferentes sistemas operacionais (GNU/Linux, Mac OSX e Microsoft Windows). Dentro do
projeto aqui apresentado optamos pela utilização de três softwares distribuídos pela licença
GNU GPL: a plataforma virtual Moodle, o editor de áudio Audacity e o software de edição de
partituras MuseScore. Desta maneira, visamos garantir que todos os alunos tivessem amplo
acesso às atividades desenvolvidas, sem qualquer ônus ou restrição em relação a sistemas
operacionais, dando flexibilidade aos mesmos de trabalharem tanto na universidade quanto
em suas próprias residências, conforme suas disponibilidades individuais. Dentre as enormes
possibilidades fornecidas pelo software Audacity, optamos por trabalhar com algumas
questões fundamentais ligadas à manipulação digital do áudio e à aplicação dos recursos
disponíveis em diferentes situações musicais. Desta forma, fornecemos a seguir um breve
resumo do conteúdo trabalhado em oficinas:
1- Noções teóricas básicas sobre áudio digital: taxas de amostragem, formato da amostra (ou
profundidade de bits), número de canais, alguns formatos de arquivo mais utilizados (com e
sem compressão).
2- Construção de um afinador eletrônico universal: trabalhou-se a geração de sons senoidais
de forma absoluta (relação entre notas e frequências fornecida por uma tabela contendo as
frequências padrão de afinação do violão) e relativa (produção de novas notas a partir de sons
já produzidos), permitindo a criação de notas de referência em qualquer sistema de afinação.
3- Construção de um click-track: o click-track é uma ferramenta útil para o estudo e
performance de músicas complexas nas quais mudanças de fórmula de compasso e andamento
são constantes. Foram explorados ferramentas e recursos do Audacity que possibilitam ao
aluno construir seu próprio click-track.
4- Edição de áudio básico: cortar, copiar, cortar, mover, silenciar.
5- Processamento de áudio: criação de fade ins e fade outs, aplicação de plug-ins de redução
de ruído (Noise removal e Gate).
6- Gravação: gravação de uma nova faixa, gravar uma nova faixa sobre outra já gravada.
7- Mixagem: modificar relações de volume, posicionamento dos sons (panning), emudecer
faixas, tocar faixas sozinhas, gerar arquivo final de áudio.
Para alimentar o computador com as informações contidas nas partituras dos
concertos para violão e orquestra que desejávamos converter em playbacks para estudo, nossa
equipe optou por utilizar experimentalmente o software de edição de partituras MuseScore,
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capaz de gerar arquivos de áudio no protocolo MIDI (Musical Instrument Digital Interface).
Embora informações como nota e ritmo sejam transmitidas fielmente através do arquivo
MIDI gerado pelo MuseScore, outros aspectos como nuances dinâmicas e timbres tiveram de
ser trabalhados posteriormente em um outro software do tipo seqüenciador, mais adequado
para este tipo de tarefa (ocasionalmente um software proprietário). No entanto, no que diz
respeito à confecção gráfica de partituras (função que justifica a existência de um editor de
partituras) a experiência pessoal dos membros da equipe constata que o MuseScore oferece
recursos bastante sofisticados e flexíveis.
Considerações Finais
A utilização das TICs enquanto ferramenta de apoio à metodologia no ensino da
performance vem complementar a implantação de novos conteúdos curriculares nesta área,
objeto de estudos anteriores que já se encontram implementados em alguns cursos,
preconizando a transdisciplinaridade das áreas da musicologia, história, cognição musical,
análise e demais disciplinas teóricas. A valorização da contextualização sociocultural na
execução musical perpassa conteúdos definidos não apenas em levantamentos teóricos
realizados em fontes primárias, mas a pesquisa atual acerca das demandas da própria área da
Performance, buscando o estabelecimento de novos valores que fujam ao viés do decoro
romântico e tragam novas leituras da contribuição da música na sociedade contemporânea.
Fugindo ao princípio dos “padrões de interpretação”, o músico de hoje se volta para
as necessidades sociais tendo como meta sua inserção nas mais diversas mídias. Os
ultrapassados valores românticos determinaram a alienação de grande parte da produção
musical que passou a ser rejeitada pelas políticas pública e privada. O ensino da performance
deve, hoje, pretender a formação com base na reflexão e na pesquisa como pressupostos para
a sua fundamentação, e rejeitar o continuismo ou replicação de modelos empíricos. Em
detrimento de mitos de talento ainda vigentes em algumas instituições, a seleção de
contingente humano tratará de habilidades e da diversidade em um mesmo curso e em uma
mesma disciplina, promovendo o debate e a crítica como método de aprendizado e
desenvolvimento humano. É nesse contexto que as TICs se inserem, com o objetivo de
ampliarem os espaços para os fóruns de discussão e propiciarem ferramentas para a produção
de material didático. Acreditamos que a experiência participativa é motivadora e estimulante
para alunos e professores, além de contribuir para a formação de egressos que efetivamente
delineiem caminhos próprios para a profissionalização e inserção no mercado de trabalho.
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Tom Jobim – 1958 - Cem dias entre o monumental e o sucinto
Marcelo Silva Gomes
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Resumo: Este trabalho discute uma mudança nos rumos estéticos de Antonio Carlos Jobim,
através do exame das gravações de dois arranjos distintos para a peça Chega de Saudade,
publicados entre maio e agosto de 1958. No primeiro, escrito para que Elizeth Cardoso cantasse no
LP “Canção do Amor Demais”, extensão, orquestração e sonoridades grandiosas denotam traços
de monumentalidade (NAVES, 2004). O segundo, adaptado a partir do anterior para o 78 RPM de
João Gilberto, inaugura a Bossa nova ao registrar o caráter sucinto, conciso e econômico do estilo
(TATIT, 2004).
Palavras-chave: Tom Jobim, João Gilberto, Bossa nova, Chega de Saudade, Arranjo.
Tom Jobim: hundred days between Monumentality and Cociseness
Abstract: This paper discusses an Antonio Carlos Jobim change in the aesthetic direction by
examining two distinct arrangements recorded for the piece No more Blues, published between
may and august 1958. The first, written to Elizeth Cardoso for the LP “Canção do Amor Demais”
has noticeable traces of monumentality (NAVES: 2004) by extension, orchestration and sound
greatness. The second, adapted for Joao Gilberto 78 RPM, shows aspects like concision and
economy, that would inaugurate the Bossa nova style (TATIT, 2004).
Keywords: Tom Jobim, Bossa nova, João Gilberto, No More Blues, Arrangement.

Data de maio de 1958 a primeira vez que um LP reuniria apenas canções de Antonio
Carlos Jobim e letras de Vinícius de Moraes, sendo todas inéditas e desconhecidas do público.
Para tal empreitada, convidam a já consagrada cantora Elizeth Cardoso, num LP intitulado
“Canção do Amor Demais”. Todas as faixas são arranjadas, registradas e arregimentadas por
Tom, que inclui João Gilberto ao violão em duas faixas, sendo uma delas Chega de Saudade.
No arranjo dessa peça para Elizeth percebe-se um tipo de instrumentação e estética
ainda atados à tradição da Rádio e seus grandes arranjadores 1, como Radamés Gnatalli, que
inclusive “fora professor de Tom” (SÁNCHEZ, 1995, p. 71). É bom lembrar que Tom inicia
sua formação musical no contexto da música “europeia de concerto”. Estuda com HansJoachim Koellreuter, cuja intenção era lhe dar uma formação geral o mais sólida possível e,
mesmo que tocasse música popular ao piano em pequenas boates e clubes para sobreviver,
assim que consegue emprego na Gravadora Continental, no início dos anos 50, começa a
arranjar para orquestras e se aproxima de todos aqueles conhecidos maestros do rádio, como
Radamés, Léo Perachi e Lyrio Panicalli, cujas referências estéticas eram o tipo de
orquestração dos grandes musicais e filmes de Hollywood.
Tom Jobim parecia ser o herdeiro de uma versão nacionalista dessa tradição musical,
que refletiria as proporções de um Brasil promissor, grande e exuberante. Essa forma de
pensar música fica bastante clara nos seus registros anteriores. Em 1954, Jobim se aproxima
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ainda mais de Gnatalli, pois esse arranja a Sinfonia do Rio de Janeiro composta por ele e Billy
Blanco. A peça mistura elementos orquestrais e populares, no intuito de refletir vários
aspectos da eloquente capital do país, à época, a cidade maravilhosa. Como exemplo ainda,
pode-se citar a própria Sinfonia da Alvorada, cujo propósito era ser executada na inauguração
de Brasília, em sete de setembro de 1960 2. De certa forma, a própria parceria com um poeta e
diplomata se encaixava nessa perspectiva.
Esses aspectos compõem um quadro indicativo de que o projeto de Tom, se não era
somente o monumental, com certeza o incluía como possibilidade estética. Santuza Cambraia
Naves, comentando o período, entende que Tom se torna “discípulo de Radamés na arte de
orquestrar música popular” e, embora elogie sua competência em transitar entre as esferas
erudita e popular, lembra que existe nele essa tendência em dar continuidade ao projeto de
Villa–Lobos, “como forma de representar um Brasil exuberante, pujante de seus elementos
físicos e culturais” (2001, p.19).
Sobre o arranjo propriamente dito, até onde se pode averiguar, a instrumentação
compreendia sete violinos, duas violas, dois violoncelos, dois trombones, uma flauta e uma
trompa. No aspecto formal, tem uma introdução de 20 compassos. Em seguida, a peça é
executada por completo duas vezes, sendo que a parte A, na segunda vez, é exposta de forma
orquestral, demonstrando competência e grandiosidade, afinal não se trata apenas de um
instrumento solista, mas de um arranjo detalhado envolvendo inúmeros instrumentos. Se a
formação parece pequena dentro, por exemplo, de moldes wagnerianos, no contexto da
música popular sabe-se que essa instrumentação só acontece em produções de certa projeção.
Conta-se, a boca chiuza, que João Gilberto teria sugerido a Elizeth que cantasse de
forma mais intimista (AMÉRICO, 2012). De certa forma, a expressividade do bel canto
estava se esgotando, devido especialmente ao sentido de moderno relacionado ao cool jazz
norte americano, com destaque para o trompetista e cantor Chet Baker, “a coqueluche da
época (CASTRO, 1990)”. A “Divina” declinou da sugestão e ainda sugeriu que a batida de
violão lhe soava estranha. Ora, existem autores que entendem que esse disco é o marco
inaugural da Bossa nova, na medida em que a rítmica dessa condução, ao violão, é a mesma
(GARCIA, 1999) que vai aparecer no 78 RPM que Gilberto gravaria muito em breve.
Vale a pena citar o que Elis Regina coloca, em entrevista concedida a Zuza Homem de
Mello: 3 “Tenho a impressão que eu me liguei mais no João Gilberto porque já tinha ouvido
Chet Baker num disco que ele toca piston e canta” (MELLO, 1978). Neste sentido, nota-se
que também a cantora entende que Bossa nova é cool Jazz, ao menos em nível de caráter, e
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que o baiano, segundo ela, adota o tipo de expressividade desse controverso ícone norte
americano.
Entretanto, a interpretação de Elizeth, se não chega a ser de inflexões operísticas,
trabalha num registro ainda distante daquele que Gilberto inauguraria. O intimismo, os jogos
rítmicos ensaiados a exaustão (GARCIA, 1999), a valorização das vogais, a redução do
emprego da orquestra, bem como a forma de utiliza-la, só vão aparecer de maneira clara cem
dias depois, com o próprio cantando, num 78 RPM com apenas duas músicas. Vale observar
que o LP já era um formato consagrado, como se pode notar por aquele lançado pela própria
“Divina”. Mas Gilberto só teria acesso a esse formato depois do alvoroço causado por sua
primeira gravação, o que acontece também num curto espaço de tempo.
Aparentemente, o baiano já estava envolvido em um projeto estético bem definido e,
por isso, Naves o aproxima do modelo do Engenheiro – em oposição ao do bricoleur – no
sentido que o cantor tinha planos objetivos sobre a forma de expressão que adotaria dali em
diante, e não somente no nível da interpretação volcal. O engenheiro seria aquele consciente
de seu plano, capaz de planejar as peças que compõem seu projeto, enquanto o bricoleur vive
de recombinações de projetos anteriores, de reaproveitamentos de peças envolvidas em
criações que antecedam às daquele momento. O modelo original de Lévi-Strauss pode ser
encontrado em algumas de suas obras, em especial “O Pensamento Selvagem” (1962).
Mas o que muda efetivamente no novo arranjo? Em primeiro lugar, a introdução é
reduzida para oito compassos. Levando-se em conta que no primeiro havia 20, o corte é
significativo. Em segundo, a peça é executada apenas uma vez, portanto a intervenção
orquestral, que ocuparia toda a primeira parte da peça, quando executada pela segunda vez,
não acontece. Cordas e vozes masculinas executam somente linhas harmônicas 4 em
determinadas passagens, com o acompanhamento apenas de violão e percussão.
Outro aspecto que chama a atenção é o fim do arranjo, que utiliza um fade-out 5.
Embora seja uma estratégia empregada com certa frequência hoje, é virtualmente impossível
determinar se, à época, era um recurso usual ou inovador. Mas o que se pode afirmar é que se
trata de uma solução tecnológica, e não do foro técnico do arranjo propriamente dito. De fato,
tal recurso exime o arranjador de escrever uma coda, embora a decisão de concluir dessa
maneira possa partir deste.
A despeito de todos esses diferenciais, pode-se perceber que se trata de um
aproveitamento ou, colocando de forma mais precisa, de uma triagem (TATIT, 2004)
realizada sobre arranjo anterior. A melodia que antecede o tema, bem como as próprias linhas
harmônicas, são as mesmas. Entretanto no segundo pode se notar o senso de economia ao qual
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Jobim vai se referir dez anos depois, no que tange não apenas ao arranjo, mas também em
relação à interpretação concisa e calculada de Gilberto.
Tendo em mente tudo aquilo que foi colocado, chegamos à questão central desse
trabalho. Porque Tom decide “enxugar” a orquestração tão significativamente, no período
entre a gravação para o disco de Elizeth Cardoso e aquele registrado apenas três meses depois
no disco de João? Porque tantas mudanças, adaptações e reduções do mesmo arranjo, sempre
na direção da economia de elementos?
João Gilberto, do ponto de vista estilístico, contribuiu muito para a Bossa nova.
Porque ele é que com seu violão muito concentrado, com aquelas harmonias densas,
aquela batida supercompacta e aquela antivoz, quase que inaudível, passa uma
informação de alta tensão com poucas notas. Quando foi trabalhar com o Jobim, fez
com que ele orquestrasse de uma forma diferenciada daqueles arranjos que fez para
o disco Canção do Amor Demais (Elizeth) e dos arranjos que fazia para estúdio
(MEDAGLIA, 2007).

O papel da famosa “batida” não deve ser tomado como diferencial, na medida em que
Gilberto toca nos dois arranjos. A impressão que se tem é que esta tem sido um tanto
glamourizada. Sob uma perspectiva um tanto mais técnica, em trabalho anterior (GOMES,
2010) demonstro que a condução rítmica em si é uma diluição da time-line do samba, daquilo
que Sandroni (2001) denomina o “paradigma da Estácio”, o que pode ser considerado um
procedimento usual em música.
Como visto, sua maneira de cantar é influenciada de forma marcante por Chet Baker.
Ao se comparar o estilo dos dois, notam-se muitas similitudes, em especial no nível da
expressividade. Entretanto, como era de se esperar, no caso do trompetista há muito mais
variações, dado que este se encontra inserido num contexto jazzístico, onde a improvisação é
parte integrante dos processos interpretativos.
Como compositor, o papel de João Gilberto não chega a ser marcante, a não ser pelo
fato de que alguns aspectos significativos da Bossa nova aparecem delineados em suas poucas
peças. Segundo Mario Sergio Conti seriam onze o número total de composições. Mas João
segue afirmando que quase não compõe, porque há “tanta coisa a ser consertada” (CONTI,
2010).
Ao levar todos esses fatos em consideração, seria necessário entender o que acontece
entre Tom e João nesse hiato de cem dias, dentro inclusive do mesmo ano, no período
compreendido entre o arranjo feito para Elizeth e o escrito para o disco de João.
João chefiou a gravação do disco Chega de Saudade. 6 (...) a gravação durou quase
um mês, porque ele era muito exigente, muito temperamental, brigou muito com
Jobim, discutindo sobre acordes com a orquestra toda no estúdio e aquela coisa toda.
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(...) Quando falaram em LP na Odeon, João se tocou, ficou uns 15 dias trancado.
Jobim ia lá toda hora fazer arranjos. (MILTON BANANA, 1968: p. 89).

Tudo indica que João foi o mentor intelectual, o esteta, que convence até mesmo um
arranjador que conhecia orquestração e já tinha algum destaque, como arranjador e
compositor, a escrever de uma forma específica para que o resultado soasse como queria. A
importância de João não se restringe à batida concisa, ao canto falado, a economia de
elementos, mas sim a sua influência sobre Tom – para empregar o termo de Naves - na
estética do arranjo.
“De acordo com músicos que participaram da criação do novo estilo, João Gilberto
teria exercido, no final dos anos 50, certo tipo de ascendência sobre Tom Jobim, no sentido de
iniciá-lo nos procedimentos bossanovistas” (NAVES, 2001, p. 16). Portanto este trabalho não
é o único a suspeitar de que o baiano, com seu carisma e clareza de propósitos, soube como
ninguém direcionar o mais reconhecido compositor de música popular brasileira hoje para seu
próprio rumo.
Dez anos depois, Tom declarava: “Foi o resultado de um estudo longo, com a
combinação de um som de orquestra, com um som de voz, com um som de violão, na
tentativa de que aparecesse o que não aparecia” (MELLO, 1968: p. 149). Tal afirmação soa
como a justificativa de um procedimento estético que talvez ele tenha levado a cabo, o que
não quer dizer que o tenha concebido.
Não que existe aqui nenhum desdém no que se refere à qualidade composicional de
Tom, que declarou em entrevista que a Bossa nova foi apenas uma fase na sua carreira: 80%
de suas composições — entre elas "canções de câmara, fundo de filmes, música sinfônica,
muito samba-canção, muito choro" — não se enquadram no gênero (MELLO, 1978). Jobim
segue sendo figura central, referência inevitável a qualquer um que pretenda produzir música
popular no Brasil hoje.
Após esta passagem rápida por algumas das tendências predominantes na música
brasileira nos anos 60, fica claro que todas elas — com exceção da bossa nova —
apresentam uma característica comum: um procedimento que se pauta pela inclusão,
muito próximo ao do bricoleur analisado por Lévi-Strauss (NAVES, 2000, p. 42).

Neste caso, Naves se refere a quase tudo feito no Brasil nesse período, como se atado a
certo preceito estético “antropofágico”, exceto a Bossa nova. A noção que defende é a de que
o processo, distinto de virtualmente tudo o que se produziu no país nessa área, teria sido,
nesse caso, consciente, pré-concebido. Por isso o tipo de filtro que o famoso estilo carioca
engendra para obter seus resultados funcionaria, segundo ela, por parâmetros estéticos claros,
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como se pode notar no próprio desenrolar posterior do estilo. Muito embora existam outros
atores significativos dentro da Bossa nova, tais como Roberto Menescal, Carlos Lyra,
Ronaldo Boscoli, Marcos Valle, entre outros, nenhum se aproxima da projeção, nem da
influência de Gilberto.
Por isso Tatit entende que a Bossa nova empreendeu a mais importante das “triagens
estéticas” no curso da música brasileira, ao evitar estrategicamente todos e quaisquer excessos
dos quais nosso populário se encontrava impregnado até então. Desde a grandiosidade dos
arranjos orquestrais, da eloquência do bel canto e seus famosos vozeirões, até as letras quase
parnasianas que tendiam a enfatizar as dores dos amores perdidos e outros dramas.
E o próprio Tatit vai dizer que “os artistas que assimilaram a dicção norte-americana
ou aqueles que aprenderam a improvisar como os jazzistas não foram os principais
responsáveis pelo reencontro da força estética da canção brasileira” (2004: p. 100). Talvez
não no sentido jazzístico de se inserir quase que como cânone a improvisação, mas em termos
de expressividade, de caráter, já se viu que a presença de uma abordagem cool é explícita.
Essa redução no uso da cor orquestral promoveu, ao contrário do que se poderia
pensar, uma valorização efetiva do som instrumental que redundou na formação de
um sem número de pequenos conjuntos. Liderados por músicos de formação erudita,
como Luiz Eça, os irmãos Godoy, Cezar C. Mariano e outros, eles trouxeram
novamente para a MPB a prática da música instrumental (MEDAGLIA, 1988: p.
175).

Essa declaração, a princípio paradoxal, se esclarece através do depoimento de
Medaglia ao autor. Segundo sua visão, “isso acontece também na música erudita. De repente,
quando se quer fazer uma mudança de linguagem, começa-se a escrever música de câmara
novamente para poder se controlar melhor os elementos” (2007).
O interesse disso está no fato de que não é a dimensão da orquestração o fator de
definição do grau de sofisticação. Pelo contrário, Medaglia afirma que, no nível das
possibilidades de experimentação, é usual se recorrer a formações pequenas. Entretanto não
parece que a Bossa nova, avessa à improvisação (TATIT, 2001; MAMMY,1992) é que
promove certo ressurgimento das práticas instrumentais, que em geral não são afeitas a um
expressividade contida. Pelo contrário, o Samba-jazz, estilo concomitante e muita vezes
confundido com o famosos estilo carioca, trabalha numa atmosfera ardente, intensa e
extrovertida.
Aliás, após o período compreendido entre 1958 e 1963, que Tatit denomina Bossa
nova intensa, o Samba-jazz utiliza quase que de forma hegemônica o repertório jobiniano
para os voos improvisatórios do estilo. Esse fato, entre tantos outros, contribui para sua
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projeção internacional - de Jobim e da Bossa nova -, inclusive através de músicos que se
radicam nos EUA como Sergio Mendes e Laurindo de Almeida, ao ponto de hoje o carioca
ser compositor mais gravado do planeta, depois dos Beatles.
Interessante observar que isso também vale para o universo aqui tratado com a
legitimação da estética de Bossa nova. A forma contida, porém altamente técnica, a ênfase a
poucos elementos, porém de sofisticação explícita em termos de música popular naquele
momento, como o emprego de tensões não resolvidas, melodias construídas sobre
dissonâncias pouco usuais na estética brasileira até então, orquestrações econômicas, porém
bem planejadas e uma forma de interpretar “ao pé do ouvido” eram, para João Gilberto,
premissas. E tão claras para ele que, em cem dias, coloca o arranjador de ambições eruditas,
tal qual nosso Pestana 7, na posição de colaborador de seu próprio projeto estético. Bom para
Jobim que, se não fosse por isso, talvez jamais tivesse desfrutado da projeção que a Bossa
nova lhe proporcionou.

1

Não só Radamés, mas sabe-se que foi aluno também de Hans-Joachim Koellreutter.
O que de fato não aconteceu, e a obra teria sua estreia anos depois.
3
Encarte dos LPs reeditados pela Velas intitulados “O Fino da Bossa I, II e III” em 1994.
4
Linha Harmônica é um recurso de arranjo onde se elege uma voz interna a própria harmonia para ser
enfatizada, de forma que um novo elemento de atenção é introduzido, enriquecendo o arranjo. Esse recurso
acaba por se tornar uma marca registrada de Jobim, e mesmo que não haja um arranjo, em muitos casos a própria
cifra sugere um encaminhamento melódico interno à harmonia.
5
Trata-se daquele recurso no qual o volume ao final da faixa é gradativamente reduzido, deixando a impressão
de que a execução continuaria ad infinitum, porém estaria se afastando pouco a pouco.
6
Neste momento, Banana se refere ao 78 RPM.
7
No divertido conto de Machado de Assis, intitulado “Um Homem Célebre”, Pestana é um compositor de polcas
que sonhava em ser um dos grandes personagens da tradição erudita europeia.
2

Referências:
AMÉRICO, Luiz. A História da MPB: 100 discos fundamentais da música popular brasileira.
Disponível em http://www.luizamerico.com.br/fundamentais-elizete-cardoso.php. Data do
acesso: 02/04/2012.
ANDRADE, Mario de. Ensaio sobre a Música Brasileira. São Paulo: Livraria Martins
Fontes, 1967.
BARSOTI, Rubens (Rubinho). Entrevista concedida ao autor em 14 de julho de 2005. São
Paulo. Entrevista gravada em áudio no Centro Livre de Aprendizagem Musical, CLAM.
CASTRO, Ruy. Chega de Saudade. São Paulo: Cia da Letras, 1990.

2191

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

CONTI, Mario Sergio. João Gilberto: “Há tanta coisa a ser consertada”. Disponível em
http://bravonline.abril.com.br/materia/joao-gilberto-ha-tanta-coisa-bonita-ser-consertada.
Publicado em março de 2010. Data do acesso: 6/4/2012.
GARCIA, Walter. Bim Bom: a contradição sem conflitos de João Gilberto. São Paulo: Ed.
Paz e Terra, 1999.
GOMES, Marcelo Silva. Samba-jazz além e aquém da Bossa Nova: três arranjos para “Céu
e Mar” de Johnny Alf.
HOMEM DE MELLO, José Eduardo. Música Popular Brasileira. São Paulo: Melhoramentos
e EDUSP, 1976.
LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Campinas: Papirus Editora. 1962.
MAMMI, Lorenzo. João Gilberto e o projeto utópico da Bossa nova. Novos Estudos
CEBRAP. Revista do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. N. 34, p. 63-70. São
Paulo: novembro de 1992.
MEDAGLIA, Julio. Entrevista concedida ao autor em 14 de abril de 2007. São Paulo.
Entrevista gravada em áudio em sua residência.
NAVES, Santuza Cambraia. O Violão Azul, modernismo e música popular. Rio de janeiro:
Editora da FGV, 1998.
NAVES, Santuza Cambraia. Da Bossa nova a Tropicália. Rio de janeiro: Jorge Zahar
Editora, 2004.
SÁNCHEZ, José Luis. Tom Jobim, a simplicidade do gênio. Rio de Janeiro: Editora Record,
1995.
SANDRONI, Carlos. Feitiço Decente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001.
TATIT, Luiz. O século da canção. Cotia: Ateliê Editorial, 2004.

2192

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Tonal infiltration and directional tonality in Debussy’s Syrinx
Gabriel Henrique Bianco Navia

University of Arizona - gnavia@email.arizona.edu

Abstract: A substantial analytical literature has been devoted to Syrinx. The piece’s importance
for the flute repertoire as well as its unconventional harmonic language has inspired a wide variety
of approaches. Through the lens of Schenkerian theory, this paper provides an alternative reading
of the piece. It demonstrates how tonal infiltration affects Syrinx’s harmonic discourse, generating
^
^
a unique process of directional tonality, in which 1 in Bb minor eventually becomes 3 in Gb major.
The conclusion shows that the procedure not only defines the harmonic structure of the piece, but
also reflects the programmatic content originally intended for it.
Keywords: Tonal Infiltration, Directional Tonality and Syrinx.
Tonalidade Direcional e Infiltração Tonal em Syrinx de Claude Debussy
Resumo: A importância de Syrinx no repertório para flauta solo, bem como sua linguagem
harmônica não ortodoxa, tem estimulado a aplicação de diferentes métodos analíticos à peça.
Através do uso da análise Schenkeriana, este trabalho apresenta uma leitura alternativa da obra. O
estudo demonstra como a técnica de infiltração tonal afeta o discurso harmônico de Syrinx,
^
gerando um processo único de tonalidade direcional, onde 1 em Si bemol menor é eventualmente
^
transformado em 3 em Sol bemol maior. A conclusão mostra ainda que o procedimento utilizado
por Debussy reflete também o conteúdo programático da peça.
Palavras-chave: Infiltração tonal, tonalidade direcional e Syrinx.

1. Introduction: Debussy and Tonality
Debussy’s style ingenuously incorporates several compositional strategies from
the end of the nineteenth century and beginning of the twentieth century. His unorthodox
harmonic language combines middleground aspects of the romantic tradition with coloristic
modern tendencies. This musical plurality has long been the subject of much discussion in the
theoretical field and has stimulated the use of many different analytical approaches to his
music. While a generalization about the most suitable approach is not possible and probably
undesirable, research has proven that much of Debussy’s music is best explained by tonal
theory. i Despite Debussy’s preference for a highly embellished music surface, his large-scale
harmonic structure is often defined by transformations of traditional tonal models.
Schenkerian theory has seemed to be the most accurate analytical tool to capture
this practice. It not only illustrates the underlying architectural tonal plan, but also establishes
a connection with the past, comparing Debussy’s use of tonality with standardized prototypes.
It is important to emphasize, however, that, in order to better represent the harmonic
transformations introduced by his music, most analysts have adapted the theory according to
their needs. Adele Katz avoids any alterations to the system and reserves the use of
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Schekerian theory for only a few pieces that follow strict Schenkerian paradigms. She then
suggests the need for the development of a new analytical technique, one that could explicate
Debussy’s expanded tonal excursions. ii Felix Salzer, on the other hand, diminishes the
distinction between consonance and dissonance and generates the Ursatz from a I-II-I
progression. iii The approaches taken in recent articles seem to be situated in between Katz and
Salzer’s works. Boyd Pomeroy, for example, utilizes Schenkerian theory to demonstrate how
Debussy’s use of tonality differs from the norm. iv Mathew Brown is more concerned with the
philosophical conception of Schenkerian theory. v According to him, “the model can help us
determine, case by case, how and why partially, or even marginally, tonal pieces sometimes
sound tonal and sometimes do not.” (BROWN, 1993: 130)
Syrinx's tonal structure presents a case of directional tonality. The concept, often
associated with the nineteenth-century repertoire, has been applied to Debussy's music by
Boyd Pomeroy. vi In an article published in 2004, Pomeroy examines the process of directional
tonality in two orchestral pieces of Debussy and illustrates how the composer transforms
nineteenth-century models through the technique of “tonal infiltration.” According to him,
“although [Debussy's] tonally directional frameworks are rooted in nineteenth-century
precedents, their compositional realization tends to subvert or problematize such traditional
aspects in uniquely twentieth-century ways.” (POMEROY, 2004: 115) Through the lens of
Schenkerian theory, I will demonstrate how the technique of “tonal infiltration” also affects
the harmonic discourse of Debussy’s Syrinx, generating an unconventional process of
directional tonality.
2. Syrinx
a. Background
Despite its widespread reputation as one of the primary concert pieces for solo
flute, Syrinx was first conceived as part of a scene of Gabriel Mourey’s dramatic poem,
Psyché. The piece was intended to be performed during the first scene of Act III and, as
Mourey stated in an article published in 1921, represented “the last melody Pan plays before
his death.” (MOUREY, 1921: 747). The interaction between text and music was crucial to the
scene and, as we will see below, highly influential for Debussy’s compositional choices.
A substantial analytical literature has been devoted to Syrinx. The piece’s
importance for the flute repertoire as well as its unconventional harmonic language have
inspired a variety of approaches, which we might characterize as comparative, dynamic and
bifocal. As an example of the first category, Carol Baron draws a parallel between Debussy’s

2194

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Syrinx and Varese’s Density 21.5, explaining Varese’s piece through structurally significant
elements of Debussy’s work. Her analysis focuses on intervallic patterns, melodic contour,
and the use of the whole-tone scale. vii Richard Parks, in the other hand, takes a dynamic
approach. viii According to him, his “study focuses upon the fluid nature of musical materials
and relations.” (PARKS, 2003: 197) Based on the interaction of components such as durations
of formal units, harmonic materials, repetitions, durations between attack points, melodic
contour, and register span, he defines the form of the piece and sheds light on Debussy’s
“counterpoint of changes.” (PARKS, 2003: 230) The third category explains the pitch content
of Syrinx as derived from two distinct entities and is, therefore, the most relevant here. In
Sonic Design, Robert Cogan and Pozzi Escot focus on the piece’s intervallic content, motivic
cells and non-diatonic collections, and propose a linguistic reading which unfolds Bb and Db
as the primary pitch centers. ix Similarly, Laurel Ewell conceives the tonal organization of
Syrinx as “a double-tonic complex of Bb/Db.” (EWELL, 2004: 29) For her, each pitch
functions as the “root” of a different whole-tone scale (WT1 and WT2). x A similar approach
can be found in Baron’s article mentioned above.
Thus, as observed, Syrinx has been examined from several perspectives. With the
exception of a few inclusions of transformational and prolongational concepts, most
approaches are based on post-tonal theory and its application to basic musical elements. The
bifocal view taken by Ewell, Baron, and Cogan and Escot, resembles the approach proposed
here; however all of them misinterpret the double tonic complex present in the piece. The four
analysts emphasize the interaction between whole-tone scales and define the pitch content of
the piece as a dialogue between Bb and Db. This reading underplays the role of tonality and
distorts the function of Db in the piece. This paper will analyze Syrinx as an example of
directional tonality in which the key of Bb minor is constantly infiltrated by Gb major, which
eventually takes control of the harmonic structure. Db should, therefore, be conceived as the
dominant of Gb and neither the generator of a whole-tone scale nor the piece’s “ultimate
concluding goal.” (COGAN and ESCOT, 1976: 93)
b. Formal aspects
Debussy’s music has long been perceived as singularly problematic for formal
analysis. While some of his compositions conform to traditional models and can, therefore, be
explained through classical forms, others require less conventional approaches. xi Syrinx
provides us with an example of the latter category and, despite its apparent strophic design, is
better explained as a rotational structure. The rotational concept was coined by James
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Hepokoski and has been largely applied to sonata form. xii The temporal process is described
in Sonata Theory as “structures that extend through musical space by recycling one or more
times – with appropriate alternations or adjustments – a referential thematic pattern
established as an ordered succession at the piece’s outset.” (HEPOKOSKI and DARCY,
2006: 611)
Syrinx comprises three complete rotations, each of which is composed of two
modules. Module A defines the beginning of each cycle; it is marked by the opening
arabesque (as in measures 1 and 2 for example) and the static key of Bb minor. Module B
introduces harmonic motion and is characterized by the tonal infiltration of Gb major.
Rotation 1 (mm. 1 – 8) is dominated by the arabesque module and presents only a very brief
infiltration of Gb. In rotation 2 (mm. 9 – 25), the Gb-major module interrupts the
development of the opening theme and quickly becomes the protagonist. The last rotation
(mm. 25 – 35) brings back the arabesque theme, now however under the control of the Gb
infiltration.
c. Analysis
The arabesque theme marks the onset of Rotation 1 (ex. 1) and establishes the key
of Bb minor. The theme consists of two main elements: a descending scale which outlines the
sixth Bb-Db, and a complete neighbor motion Bb-C-Bb, which confirms the emphasis on Bb.
The minor scale is embellished by an E natural, which introduces a whole-tone flavor to the
descent. The neighbor motion in measure 2 is filled in with Cb, a pitch that will eventually
play an important role in the piece. The arabesque theme is restated in measure 3, but now
with a different ending. The arrival on Bb in measure 4 initiates a third ascent that again
stresses the interval Bb-Db. Cb, respelled as B natural, functions again as a chromatic passing
tone and is now emphasized by a short caesura. At first, measure 5 seems to be a simple
restatement of the just-heard third ascent; however, after the repetition of the first gesture,
Debussy introduces a Db-minor seventh chord, which resolves to Cb major.
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Example 1: Rotation 1 (1 – 8) – Opening theme (mm. 1) / Infiltration 1 (mm. 5)

The ii7-I motion mirrors the cadence in Cb major in Debussy’s La Fille aux
Cheveux de Lin, (mm. 15 – 16) and could therefore be conceived as an “aural image” of it (ex.
2). xiii Comparing the two passages, one notices that the pitches of the right hand of the piano
are exactly the same as those used in Syrinx. In addition, both cadences are marked by the
“plagal leading-tone” resolution, a ^6 – ^8 motion that substitutes for the standard 7^ – ^8 in
passages based on the pentatonic collection. xiv In La Fille, Cb major functions as a pivot
between the keys of Gb major (I) and Eb major (VI). In Syrinx, the cadence represents the
first tonal infiltration, foreshadowing the key of Gb major. Thus, the aural image acts as a
psychological link between the key of the prelude and the key that dominates the latter
portion of Syrinx.

Example 2: Aural image - La fille aux cheveux de lin and Syrinx

After ascending to its third scale degree, Eb, Cb major collapses back into Bb
minor, ending the piece’s first cycle. Rotation 1 thus prolongs Bb through the large scale
neighbor motion Bb-Cb-Bb. It is important to emphasize that the significance of Cb gradually
increases through the passage. The initial chromatic passing tone is first highlighted by a short
caesura. In measure 5, it becomes part of a Dbm7 chord, which then resolves to a Cb-major
chord. The role of Cb is clarified with the return of Bb minor. Its chromatic relation to the
main key hints at the key of Gb major, injecting uncertainty into the piece’s harmonic plan.
The return of the arabesque theme in measure 9 confirms the initial Bb-minor
hegemony and marks the beginning of Rotation 2 (ex 3). However, the theme’s terminal
descent is reversed in measure 10, resulting in a much stronger infiltration. The new material
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arpeggiates a Gb major chord, clearly defining the new key and explaining the function of Cb
in Rotation 1. Despite Gb’s new-found advantage, the large tonal center of Bb still does not
allow its complete affirmation. The emphasis on the tritone A-Eb in measure 13, as well as
the spelling, creates the impression of a fully-diminished-seventh chord on A that could
resolve to Bb minor, viio7 – i. But, the chord instead turns out to function as an applied
dominant to V of Gb major. After prolonging the diminished-seventh chord for two measures,
Eb finally resolves to Db which, through a b6/4 arpeggiation, mixes the fatalism of the minor
tonic with the “illusory” major key of Gb. After four consecutive reiterations of the dominant
(mm. 16 – 19), the V chord moves to ii, which, without difficulty, leads to I in measure 21.
Despite the literal absence of the pitch Gb, the repeated emphasis on its dominant as well as
the use of a ii-I motion, which mirrors the cadence in Cb major in Rotation 1, confirms the
arrival of Gb as tonic. However, the larger influence of Bb destabilizes Gb, denying its
complete affirmation. Gb major is then prolonged by a b6/4 neighbor motion, which
continues to stress the third of the chord. In measure 23, Bb manages to free itself from the
“illusory” major key and, as in a desperate attempt to regain control of the piece, assertively
arpeggiates a Bb minor triad.

Example 3: Rotation 2 (mm. 9 – 25) – Opening theme (mm. 9) / Infiltration 2 (mm. 10)
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The opening theme returns in measure 25. However, because of the extended
emphasis on Gb major in Rotation 2, it is now infiltrated, unfolding a I-V motion in the key of
Gb. In Rotation 3 (ex. 4), modules A and B are, therefore, superimposed. There is now a
complete interaction between the arabesque theme and the tonal infiltration of Gb. The
caesuras before each restatement of the theme accentuate the dominant of Gb; nevertheless,
they do not allow its expected resolution. The arrival at the dominant in measure 31 seems to
bring an end to the battle between the two keys. The whole-tone scale outlines an altered V7
chord which, despite strongly suggesting the key of Gb major, never achieves its final goal.

Example 4: Rotation 3 (25-35) – Opening theme (mm. 25) / Infiltration 3 (mm. 25)

d. Directional tonality and tonal infiltration
The process of directional tonality in Syrinx unfolds in a rather unorthodox
fashion. Despite conforming to the familiar descending-third type, it contradicts the usual
nineteenth-century model in which the initial primary tone 3^ eventually becomes ^5 over the
final tonic, being then affirmed by a fifth descent. Bb minor’s lack of direction introduces
complications to the work’s tonal plan, which ultimately do not allow the major key to
succeed in establishing itself as the structural goal.
The extended emphasis on the pitch Bb at the beginning of the piece not only
defines the key of Bb minor but also establishes the note as the piece’s primary tone, ^8,
initially prolonged by arpeggiations of the tonic chord. The “aural image” in measure 5
promises the key of Gb major and generates harmonic movement. The return of Bb in
measure 8, however, interrupts the infiltration and, as observed above, forestalls the arrival of
the suggested key, retrospectively defining Cb as a neighbor-tone. After the restatement of the
arabesque theme, the next infiltration (mm. 9 – 25) finally introduces Gb major as a real tonal
presence in the piece (ex. 3). At this point, ^8 (Bb) is, for the first time, reinterpreted as ^.3 in
Gb. The new key prolongs Bb through a large-scale motion into an inner voice in which ^.3 ,

2199

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

first chromatically transformed into b3^. over Vb6/4, moves to 2^ with the arrival of ii, finally
resolving to an implied ^1 in measure 21. With the arpeggiation of Bb minor in measures 23
and 24, Bb is heard as ^8 for the last time. The primary tone Bb is again reinterpreted with the
onset of Rotation 3. Before moving to the dominant in measure 31, this section extends the
tonic by a constant I-V alternation, through the repetition of the now Gb-infiltrated arabesque
theme. The potential final descent is suppressed by the emphasis on the dominant’s chordal
seventh as well as its augmented quality. Despite the absence of a Gb major chord at the end
of the piece, the emphasis on its dominant might stimulate the listener to supply an imaginary
resolution to I. However, the correct resolution of the chordal seventh (Cb-Bb) would of
course result in the return of 3^..
Hence, Syrinx should be structurally regarded as non-goal-directed. The piece
prolongs the initial primary tone through contrapuntal techniques and does not contain a final
closure. Nevertheless, the impression of a lack of direction is largely due to the static nature
of the key of Bb minor. While Gb major generates motion in attempting to establish itself as
the piece’s main key, Bb minor holds it back by the constant pull of the melodic centricity to
its tonic note, even during infiltrated sections. Acknowledging Bb minor’s remarkable quality
of harmonic inactivity, the piece’s initial primary tone of ^8 should, perhaps, be retrospectively
conceived as ^1. Unlike ^3 or ^8 , implying continuation in a direct descent, ^1 does not imply
motion to a final goal; it circles around itself without goal-direction.
Thus, the piece provides an illustration of an unusual kind of descending-third
directional tonality in which an initial primary tone of 1^ becomes 3^ in the third-related key.
However, because of Bb minor’s lack of motion as well as its influence on the major key of
Gb, the expected final descent ^3 - ^2 -1^ is never achieved.
e. Text and music
Letters between the French composer and the dramalist Gabriel Mourey as well as
annotations on the manuscripts, evince Debussy’s preoccupation with the interaction of the
two main elements of Act III, scene 1 of Psyché, music and text. xv This relation has been
examined by Laura Ewell. Based on symbolist concepts, she provides a detailed analysis of
the poem, which is then related to Debussy’s compositional strategies. xvi
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The scene takes place in Pan’s grotto. A naiade, or river nymph, comes to the cave
in the evening and develops a dialogue with an oreade, or mountain nymph. As Ewell points
out, “the naiade is fearful but the oreade encourages her to listen to the sound of Pan’s flute,
assuring her that when she does she will no longer be afraid.” (EWELL, 2004: 12) The naiade
is eventually seduced by the song and surrenders herself without fear. Ewell then suggests a
parallel between Schopenhauer’s dualistic interpretation of Psyché, which is comprised of two
opposing entities, conscious and subconscious, and the symbolist psychological
transformations of the Naiade. She concludes by observing that the shift in the naiade’s
narration, in which allusions to darkness, fear and imprisonment are substituted by those of
light, happiness and freedom, represents the nymph’s conscious state of mind being
dominated by an attractive and unavoidable subconscious will.
By assigning different roles to the keys of Bb minor and Gb major Debussy
establishes a straightforward correspondence between the naiade’s psychological battle and
the tonal architecture of the music: Bb minor represents the nymph’s consciousness which,
flooded with fear, encapsulates her feelings and wills. The mental state is illustrated in the
music by a continuous absence of harmonic motion and the use of an altered Bb-minor scale.
Gb major, in the other hand, functions as the subconscious will and provides the nymph with
freedom and joy through goal-directed infiltrations. Based on this interpretation, we could
argue that the tonal scheme of the piece follows the poem in its gradual domination by the
seductive freedom of the key of Gb major. In Rotation 3, the subconscious will takes control
of the piece’s psychological battle; however, the absence of a final resolution does not allow it
to fully materialize.
3. Conclusion
This study has explored Debussy’s use of directional tonality and tonal infiltration
in Syrinx. The procedures not only define the harmonic structure of the piece, but also reflect
the extra-musical content originally associated with it. Syrinx’s ambiguous tonal plan and lack
of structural resolution have often led analysts to problematic conclusions. Through the lens
of Schenkerian theory and by a close examination of Debussy’s compositional tactics, this
paper has attempted to clarify these questions.
As we have seen, Syrinx’s form is shaped by the ordered recurrence of alternating
modules. The temporal arrangement is best explained as three complete rotations comprised
of two basic elements: the arabesque theme and the Gb-major infiltration. The framework of
the directional process is rooted in nineteenth-century models; however its realization is
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strongly influenced by the expressive role assigned to each key. The static character of Bb
minor suggests a reinterpretation of the initial primary tone in which ^8 becomes ^1. The
preference for 1^ is confirmed by the poem and the imprisoned feeling generated by the
naiade’s fearful consciousness. The arrival of Gb major introduces the freedom of renewed
motion, transforming ^1 into ^3. Looking for resolution, the goal-directed ^3 introduces
harmonic motion and attempts to bring formal resolution, setting up Gb-major's structural
dominant. But just as the subconscious will could not become true, the final resolution is
never achieved. In addition, the augmented quality of the dominant chord as well as the
emphasis on its chordal seventh suggests an implied return to ^3. While the process of
directional tonality unfolds a clear motion from Bb minor to Gb major, the absence of a final
descent suggests that the fundamental line is still being influenced by the consciousness of the
minor key.
It seems clear that the tonal infiltration process has profound consequences for
Syrinx’s harmonic structure, form and rhetorical aspects, inviting hermeneutic interpretation.
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Resumo: O objetivo central desse estudo é, a partir de um estudo de caso, defender o estudo da
métrica e ritmo como elemento estrutural no processo de tradução de obras vocais. A análise se
debruçará sobre o melodrama “Galgenlied / a virgem hirta” da obra Pierrot Lunaire de Arnold
Schoenberg, traduzida por Augusto de Campos. Utilizando-se de pesquisa bibliográfica
juntamente com entrevistas realizadas com o tradutor e a intérprete Edmar Ferreti, o presente
artigo defende a importância do tratamento do acento e da quantidade em esquemas métricos,
assim como a percepção do ritmo poético, musical e o seu significado como uma unidade
indissolúvel no processo de tradução da canção.
Palavras-chave: Tradução, Métrica, Intérprete, Pierrot Lunaire.
Translating song: meter and rhythm as structural and expressive factors for the performer.
Abstract: The main objective of this study, which is based on a case study, is to defend the study
of meter and rhythm as a structural element in the translation process of vocal works. The analysis
will look at the melodrama "Galgenlied /A virgem hirta" the work of Arnold Schoenberg's Pierrot
Lunaire, translated by Augusto de Campos. Base on specific literature along with interviews made
with the Brazilian translator Augusto de Campos and soprano Edmar Ferreti, the article defends
the importance of the treatment of accent quantity in metric schemes as well as the perception
of poetic rhythm, music, and its significance as an indissoluble unity in song translating process.
Keywords: Translation, Meter, Performer, Pierrot Lunaire.

1. Introdução - Métrica
Segundo Cerqueira (2006), a proximidade entre música e poesia, enquanto
linguagens de fundamento sonoro e articulação temporal fornecem níveis de equivalência das
dimensões verbais do texto poético (prosódia, morfossintaxe, semântica) com os parâmetros
acústicos de altura, duração, intensidade e timbre, formadores dos aspectos horizontais e
verticais da textura musical; o que leva a correspondências diretas e indiretas entre
características estruturais poéticas e musicais (rítmicas, melódico-harmônicas, dinâmicas e
timbrísticas). Esta identificação elementar do perfil formal fornece o fundamento de uma
síntese que se pode definir como a “música básica” do texto, um ponto de partida objetivo e
direto para a tradução musical.
O sentido rítmico da linguagem poética, por força da essência temporal, faz do
ritmo o fator estrutural e expressivo que congrega todos os demais – melódico, harmônicos,
intensivos e timbrísticos. (CERQUEIRA, 2006, p118)
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A métrica poética, assim como a musical, pode ser entendida como base de
“compasso”, ou modos de organização dos impulsos sonoros (sílabas na poética) em padrões
repetidos ou variados, para a composição de séries (versos) homogêneas ou heterogêneas,
quantitativamente equilibradas.
Por exemplo, da fusão entre a versificação grega e latina, ficaram as conhecidas
unidades métricas, os ‘pés’ ou ‘metros gregos’, formados por agrupamentos das moras: iambo
(breve seguida de longa), troqueu (longa seguida de breve), dáctilo (longa e duas breves),
anapesto (duas breves e uma longa), entre outras. As normas de versificação da poesia
ocidental herdaram esse sistema clássico, adaptando-o progressivamente às contingencias de
cada idioma.
No português, Cerqueira explica que o sistema acentual transpôs para tônica a
noção de longa e para átona a noção de breve, ficando a ideia de pé relacionada com as
unidades rítmico-intensivas do verso, ou intervalo entre duas tônicas composto pelas sílabas
átonas e a tônica que as rege.
O sistema musical, por sua vez, exerce a liberdade universal de fundir os sistemas
rítmicos diversos, visando compor o seu próprio ritmo.
Stein e Spilman (1996) acrescentam que a escolha do ritmo e da métrica
influencia a velocidade pela qual o texto pode ser falado e conseqüentemente, como o texto
pode compor-se à música.
Por motivos musicais, certas palavras podem ter um número variável de sílabas
métricas; exemplo luar ou lu/ar, Poe/ta ou po/e/ta, pie/rrô ou pi/e/rrô.
Línguas como o francês e espanhol são classificadas como de ritmo silábico,
devido à certa igualdade da duração individual das sílabas, isossilabismo. Opondo-se a esse
sistema, as línguas de ritmo acentual como o alemão, inglês, espanhol, português, retiram sua
característica do isocronismo ou certa igualdade de tempo na ocorrência das tônicas, em vez
da sílaba individual. A variedade rítmica, para compensar a maior fixidez temporal desse
sistema em relação aos grupos intensivos, é dada pelo jogo entre acentos primários e
secundários, e pela diferença entre a aceleração e o retardamento das palavras nos momentos
do enunciado.
Goldstein (2005) afirma que embora até o início de nosso século se valorizasse a
contagem silábica dos versos, mais recentemente, esta noção associa-se à das unidades
rítmicas que, de certo modo, abrange a anterior.
Ao tradutor, um trabalho de entendimento desse esquema rítmico da obra original
de acordo com sua época é fundamental, assim como sua relação com a música. Embora a
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música tenda a fixar alguns parâmetros, esta não deve limitar as possibilidades criativas de
quem se propõe a traduzir a obra.
Consideramos como um método mais direto e natural de abordagem musical do
texto, a comparação gradativa entre os seus elementos estruturais verbais e elementos sonoros
neles atuantes numa ordem crescente de abstração, desde uma primeira escuta “silenciosa” até
a dicção propriamente dita, a declamação realizando acusticamente os estratos fônicos e
emocionais da linguagem e os ritmos e melodias do poema.

2. Estudo de caso: Pierrot Lunaire por Augusto de Campos
Segundo Bryn-Julson e Mathews (2009), Pierrot Lunaire foi publicado em 1884,
por Albert Girauld (1860-1929), sendo Otto Hartleben quem traduziu esses poemas para a
língua alemã, texto esse que fora utilizado para a composição de Schoenberg.
A métrica predominante na obra é um verso de quatro sílabas fortes, com um
ritmo troqueu. Segundo Gouvard (2004), o padrão iambo é outra das opções recorrentes

seguidas por Hartleben para imitar o octossilábico francês. Aparece acrescentada a esse
modelo uma última sílaba pós-tônica.
Pontualmente, teremos versos binários (iâmbicos ou troqueus) com cinco, três e
até dois pés, além de textos que possuem métricas diferentes em seu corpo.
Gouvard (2004) descreve a tradução de Hartleben como sendo dotada de uma
paleta métrica mais rica que o texto de Giraud. Essa riqueza vai além da adaptação da
sensação do verso octossilábico à língua alemã ou pela escansão da métrica em troqueu; mas
pela ousadia em escrever em diversas métricas diferentes.
Pierrot Lunaire foi traduzido por Augusto de Campos em meados de 1950. Em um
capítulo de seu livro Música de invenção, dedica-se a descrever alguns passos da sua
“recriação livre”:
[...] sem perder de vista os valores, encontrar soluções que criassem uma tensão
vocabular capaz de manter vivo o interesse do próprio texto, e que, ao mesmo
tempo, permitissem a sua articulação à música, reduzindo a um mínimo as
adaptações morfológicas exigidas pelas diferenças léxicas, sintáticas e prosódicas
com o português. 1 (CAMPOS, 1998, p.43)

Sua tradução partiu do texto em alemão, mas segundo o próprio autor, utilizou
eventualmente o francês como referência ou sugestão, mantendo-se mais fiel à idéia que à
letra dos poemas. Outra referência é a própria partitura, que em suas palavras “buscou
referenciais como o desenho do ritmo, das durações, das acentuações e das pausas.” Buscou,
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acima de tudo, o texto vocal, ou “cantofalável”, tirando partido, sempre que possível, das
“virtualidades fônicas do português”.
Ao traduzimos um autor alemão para o português, são confrontados dois sistemas
métricos distintos: o primeiro, quantitativo; o segundo, acentual:
Retomando esses autores, Bassnett (2006) considera como falha na tradução métrica
(uma das sete por ela descritas, das quais as outras são tradução fonêmica, tradução
literal, tradução de poesia em prosa, tradução rimada, tradução em verso branco e
interpretação) o objetivo de a reprodução do metro do poema a ser traduzido
restringir-se a um aspecto único “à custa do texto como um todo” (Op. cit., p. 81)

A imposição do metro e a concisão da língua alemã obrigaram, por vezes, a
condensar certos sintagmas no processo de tradução, o que inevitavelmente trouxe perdas às
imagens poéticas originais. Isto se deve, em parte, à decisão de se manter o mesmo número de
versos na tradução, o que a estrutura musical da canção impõe naturalmente. Sobre essas
questões o poeta Augusto de Campos escreve:
No caso da tradução de textos musicados, é preciso considerar questões mais
específicas: metrificação silábica, ou acentual, melodia e prosódia, para que o texto
possa ser cantado em outra língua. O próprio texto do Pierrot (Hartleben a partir de
Giraud) não tem a qualidade dos poetas simbolistas franceses. Mas é muito eficaz, e
só cabe privilegiar o texto alemão. Foi o que eu fiz, mas me apoiando
subsidiariamente no original francês. Acho que dei até uma melhorada nos poemas.
Dadas as diferenças linguísticas, uma ou outra vez, a partitura teve que ser
ligeiramente adaptada para acolher, p.ex. uma paroxítona em vez de uma oxítona, —
uma sílaba forte e uma fraca e lugar de uma só, forte, para não sacrificar a qualidade
textual. Fiquei animado pq Schoenberg autorizava as versões para outras línguas —
aprovou a versão inglesa, ao que se sabe. Acho que ele queria que o ouvinte
usufruísse também da poética e da grotesquerie ambiental do texto — o cabaré
atonal do Pierrot foi feito para uma diseuse… 2

2. Estudo de caso: “Galgenlied / a virgem hirta”
Sobre a escolha léxica, vale uma observação para o caso do poema “Canção da
forca”, a tradução ‘Virgem hirta’ e a expressão alemã ‘dünne Dirne’ que originalmente tem o
significado de ‘Prostituta magra’. Nas palavras de Edmar Ferreti, primeira intérprete da
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tradução de Augusto de Campos e co-responsável pela metrificação do poema em português,
Dirne no Alemão arcaico era igualmente usado para designar virgem, e o tradutor optou por
essa palavra principalmente pelo valor métrico e sonoro que agregaria ao poema. 3
Galgenlied

Canção da forca

Canção do patíbulo

Die dünne Dirne
mit langem Halse
Wird seine letzte
Geliebte sein.

A virgem hirta
de colo fino
Ideia fixa
antes do fim.

A macilenta meretriz
De pescoço esgalhado
Será a sua
Última amante.

In seinem Hirne
steckt wie ein Nagel
Die dürre Dirne
mit langem Halse.

Dentro da mente
como um espinho
a virgem hirta
de colo fino.

No seu cérebro está
Cravada como uma agulha
A macilenta meretriz
De pescoço esgalhado.

Schlank wie die Pinie,
Am Hals ein Zöpfchen
Wollüstig wird sie
Den Schelm umhalsen,
Die dürre Dirne!

Como um caniço
de trança e fita,
carícia fina,
lasciva o fita
a virgem hirta.

Magra como um espeto,
Com a sua trança à volta do pescoço,
Voluptuosamente irá
Abraçar o patife,
A macilenta meretriz

Exemplo 1 – Galgenlied / Canção da forca. Poemas de O.Hartleben/ A.Campos/ Tradução Literária

4. Acentos rítmicos:
Acentos rítmicos são os acentos internos que, colocados em determinados lugares
ou sílabas, marcam a fisionomia musical dos diferentes tipos métricos. Aos acentos rítmicos e
ao acento final cabe o papel de objetivar o ritmo, apoiando e articulando os grupos silábicos
que o formam.
O acento de uma palavra é primeiro o valor tônico-rítmico de posição nessa palavra
e que posteriormente se toma um valor tônico de posição na estrutura métrica geral. E
segundo Carvalho, todas as demais sílabas são átonas ou brandas.
Segundo o autor, além dos acentos rítmicos principais, existem os secundários, que
realçam e imprimem movimento ao verso.
A virgem hirta
>
>
de colo fino
> >
idéia fixa
> >
antes do fim.
>
> .

Die dünne Dirne
>
>
mit langem Halse
>
>
Wird seine letzte
>
>
Geliebte sein
>
>

Exemplo 2- A virgem hirta: Padrões de acentuação
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Observa-se o padrão diferenciado de sintaxe de colocação das palavras nas duas
línguas; a ordem direta da língua alemã é escrever o adjetivo antes do substantivo enquanto
que no português é o inverso. Percebe-se também que nos versos acima os padrões de
acentuação primária e secundária se invertem não em razão desse padrão de sintaxe, mas pela
escolha do tradutor brasileiro de destacar as últimas sílabas fortes do poema com uma
assonância reincidente da vogal “i”, que toma para si esse movimento rítmico.
Na música, a estrutura métrica se manifesta de duas formas antagônicas em
relação ao compasso binário. Em um primeiro momento, ritmicamente, existe uma tendência
a se obedecer ao padrão Forte/fraco binário, quebrado apenas no terceiro compasso. Não
obstante, em um segundo momento, essa tendência é invertida em razão da recorrência do
ritmo acéfalo, recaindo o acento no segundo tempo.

Ex. 3- Partitura com versão em português do poeta Augusto de Campos - Compassos 1 a 3 - A Canção da Forca

Ex. 4- Partitura com versão em português do poeta Augusto de Campos - Compassos 5 a 8 - A Canção da Forca

Em relação ao padrão métrico dos versos, observa-se que o tradutor, ao perceber os
padrões de acentuação musical que se alternaram, optou por uma acentuação oposta ou
espelhada do verso alemão. Essa opção, contudo não implicará em qualquer prejuízo ao
intérprete e ao resultado final da canção, em virtude da natureza rítmica variável da música.

4. Conclusão
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A partir da ótica da métrica e ritmo poético/musical, analisamos a tradução da
Canção da Forca de Augusto dos Campos, apontando e justificando concessões e escolhas
poéticas que foram tomadas durante seu processo de feitura.
Discutimos a partir da teoria da versificação e de entrevista com o poeta e tradutor
Augusto de Campos e a soprano Edmar Ferreti, primeira intérprete da versão em português e
responsável pela metrificação da obra, alguns princípios para uma tradução de canções, como
o tratamento do acento e da quantidade em esquemas métricos. Conclui-se com isso que o
tradutor precisa ter, além do conhecimento do comportamento métrico individual de cada
língua a ser trabalhada, uma percepção do ritmo poético, musical e o seu significado como
uma unidade indissolúvel.
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Entrevista realizada com Augusto de Campos em 25/02/11 em SP
Entrevista realizada com Edmar Ferreti em Agosto de 2011 em Uberlândia - MG
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Resumo: Neste trabalho, apresentamos alguns resultados parciais do projeto de pesquisa “Estudos
da canção de câmara brasileira para canto e violão”. São realizadas reflexões acerca da prática da
transcrição tomando como suporte teórico os estudos sobre tradução e apresentados alguns
exemplos na canção Melodia Sentimental, de Heitor Villa-Lobos. Procura-se demonstrar como o
estudo interdisciplinar abre novas perspectivas para a realização das transcrições musicais e como
a prática das transcrições pode contribuir para com a produção do conhecimento sobre a canção de
câmara brasileira e a canção para violão em particular.
Palavras-chave: transcrição, tradução, canção de câmara, canto, violão
Transcription and Translation: Interdisciplinarity on the study of the Brazilian art Song for voice and
guitar
Abstract: In this paper, we present some partial results of the research project "Studies on the
Brazilian art song for voice and guitar". We reflect upon the practice of musical transcription
taking as a theoretical background studies on translation, presenting some examples from VillaLobos’ Sentimental Melody. We seek to demonstrate how interdisciplinary studies open up new
perspectives for musical transcriptions and how the practice of transcription may contribute to the
production of knowledge about the Brazilian art song, particularly that written for voice and guitar.
Keywords: transcription, translation, art song, voice, guitar.

1. Introdução
O projeto “Estudos da canção de câmara brasileira para canto e violão” 1 foi criado
pelos autores deste artigo para dar continuidade às pesquisas sobre a canção de câmara
brasileira, mais especificamente as canções escritas para voz e violão ou que se mostrem
adequadas à transcrição para esta formação. Por meio deste projeto, busca-se o resgate dessas
importantes obras, sua divulgação e a realização de estudos sob o ponto de vista da análise e
da performance. Outros objetivos incluem: a realização de transcrições; o estudo de práticas
interpretativas; o desenvolvimento de técnica vocal e padrões de pronúncia do português
brasileiro cantado e a difusão do repertório no meio acadêmico e para o público em geral.
Entre os objetivos específicos do projeto estão a realização de gravação de áudio e a
elaboração de um volume de partituras contendo obras originais e transcrições 2.
O grande número de transcrições presentes em nosso estudo espelha bem o
panorama encontrado no repertório de canções de câmara brasileiras. Onipresente e, poder-seia dizer, símbolo da música popular brasileira, o canto em diálogo com o violão tem sido
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raramente contemplado com a mesma generosidade pelos nossos compositores eruditos. Uma
explicação seria, sem dúvida, a demora na aceitação do violão como instrumento de concerto
nos meios musicais brasileiros. Conquanto, no breve espaço desta comunicação, não
pretendamos desenvolver tais questões de ordem musicológica, o fato é que, ao longo de
nossas pesquisas, pudemos observar nas canções escritas para piano ou orquestra, vários
elementos musicais que fazem referência a maneiras e formas populares de execução do
violão. Portanto, nada mais justo e pertinente do que fazer soar no próprio violão aquilo que
dele derivou para a escrita pianística.
A realização de transcrições mostra-se como recurso importante tanto para a
ampliação e diversificação do repertório brasileiro de canções de câmara como para a
facilidade de sua divulgação. Além disso, a prática da transcrição nos permite refletir sobre a
escrita das obras em suas possíveis conexões com os diferentes contextos de sua produção e
de sua performance. Consequentemente, um dos objetivos do projeto é o aprofundamento em
questões sobre a prática da transcrição, em suas interfaces com os estudos sobre interpretação
musical, com as teorias literárias sobre tradução e com a semiótica. Neste trabalho
apresentamos algumas reflexões acerca da prática da transcrição, tomando como suporte
teórico os estudos sobre tradução presentes nas teorias literárias, e apresentamos alguns
exemplos na canção Melodia Sentimental, de Heitor Villa-Lobos.
2. Transcrição e Tradução
A atividade tradutória pode ser pensada em diversas áreas do conhecimento que se
dedicam às atividades interpretativas, daí sua característica interdisciplinar. As teorias
tradutórias levantam tópicos como leitura, fidelidade, literalidade e originalidade, tornando-se,
portanto, especialmente adequadas para refletirmos sobre diversos processos de criação e
interpretação, e mais especificamente, no âmbito deste trabalho, sobre as atividades de
transcrição musical. Sendo assim, a transcrição pode ser considerada uma atividade tradutória.
Aquele que transcreve uma obra musical de um instrumento para outro, de certa forma realiza
uma tarefa semelhante ao poeta que traduz um poema de uma língua para outra.
A tradução pode ser vista, de uma forma geral, como uma tarefa que possibilita
interações e trocas do sujeito com o mundo que o cerca. A todo o momento necessitamos da
atividade tradutória. Entretanto, no simples gesto de responder a uma criança sobre o
significado de uma palavra, já nos damos conta da dimensão oscilante, frágil, instável,
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imprecisa e muitas vezes frustrante da tarefa tradutória. É Otávio Paz (1981, p.9) quem afirma
que a tradução opera por um “movimento contraditório e complementar”. Para o autor, “a
tradução suprime as diferenças entre uma língua e outra; por outro lado as revela mais
plenamente: graças à tradução nos inteiramos de que nossos vizinhos falam e pensam de um
modo diferente do nosso”. Ao trazer esse pensamento para a atividade de transcrição,
percebemos mais claramente as especificidades de cada instrumento, a intraduzibilidade de
certos elementos, as contradições e a complementaridade que a tradução pode nos revelar.
A própria linguagem, como tradução de nossos pensamentos, lida com a
impossibilidade, mas oferece a contrapartida da criatividade. O pensamento em si já opera por
tradução. É interessante observarmos como semioticistas como Charles Sanders Pierce se
valem da ideia de tradução. Para o filósofo americano (2005, p.270) “todo signo-pensamento
é transladado para ou interpretado num signo-pensamento subsequente”, ou seja, quando
pensamos, traduzimos para nós mesmos aquilo que se apresenta à consciência.
O poeta francês Paul Valéry (apud Campos, 1985) nos fala, com propriedade, do
poeta como um tradutor e da inexatidão inerente a essa tarefa da tradução. É bastante curiosa
a maneira como esse poeta se expressa, ao relatar que o que temos em mente não constitui
exatamente o resultado final de nossa elaboração. Para Valéry, o trabalho do poeta consiste
menos em buscar palavras para suas ideias do que em buscar ideias para suas palavras e seus
ritmos preponderantes.
Uma partitura musical consiste, então, numa tradução de uma ideia, de um
pensamento que reflete o mundo das coisas, a relação do homem com o real. Um compositor,
em seus pensamentos, traduz para si mesmo os signos que se apresentam a sua consciência, e
os veicula para o exterior através de uma sequência de som e silêncio, que chamamos música.
Mas a linguagem do compositor, como podemos deduzir pelas afirmações de Valéry, é muito
mais do que um veículo de comunicação dos seus pensamentos para o mundo exterior. Como
tradução que é, ela não mimetiza o pensamento, no sentido de restituir o seu duplo, um seu
igual. Além do mais, ela está sujeita às convenções da linguagem musical e aos suportes
empregados. A linguagem possibilita ao mesmo tempo em que limita o fazer do compositor.
Podemos observar que a tradução é uma prática criativa, pois jamais produzirá
uma cópia perfeitamente igual, seja dos pensamentos ou de uma partitura. Paz (1981, p. 16)
afirma que “tradução e criação são operações gêmeas”.
O pensamento nuançado e cambiante de Haroldo de Campos (1984, p. 7) leva-nos
aos limites da ideia de tradução como forma de criação. Um de seus mais veementes
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momentos encontra-se em seu texto Para além do princípio da saudade, no qual o autor se
permite reverter “a função angélica do tradutor numa empresa luciferina”. Campos passa a
“ameaçar o original com a ruína da origem”, transformando o original na “tradução de sua
tradução”. A empreitada luciferina de Haroldo de Campos coloca a tradução com o mesmo
valor do original, como um “canto paralelo”. A tarefa tradutória é fazer humano, provisório,
“jogo sempre recomeçado”.
Nesse processo, aquele que transcreve se coloca como um tradutor ao realizar
escolhas entre as várias maneiras criativas de tradução de uma partitura, elegendo, priorizando
ou valorizando determinados elementos, transitando entre a fidelidade possível e os limites da
transgressão.
Em nosso entender, lidamos com três questões fundamentais que percebemos nas
teorias tradutórias: a impossibilidade da expressão exata por meio da linguagem, a não
restituição do original; a atitude criativa que supre a impossibilidade; o método para
estabelecer prioridades. Uma transcrição, longe de revelar uma provável “essência” de uma
obra musical, que não existe a priori, torna-se construção que seleciona, no seu objeto, certo
número de aspectos considerados como adequados, não para reproduzir a obra original, mas
para traduzi-la em outros sons.
3. Estabelecendo prioridades
Tradutores, ao se depararem com as múltiplas possibilidades interpretativas da
poesia, preocuparam-se em identificar e priorizar determinados elementos do texto poético
que deveriam ser valorizados numa tradução. Veremos, nas linhas abaixo, como os poetas
privilegiam a busca por um sentido fora da literalidade.
O poeta Paul Valéry, por exemplo, se contrapunha ao ideal de fidelidade ao
sentido literal, afirmando que “em se tratando de poesia, a fidelidade restrita ao sentido é um
modo de traição. Quantas obras de poesia, reduzidas à prova, ou seja, à sua substância
significativa, deixam literalmente de existir!” Pôr um poema em prosa é para Valéry, “pô-lo
num ataúde” (apud Campos, 1985, p.4).
Também para o filósofo alemão Walter Benjamin, existe em uma obra de arte
algo que excede a comunicação, geralmente tido por “inapreensível, misterioso, poético”
(1992, p. v). A tradução para Benjamin não busca assemelhar-se ao sentido do original, mas
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busca, de forma minuciosa e amorosa, o “modo de significar” do original, como podemos
concluir deste belo excerto:
Como os cacos de uma ânfora, para que, nos mínimos detalhes, se possam
recompor, mas nem por isso se assemelhar, assim também a tradução, ao invés de se
fazer semelhante ao sentido do original, deve, em um movimento amoroso que
chega ao nível do detalhe, fazer passar em sua própria língua o modo de significar
do original. (BENJAMIN, 1992, p. xvii).

Haroldo de Campos (1985, p.5), por sua vez, acredita que a tradução é “uma
forma privilegiada de leitura crítica” através da qual se penetra “no âmago do texto artístico,
nos seus mecanismos e engrenagens mais íntimos”.
Observamos que esses autores estabelecem uma diferença entre um sentido
comunicável e um “modo de significar” do poema. Este modo de significar diz respeito à
forma, à sonoridade do poema, ou seja, à sua consistência material, que é, sobretudo, sonora e
visual. A importância do texto passa a residir, por exemplo, no som das combinações de
palavras e não em seu significado denotativo.
Para Humberto Eco (2007, p. 312), certos textos baseiam seu efeito em
características (rítmicas, sonoras) pertencentes ao que chamamos, em retórica, de substâncias
de expressão, em oposição às substâncias de conteúdo, e que são independentes da estrutura
da língua. Essas características, uma vez identificadas, devem, segundo Eco, ser respeitadas
por um tradutor, se seu intento é preservar, tanto quanto possível, o efeito do texto. Na poesia,
segundo o autor, o efeito principal a ser respeitado é o efeito poético, produzido,
principalmente, por suas substâncias de expressão. Isto equivale a avaliar na pintura o traço, a
pincelada, o grânulo, as relações de luz e sombra, os efeitos colorísticos. Na música o timbre,
a intensidade, as sutilezas de articulação, o andamento, que são as maneiras de expressão da
sintaxe musical. Uma mesma substância de conteúdo pode ser expressa de formas diferentes
ao serem alteradas as substâncias de expressão. Em música, duas execuções de uma mesma
partitura são singulares, na medida em que lidam diferentemente com as substâncias de
expressão, o que pode incluir tanto as variações de dinâmica e agógica, por exemplo, como
uma transposição de tonalidade ou até uma transcrição para outro instrumento.
4. Transcrevendo a Melodia Sentimental
Nas transcrições que realizamos, necessitamos tomar uma série de decisões ao
lidarmos tanto com a sintaxe musical - notas (melodia, harmonia) e ritmo - como com as
substâncias de expressão da obra, que incluem as variantes tímbricas, a articulação, a
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dinâmica e a agógica. Apresentamos, a título de ilustração, alguns exemplos que nos
permitem justificar uma prática criativa.
Melodia Sentimental é uma das quatro canções integrantes da obra sinfônica
Floresta do Amazonas, escrita por Villa-Lobos em 1958. Podemos perceber nessa canção
elementos da escrita seresteira executada por grupos de choros, que tocavam pelas ruas nas
noites da primeira metade do século XX, e dos quais participavam o violão e instrumentos
melódicos de sopro. A temática amorosa da serenata, os grandes saltos intervalares e as
terminações em segundas descendentes da linha do canto e o acompanhamento com baixo
destacado e acordes no contratempo são alguns desses elementos.
A canção inicia-se com uma introdução composta por uma sequencia escalar de
terças descendentes nas madeiras (flautas, oboé e clarinetas) e um arpejo, que abarca duas
oitavas e uma terça, no fagote. As terças estão numa região aguda, o que para o violão
significa utilizar o seu registro extremo, acima da 12ª casa. Para conseguir o efeito do arpejo
ascendente soando de forma a preencher todo o compasso e, ao mesmo tempo, utilizar a
região aguda do violão para as terças, optamos por apenas sugerir o arpejo de Ré menor pelo
seu movimento inicial e utilizar os harmônicos da 12ª casa para que o som fosse prolongado.
No compasso seguinte, a solução para prolongar o som do acorde foi deixar soando os
harmônicos que vibram por simpatia na 6ª corda.

Fig. 1: Heitor VILLA-LOBOS, Melodia Sentimental, c1-4.

Em sua escrita orquestral, o genial Villa-Lobos recria a sonoridade do grupo
seresteiro nesta introdução. Essa recriação, com o timbre e a leveza da região aguda, foi o que
se procurou manter na transcrição. Poderíamos ter optado por realizar uma sequencia
melódica descendente sem as terças, em região mais grave, só com a escala e o arpejo, à
maneira popular do violão seresteiro, porém perder-se-ia o efeito poético advindo das terças.
O exemplo a seguir apresenta novos desafios:
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Fig. 2: Heitor VILLA-LOBOS, Melodia Sentimental, c5-8.

Com a entrada da linha do canto, o acompanhamento orquestral, agora a cargo das
cordas, harpa e tímpano, é realizado com acordes sincopados e reforço da linha do baixo,
elementos típicos de um acompanhamento violonístico encontrado nos choros. A região da
escrita musical, bastante grave para os instrumentos de cordas da orquestra, encaixa-se agora
perfeitamente na tessitura mais cômoda do violão, na primeira posição e com a utilização de
cordas soltas, o que reforça a característica violonística do trecho. A partir do sétimo
compasso, entretanto, a tessitura orquestral se desloca pronunciadamente para a região grave.
O baixo, neste compasso, ultrapassa o limite grave do violão, devendo, assim, ser transposto
uma oitava acima. Esses dois fatos provocam uma acentuada compressão da tessitura
disponível para a realização dos acordes, inviabilizando a transcrição literal dos mesmos.
Uma possível solução, ainda bastante literal, seria reorganizar ligeiramente as notas dos
acordes, levando toda a ação para uma região mais aguda do instrumento. No entanto, a
mudança para o registro agudo neste momento implicaria em uma disruptura do tecido
musical devido à saída abrupta da região inicial de conforto, além de antecipar a surpresa na
sequência harmônica que progressivamente se encaminhará para a região aguda. A solução
encontrada foi diminuir ligeiramente o ritmo de mudança dos acordes, utilizando formas de
acordes mais violonísticos, simples e sonoros, que mudam a cada dois tempos. Assim,
preservou-se a ideia de descida - presente inclusive no gesto físico -, sem perder a sustentação
dos acordes e a fluência musical do trecho.
5. Conclusões
Apesar de percebermos alusões à escrita violonística na canção estudada, o que,
entre outros motivos, justifica a sua transcrição, observamos que a passagem da escrita
orquestral para a escrita do violão não ocorreu sem que várias decisões de aproveitamento de
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notas, ritmos ou aspectos tímbricos entrassem em jogo. Para tanto, foram necessários,
contudo, critérios claros, sendo o principal deles assegurar que as obras a serem transcritas se
beneficiassem de alguma forma da sonoridade, características e possibilidades do violão. A
transcrição, ao nosso ver, apresenta uma ideia paradoxal: ao buscarmos uma sonoridade mais
idiomática no instrumento e, portanto, mais sonora, muitas vezes nos afastamos da literalidade
da escrita original. Entretanto, assim procedendo, pudemos nos aproximar de forma mais
efetiva do resultado poético que percebíamos nas canções. As reflexões e os breves exemplos
aqui apresentados demonstram como o estudo interdisciplinar abre perspectivas para as
realizações das transcrições musicais, e como a prática das transcrições pode gerar
conhecimento tanto para o estudo sobre a canção de câmara brasileira quanto para o estudo
sobre a participação do violão na escrita dessas canções.
Referências:
BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor. Trad. Karlheinz Barck. Cadernos do MestradoUERJ, Rio de Janeiro, n.1. 1992. p. i-xxii
CAMPOS, Haroldo de. Para além do princípio da saudade: a teoria benjaminiana da tradução.
In: Folhetim. São Paulo, p. 6-8, 9 fev 1984.
_______. Paul Valéry e a poética da tradução. Folha de S. Paulo, 27 jan. 1985.
ECO, Humberto. Quase a mesma coisa: experiências de tradução. Rio de Janeiro: Record,
2007.
PAZ, Octavio. Traducción: literatura e literalidad. Barcelona: Tusquets, 1981.
PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. Trad. de José Teixeira Coelho Neto. São Paulo:
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1

Este projeto é desenvolvido no âmbito do grande projeto “Resgate da Canção Brasileira”, criado por
professores do grupo de pesquisa homônimo, instituído em 2003 na Escola de Música da UFMG e vinculado ao
diretório de pesquisa do CNPq. As atividades do grupo incluem a oferta de disciplinas relativas à canção de
câmara brasileira, o desenvolvimento de projetos relacionados à pesquisa, localização e catalogação de obras, à
edição de partituras manuscritas e à busca por processos analíticos para a canção de câmara brasileira.
2
Após estudo da bibliografia pertinente e realização de busca em acervos e bibliotecas, foram realizadas, por
Fernando Araújo, várias transcrições de canções para a formação canto e violão. Dentre as obras originais e as
transcrições, foram selecionadas 20 canções para a gravação do CD “Canções da Terra, Canções do Mar”,
lançado pelos autores em 2010. O CD contém obras de diferentes autores e períodos, da década de 1920 à
atualidade, sendo 5 canções originais e 15 transcrições. Dando prosseguimento ao projeto, o livro de partituras
encontra-se em fase de finalização e teve sua publicação aprovada pela EditoraUFMG.
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Transcrição para partitura do Toque De Sino de Nossa Senhora da
Boa Morte de São João Del-Rei
Edilson Rocha
UFSJ - ediassuncao@hotmail.com
Rafael Mendes de Resende
UFSJ - rafaelmresende@bol.com.br
Resumo: Este artigo propõe uma transcrição para notação musical do Toque de Sino
emitido durante a comemoração de Nossa Senhora da Boa Morte na Catedral Basílica de
Nossa Senhora do Pilar de São João del-Rei, MG. Traz ainda uma metodologia que pode
ser aplicada para transcrever todos os outros Toques de Sino de São João del-Rei, bem
como Toques de sinos de outras cidades que ainda mantém essa tradição preservada até os
dias de hoje.
Palavras Chave: Transcrição, Notação Musical, Toque de Sino, Semana Santa, São João
del-Rei
Transcription for score from “Peal of the bells” of Our Lady of Good Death, São João del-Rei
Abstract: This paper proposes a transcription to the musical notation from "Peal of the
Bells” issued during the commemoration of Our Lady of Good Death in the Cathedral
Basilica of Our Lady of Pilar de São João del-Rei, MG. It also brings a methodology that
can be applied to transcribe all other "Peals of the bells" of São João del-Rei, as well as
from other cities that still maintain this tradition preserved.
Keywords: Transcription, Notation, Touch Bell, Holy Week, São João del-Rei

1. Transcrição da Linguagem dos Sinos 1 para Partitura
Vale ressaltar que inúmeras são as práticas da transcrição musical, por
exemplo, constituição de repertórios musicais, recuperação de obras de compositores
entre outros. A transcrição exige uma reflexão e um estudo profundo, para que o
material obtido transmita de fato aquilo que o compositor, tenha executado. Ela terá a
finalidade de “fotografar” a realidade de um processo que é a própria criação artística.
Além de documentar será possível saber se a Linguagem dos Sinos sofre
alguma alteração ao longo dos anos e talvez até mesmo ter respostas, sobre essas
alterações. Segundo Anthony Seeger, “as transcrições nunca devem ser um fim em si
mesmas, mas uma ferramenta para levantar questões” (SEEGER, apud MELLO, 2005
p. 424).
Boa parte dos documentos sobre a linguagem dos sinos foram encontrados,
organizados e sistematizados contribuindo, assim, para uma preservação mais eficaz e

2220

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

servindo, também, como fontes de pesquisas. Além disso, esse material propiciou o
registro da linguagem dos sinos como um Patrimônio Imaterial 2.
Ainda não há nenhum material que assegure com relativa precisão melódica
e rítmica a linguagem dos sinos executada pelos sineiros nas torres das igrejas de São
João del-Rei e de nenhuma igreja das outras cidades que tiveram essa linguagem
registrada pelo IPHAN 3.
Outro aspecto que se deve destacar é a construção de um possível método
ou pelo menos um guia, que possa ser seguido para transcrever a linguagem dos sinos
de todas as cidades inventariadas e de outros tipos de transcrições que se assemelhem ou
não com toque dos sinos.
Assegurar a preservação dessa linguagem é muito importante para a
sociedade, porém o trabalho não estará substituindo a forma de transmissão dessa
linguagem de sineiro para sineiro, que vem sendo utilizada há séculos e muito menos
impedir qualquer alteração que os toques possam sofrer no decorrer dos anos, mas sim
documentar a linguagem dos sinos emitida durante uma determinada época e por
determinados sineiros.
2. Toque de Nossa Senhora da Boa Morte
Este Toque 4 é executado ao final do ultimo dia de novena e durante todo o
dia de comemoração do dia de Nossa Senhora da Boa Morte. É considerado o Toque de
sino mais bonito de São João del-Rei. Segundo Aluízio Viegas: “Este repique é
realizado até o Glória da Missa da Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto), de hora
em hora desde as 5 horas da manhã do dia 14 de agosto até o término da Procissão do
Trânsito de Nossa Senhora da Boa Morte” (VIEGAS, 1990, p. 13). Vários compositores
sanjoanenses escreveram composições a partir do ritmo ouvido no Toque da Boa Morte.
O Toque de Nossa Senhora da Boa Morte é realizado somente nos 4 sinos
da torre esquerda da Catedral Basílica de Nossa Senhora da Boa Morte. Cabe lembrar
que a Catedral tem 7 sinos, são eles: Senhor Bom Jesus dos Passos, Sino da Senhora
Morta, João Evangelista, Pascoal Bailão (também chamado Santíssimo), Meiãozinho,
Daniel e Sininho.
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3. Metodologia
Inicialmente foi necessário gravar todos os toques de sino emitidos durante
a Festa em Homenagem a Nossa Senhora da Boa Morte na Catedral Basílica de Nossa
Senhora do Pilar de São João del-Rei no ano de 2010. A gravação ocorreu dentro da
torre com o gravador posicionado próximo aos sinos para evitar interferências externas.
Com o auxílio do analisador de espectro do Programa Sond Forge 8.0,
foram determinadas as alturas musicais proeminentes dos sinos da Catedral Basílica de
Nossa Senhora do Pilar. Segue abaixo um gráfico gerado pelo som do Sininho.

Exemplo 1: representação gráfica gerada pelo Sound Forge 8.0. Amostra de espectro do som do Sininho.

Para a análise do espectro foram selecionados amostras de dois segundos a
partir do instante do ataque, de maneira que o decaimento do som após este tempo e a
alteração dos harmônicos daí decorrente foi desconsiderada.
Para se grafar no pentagrama, a altura das notas obtidas na fase anterior
foram adotadas oitavas mais baixas do que as indicadas na análise do espectro, isso para
evitar muitas linhas suplementares e facilitar a leitura.
No Toque analisado só são tocados os 4 sinos descritos abaixo. A notação
das alturas musicais obedeceu a ordem dos sinos menores para os maiores.

Exemplo 2: representação gráfica da altura musical dos sinos estudados.
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Para determinar o andamento musical, foi necessário fazer uma análise de
10 ataques realizados no sino Pascoal Bailão. No Toque de Nossa Senhora da Boa
Morte os sinos Daniel e Santíssimo são tocados em uma métrica mais constante e
menos complexa, por isso a escolha do sino Santíssimo para determinar o andamento
musical. Com isso foi possível encontrar uma média de duração entre as batidas sendo
possível descobrir a pulsação da qual o Toque mais se aproximava.
Segue abaixo uma tabela com os dados obtidos nessa fase da pesquisa.
Compasso

Duração de tempo entre as batidas do sino Pascoal Bailão e Daniel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,889 s
O,897 s
0,896 s
0,851 s
0,960 s
0,904 s
0,892 s
0,890 s
0,885 s
0,901 s
Quadro 1: intervalo de tempo entre as badaladas de cada compasso.

Para determinar o compasso observamos a tendência métrica que mais se
aproximava ao Toque. Abaixo segue o gráfico obtido no programa Sound Forge
mostrando o instante que o sino foi tocado. Este gráfico mostra a imagem de todas as
batidas produzidas no sino Pascoal Bailão e Daniel durante os 2 min. iniciais do Toque.

Exemplo 3: momento das batidas nos sinos durante o Toque de Nossa Senhora da Boa Morte
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A seguir o exemplo com o gráfico mostrando o momento exato do ataque,
evento acústico escolhido para determinar o mais exatamente possível qual a tendência
métrica do Toque de Nossa Senhora da Boa Morte.

Exemplo 3: momento exato do ataque sonoro

4. Conclusão
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Exemplo 4: transcrição em partitura do Toque de Nossa Senhora da Boa Morte
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5. Considerações Finais
O presente trabalho transcreveu para partitura o Toque de Nossa Senhora da
Boa Morte, constatando as notas emitidas pelos sinos e o ritmo preponderante
executado pelos sineiros.
Pode-se perceber que a notação musical permite visualizar as nuances
rítmicas e alturas musicais isso possibilita a comparação entre os Toques e serve como
subsídio objetivo para outros estudos.
A pesquisa indicou tendências na realização dos Toques e não pretende
congelar numa partitura uma tradição viva, mas procura colaborar na sua preservação,
estudo e ensino para as gerações futura.
Referências:
ALVES, Ana Claudia Lima e. Processo 01450.011821/2009-82 referente ao Registro d`O
Toque dos Sinos em Minas Gerais, tendo como referência São João del-Rei e as cidades de
Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do Campo, Diamantina, Sabará, Serro e
Tiradentes. Brasília: 2009.
D`ANGELO, André Guilherme. Os sinos de Quaresma, Mensageiros da Alma Barroca
Mineira. São João del-Rei, 2002.
DIAS, Ângelo; e outros. A Linguagem dos Sinos de São João del-Rei. Projeto para obtenção do
Diploma de Comunicação Integrada. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Faculdade de Comunicação e Artes. Belo Horizonte, 2007.
EQUIPE DE LITURGIA DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO PILAR. Piedosas e
Solenes Tradições de Nossa Terra – A Quaresma e a Semana Santa de São João del-Rei. Vol.
1. São João del-Rei: Setor Informática do Pilar. 1997.
MELLO, Maria Ignez Cruz. Aspectos Interculturais da Transcrição Musical. Anais do Décimo
Quinto Congresso da ANPPOM. 2005
MONTANHEIRO, Fábio César. Quem Toca o Sino No Acompanha Procissão: Toques de Sino
e Ambiente Festivo em Ouro Preto. In ANAIS DO 1º ENCONTRO DO GT NACIONAL DE
HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E RELIGIOSIDADES – ANPUH, 2011. Disponível em
http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf/st1/Montanheiro,%20Fabio%%20C.pdf. Acesso em 0908-2011.
VIEGAS, Aluízio José. Linguagem dos Sinos de São João del-Rei. In: PIQUES E REPIQUES.
Projeto promovido pela Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Farmácia. Ouro Preto:
UFOP, 1990. 1-27p.
1

Tradição católica praticada principalmente em São João del-Rei, que consiste na comunicação através
dos sinos.
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2

Registro do Toque dos Sinos em Minas Gerais, aprovado no dia 3 de dezembro de 2009, tendo como
referência São João del-Rei e as cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do Campo,
Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes.

3

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

4

Existem quatro maneiras principais de se tocar um sino. Aluisio Viegas (1990) identifica o dobre
simples, o dobre duplo e o repique. Pode-se considerar uma quarta maneira, chamada badalada. Por uma
questão de clareza, este trabalho leva em conta a terminologia “modalidades de execução de toques” para
se referir a estes diferentes modos de se tocarem os sinos em São João del-Rei (“toques”, em minúsculas).
Sua combinação compõe os “Toques” (maiúscula). Estes podem obedecer a certos ritmos e sequências
complexas, bem como ocorrer simultaneamente ou não, empregando um ou mais sinos. Passam
mensagens muitas vezes precisas, segundo o evento que pretendem comunicar.
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Um compositor goiano sob o enfoque do representacional: a obra de
Estércio Marquez Cunha e seus processos identitários
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Resumo: Esse trabalho tem como objetivo investigar os processos identitários (HALL, 2006)
implicados com a obra do compositor goiano Estércio M. Cunha, tendo em vista circunstâncias
envolvidas com o representacional (CHARTIER, 1990) nas suas implicações com processos de
interação cultural (CANCLINI, 2003), ou seja, as circunstâncias que fazem dialogar a
“goianidade” do compositor com outras culturas com as quais interagiu na sua trajetória musical.
As análises das obras selecionadas, na sua interação com dados colhidos na análise do cenário
histórico e da trajetória musical de Estércio M. Cunha apontam para os processos identitários
mencionados.
Palavras-chave: Estércio M.Cunha, Processos Identitários, Representacional goiano, Interação
Cultural.
A goiano composer under the approach of representational: the work of Estércio Marquez Cunha
and his identity processes
Abstract: This work aims to investigate the processes of identity (Hall, 2006) involved with the
work of the composer goiano Estércio M. Cunha, in view of the circumstances involved with the
representational (Chartier, 1990) in their implications for processes of cultural interaction
(Canclini, 2003), ie, circumstances that make the dialogue "goianidade" the composer with other
cultures with which they interacted in his musical career. Analyses of selected works, in its
interaction with data collected in the analysis of the historical setting and the musical career of
Estércio M. Cunha point to identity processes mentioned.
Keywords: Estércio M. Cunha, Identity Processes, Representational goiano, Cultural Interaction.

A abordagem da música na sua relação intrincada com a sociedade, como estrutura
simbólica capaz de significar em relação a essa sociedade (GEERTZ, 1989), de evidenciar
representações sociais (CHARTIER, 1990), uma modalidade de conhecimento cotidiano,
coletivo, partilhado, que se objetiva nas formulações, práticas e obras de um grupo social,
revelando um modo particular de valoração, classificação, categorização inerente a uma
circunstância que aponta para processos identitários (HALL, 2003), até pouco tempo atrás,
não era uma preocupação real do campo de estudos musicológicos. Sem perder de vista o
diálogo com o cenário atual desses estudos, que se abrem cada vez mais para esse enfoque,
essa investigação tem como objeto de estudo um conjunto de obras selecionadas do repertório
do músico e compositor goiano Estércio Marquez Cunha, abordadas na sua capacidade de
evidenciar configurações identitárias, processos identitários ligados ao representacional
(CHARTIER, 1990) e a processos de interação cultural (CANCLINI, 2003; BAKHTIN,
2003).
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O contato inicial com o compositor se deu no início de meus estudos musicais,
quando, em meio a teorizações e reflexões acerca da música na sua relação com a cultura,
com a sociedade e com a história, me depararei com algumas obras de Estércio Marquez
Cunha compostas em estilo contemporâneo, plenas de dissonâncias, constituídas, muitas
vezes, por estruturas formais implicadas com o aleatório. Numa primeira instância, essas
obras pareciam estabelecer um diálogo estreito apenas com a cultura européia e com a cultura
americana de meados do século XX em diante, distantes de forma mais direta da realidade
musical brasileira do período, mais especificamente, distantes da realidade musical goiana.
Nascido em Goiatuba/GO, esse compositor, cuja obra abrange desde solos até
diversas formações de câmara e orquestra, cresceu na cidade de Goiânia. Segundo Andrade
(2000), sua trajetória musical evidencia que fez o curso de graduação em Música
(composição) na cidade do Rio de Janeiro, no Conservatório Brasileiro de Música, e a PósGraduação (mestrado e doutorado), em Oklahoma nos Estados Unidos. Durante o período de
sua formação interagiu com outras culturas, portanto, o que leva a crer que sua linguagem
composicional tenha se transformado na medida em que esteve sujeita a novos processos
identitários (HALL, 2006), implicados, por sua vez, com processos de hibridação cultural.
Canclini (2003, p. XIX) observa que entende por hibridação “processos sócio-culturais nos
quais estruturas e obras que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas
estruturas, objetos e práticas”.
Essas circunstâncias, juntas, começaram a apontar para essa investigação, me
levaram a buscar uma base teórica que permitisse abordar o objeto de estudo que começava a
se delinear, buscar os processos identitários relacionados a uma produção artística que não
trazia, de forma direta, a marca da cultura originária do compositor. Foi nesse contexto de
busca teórica, portanto, que surgiu o conceito de representações sociais, percebido como um
campo forjador de processos identitários.

Para Chartier (1990, p. 23) a noção de

representação remete
a práticas que visam fazer reconhecer uma identidade social, exibir uma
maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um estatuto e
uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e objetivas graças às
quais uns “representantes” (instâncias coletivas ou pessoas singulares)
marcam de forma visível e perpetuada a existência do grupo, da classe ou da
comunidade

Esse conceito foi utilizado em consonância com a noção de hibridação cultural
(CANCLINI, 2003) e de gênero do discurso (BAKHTIN, 2003), esse último, implicado com a
polifonia de vozes que permite observar o entrecruzar de diferentes dimensões culturais e

2229

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

temporais (diferentes enunciados, portanto), na base de uma matriz cultural que interage com
uma situação imediata de relações (nesse caso uma obra musical, um “gênero” relacionado ao
campo de produção musical, inerente a um determinado tempo e contexto).
Mediante essa fundamentação teórica, portanto, pôde ser pressuposto que apesar
da transversalidade cultural da poética musical (Stravinsky, 1996) de Cunha, da diversidade
que possivelmente incorpora, essa linguagem musical não deixou de dialogar com resíduos da
cultura goiana. Percebida também como gêneros discursivos, portanto, plenos de uma
polifonia de vozes na sua base, as obras analisadas e interpretadas, relacionadas ao repertório
de Estércio Marquez Cunha, foram percebidas na sua condição de evidenciar um “conteúdo
temático”, objetivado numa “forma composicional”, capaz de revelar peculiaridades
estilísticas, “características de estilo contextual” (da matriz cultural, do gênero) e
“características de estilo individuais” (resultantes de cada situação concreta e imediata de
relações, ou seja, de cada encontro cultural com o qual esse gênero, nesse caso uma obra
musical, interagiu).
Foi toda essa circunstância, portanto, relacionada às primeiras constatações e
fundamentações teóricas encontradas a partir da observação da obra de Estércio Marquez
Cunha, que levaram às seguintes questões: Que processos identitários estariam relacionados à
obra desse compositor goiano? Esses processos podem ser evidenciados sob a ótica do
representacional? Revelam processos de hibridação cultural? Como se apresentam, em sua
obra, os elementos residuais relacionados ao cenário cultural goiano? Que marcas e
influências aparecem nessa obra, resultantes dos encontros culturais que efetivou?
Com o intuito de responder essas questões, esse trabalho tem como objetivo
investigar os processos identitários implicados com a obra do compositor Estércio Marquez
Cunha, tendo em vista circunstâncias envolvidas com o representacional ligado à sua
condição goiana e a processos de interação cultural, assim como averiguar a importância e
consequências de sua atuação na vida musical e cultural do cenário sócio-histórico e cultural
goianiense. Parte da pressuposição de que as obras desse compositor são capazes de
evidenciar o cruzamento de diferentes representações sociais implicadas com a memória
goiana e com a diversidade com a qual esse músico goiano interagiu e, nesse contexto, de se
constituírem também em um texto social, em uma das partes integrantes da articulação
simbólica que institui a trama cultural com a qual interagem (GEERTZ, 1990), de
constituírem processos identitários, portanto.
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A abordagem do representacional, no âmbito desse trabalho, no entanto, remeteu
também aos processos identitários como definidos por Hall (2000, p. 111-112), quando
lembra que
as identidades são as posições que o sujeito é obrigado a assumir, embora
sabendo, sempre, que elas são representações, que a representação é sempre
construída ao longo de uma “falta”, ao longo de uma divisão, a partir do
lugar do Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas – idênticas
- aos processos de sujeitos que nelas são investidos.

Esse autor, tendo em vista as crises identitárias pós-modernas, que interagem com
o inchaço das metrópoles desde as últimas décadas do século XX e com a diversidade
acentuada resultante das grandes transformações nos meios de comunicação e transporte,
conforme mencionadas também por Harvey (1992), observa que os indivíduos não são mais
percebidos possuindo um eixo identitário estável e único. Sua identidade vem se
fragmentando, passa agora a ter não uma, mas várias identidades, por vezes contraditórias e
não resolvidas, em constante deslocamento. Segundo Hall (2006, p. 12), “as identidade estão
entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio
processo de identificação através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais,
tornou-se mais provisório, variável e problemático”. Nesse sentido, a obra de Estércio
Marquez Cunha percebida como representação de elementos de um imaginário coletivo, tem
condições de evidenciar configurações identitárias diversas, ou seja, configurações identitárias
ligadas aos encontros culturais que realizou e configurações identitárias ligadas à sua
condição goiana.
Essa investigação tem se justificado tanto por divulgar a obra de um compositor
goiano, ainda não suficientemente reconhecido no cenário brasileiro, quanto por contribuir
para a efetivação e divulgação das tendências mais atuais dos estudos musicológicos, ao
chamar atenção para a importância do papel do músico e da música na sociedade, para a
relação intrincada que a música estabelece com a sociedade quando percebida como estrutura
simbólica, capaz de significar em relação a essa sociedade, de evidenciar representações
sociais.
Estércio Marquez Cunha e a música em Goiás
Um dos primeiros passos rumo às respostas para as questões formuladas foi
levantar a história da música na cidade de Goiânia, seguida de uma narrativa de caráter
biográfico do compositor Estércio Marquez Cunha, relacionada com essa história. Isso com o
intuito de, conhecendo o passado musical de sua terra natal, assim como sua trajetória
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marcada por encontros, chegar a elementos que possam dar base à compreensão e análise de
seus processos identitários e das representações que os sinalizam, os quais, possivelmente,
incluem, além das representações relacionadas às outras culturas com as quais interagiu,
aquelas representações que compartilha com o povo goiano.
Segundo Mendonça (1981) e Pina Filho (2002), partindo dos herdeiros do
patrimônio cultural das sociedades ligadas, sobretudo, à cidade de Goiás – antiga capital do
estado que tem o mesmo nome – e das outras cidades que interagiram com o seu
desenvolvimento, como Pirenópolis, por exemplo, uma referência musical no Estado, a
música em Goiânia se desenvolveu desde a sua fundação, na década de 1930. Instituições,
associações e escolas ligadas à arte e seu ensino foram criadas e encerradas ao longo das
décadas que se seguiram. Pequenos grupos orquestrais, bandas, corais, uma importante escola
de piano e de canto, segundo Borges (1998), acompanharam as idas e vindas dos diferentes
momentos da música goianiense, que teve um marco importante na criação do Conservatório
Goiano de Música, responsável pela formação de músicos e pela organização de importantes
festivais. Essa Escola de Música, que teve como alguns de seus fundadores a pianista Belkiss
Spencière Carneiro de Mendonça e o maestro belga Jean Douliez, dentre outros, se juntou a
outras quatro instituições de diferentes áreas para que a Universidade Federal de Goiás se
tornasse uma realidade.
Esse cenário musical e instituição dedicada ao ensino da música, o Conservatório
Goiano de Música, hoje Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, aqui descritos de forma
muito breve, foram palco e cenário de grande parte da trajetória profissional do compositor
Estércio Marquez Cunha. Nessa instituição goiana esse músico cumpriu um dos seus
momentos iniciais de formação musical, foi professor nos cursos de graduação, quando voltou
do Rio de Janeiro e, depois, na pós-graduação, quando retornou do Mestrado e Doutorado
realizados nos Estados Unidos. Segundo Andrade (2000, p. 26), “Estércio vai para o Rio de
Janeiro com o desejo de tornar-se um ‘pianista famoso”. Na Escola Nacional de Música,
concomitantemente aos seus esforços com relação ao piano, interessou-se pelo estudo de
harmonia, e aos poucos foi se tornando compositor.

Terminado o curso de piano e

composição em 1967, retornou à Goiânia e, concursado, assumiu a cadeira de Harmonia
Superior, Contraponto e Fuga, na Universidade Federal de Goiás, onde lecionou até 1995,
quando se aposentou. Foi professor também na Universidade Federal de Uberlândia (UFU),
além de ter ministrado cursos e palestras em eventos musicais pelo país. Em 1970 teve um
encontro em Brasília com o compositor uruguaio Conrado Silva, que, possivelmente,
interferiu na sua formação musical. Tornou-se seu aluno no Curso de Especialização em
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Música Contemporânea. Em 1978 partiu para os Estados Unidos, buscando realizar o
Mestrado e Doutorado em Artes Musicais (Composição), na Oklahoma City University. Ali
foi aluno de Ray Luke, Carveth Osterhaus e Michael Hennagin (seu orientador) que, assim
como Conrado Silva, exerceram influência na sua formação.
Importante dizer que o compositor foi homenageado no 36º Festival Nacional de
Música da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás que aconteceu
em 2011, alguns anos depois de ter se aposentado. Este Festival, reconhecido como um dos
mais antigos festivais de música do país, atrai anualmente músicos de renome nacional e
internacional e, nos últimos anos, tem homenageado compositores brasileiros reconhecidos
nacionalmente como Edino Krieger, Mário Ficarelli, Henrique de Curitiba, dentre outros.
Enfim, foi essa trajetória musical que forjou as condições que possibilitaram a Estércio
Marquez Cunha criar o seu eclético repertório de composições, do qual foram selecionadas
algumas obras para análise, tendo em vista os objetivos traçados.
As obras analisadas
Outro passo rumo à solução dos questionamentos levantados nessa investigação
foi a seleção estratégica de três obras para serem analisadas e interpretadas, tendo em vista a
estrutura musical sempre em interação com o cenário sócio-histórico e cultural a ela
relacionado. São elas: Sonata para Violino e Piano Nº01, de 1967; Music for Band Nº1, de
1981; e Coral Nº2, de 2010.
A Sonata para Violino e Piano Nº01 foi selecionada na expectativa de que
pudesse evidenciar os processos composicionais de Estércio M. Cunha antes que deixasse o
Brasil. Esta peça também utiliza o piano, um instrumento intimamente ligado ao
desenvolvimento musical goiano e à história da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG.
Por sua vez, a Music for Band Nº01, como sugere o título em inglês, foi composta nos Estados
Unidos e representa uma nova etapa na trajetória do compositor, já marcando encontros
culturais em diálogo com o seu “sotaque” goiano. As bandas tiveram fundamental
contribuição para a música em Goiás, podendo a Music for Band Nº1 se constituir numa
verdadeira representação simbólica desta alteridade histórica, além da latente circularidade
cultural promovida em sua criação e execução. Por fim, o Coral Nº2 representa um novo
estágio estilístico e filosófico do compositor, que já interagiu com diferentes culturas.
Composta para coral - grupo de tradição cultural em Goiás e parte também da própria história
da atual Escola de Música e Artes Cênicas - essa obra refere-se no texto à natureza local e já
revela uma frase comum em outras obras: “No poço da herdade, silêncio e paz”,
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provavelmente remetendo à paisagem sonora comum ao cerrado, marcada por silêncio, paz e
tranqüilidade, traços estes também evidenciados na grande utilização de pausas, detectada até
aqui, e na maneira suave com que o compositor conduz não somente esta obra, mas diversas
outras, evitando andamentos acelerados, dinâmicas fortes e grandes agrupamentos musicais.
Considerações finais
Além da pesquisa bibliográfica que levou ao levantamento do cenário sóciohistórico e cultural relacionado ao goiano Estércio Marquez Cunha e a dados inerentes à sua
trajetória de vida musical, da pesquisa bibliográfica que propiciou o contato com o
embasamento teórico dessa investigação, que tem em Chartier (1990), Hall (2006) e Bakhtin
(2003) importantes referências, da pesquisa arquivística que possibilitou a consulta a arquivos
de jornais de grande circulação na cidade de Goiânia, que trazem entrevistas e dados
relacionados a Estércio Cunha, uma abordagem metodológica importante se consistiu na
análise e interpretação das três obras estrategicamente selecionadas no repertório do
compositor goiano, como já observado. A interpretação dessas obras, capazes de evidenciar
representações, de se constituírem em gêneros do discurso propositores do encontro de
diferentes representações sociais na sua base, reveladores de características de estilo de índole
contextual e individual, está sendo realizada, tendo em vista sempre o cuidado de efetivar
também a análise da performance, a análise da partitura junto a Cds e apresentações ao vivo.
Levo em consideração com Napolitano (2001, p. 83-84) que
A performance é um elemento fundamental para que a obra exista
objetivamente. [...] A partitura é apenas um mapa, um guia para a
experiência musical significativa, proporcionada pela interpretação e pela
audição da obra. Seria o mesmo equívoco de olhar um mapa qualquer e
pensar que já se conhece o lugar nele representado.

Assim, um enfoque de base qualitativa foi adotado nesse trabalho, ainda em
andamento, tendo em vista alguns elementos da análise do discurso (ORLANDI, 2002),
embasados na noção de gênero do discurso de Bakhtin (2003) e em função do instrumental de
dados levantados. Tem sido feito um investimento na análise de partituras musicais
percebidas como gêneros musicais capazes de evidenciar um conteúdo temático, uma forma
composicional e características de estilo de índole contextual/individual, o que tem
possibilitado observar o cruzamento de representações relacionadas à memória, ao “já dito”,
com representações ligadas à interação do compositor goiano com diferentes dimensões
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culturais em cada situação imediata analisada (nesse caso cada obra analisada), ou seja, “o
que está sendo dito agora” dessa maneira, e através dessa forma.
Até o momento, essa investigação tem revelado grandes possibilidades de
confirmar a pressuposição de que a obra de Estércio Marquez Cunha tem condições de
evidenciar processos identitários ligados ao representacional, que fazem dialogar sua
“goianidade” com as diferentes culturas com as quais interagiu, evidenciando processos de
interação cultural. Isso, tendo em vista os resultados que estão sendo alcançados, os dados
colhidos na abordagem do cenário musical goianiense e no enfoque da trajetória musical do
compositor, dados esses que vêm sendo trabalhados na sua relação com a análise e
interpretação das obras selecionadas, que já começaram ser realizadas.
Por outro lado, os caminhos abertos por descobertas nessa pesquisa, que levaram a
um campo maior de estudos, conduziram à formulação de um novo projeto, que visa agora
investigar os elementos de religiosidade apresentados, sobretudo, na Música-Teatro composta
por esse compositor. Sem perder de vista as implicações das obras que serão analisadas com o
representacional, essa investigação tem como título: “A religiosidade na Música-Teatro de
Estércio Marquez Cunha: uma análise sob a ótica das representações sociais forjadoras de
processos identitários”.
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Resumo: Este artigo demonstra que, no Quarteto No6, Santoro utilizou uma sonoridade favorita de
Berg, a tríade atonal, para criar referências intertextuais. São estudadas também as possibilidades
combinatórias da tríade atonal na formação das células Z e W que saturam os compassos finais.
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An echo of Alban Berg in the 6th String Quartet of Cláudio Santoro
Abstract: This paper demonstrates that, in his 6th string quartet, Santoro used a set favored by
Berg, the atonal triad, to create intertextual reference. The study also deals with the combinatorial
possibilities of the atonal triad for the formation of cells Z and W that saturate the final measures.
Keywords: Musical Analysis, Atonal Triad, Brazilian Music, Cláudio Santoro.

1. Introdução
Em uma entrevista gravada concedida a CORRÊA (1980), Cláudio Santoro
afirmava que dentre os compositores da Segunda Escola de Viena, Alban Berg era o que lhe
despertava maior empatia. Fazendo jus à tradição musical italiana que lhe corria nas veias,
Santoro justificava essa preferência por uma afinidade com a expressividade melódica de
Berg. Webern lhe parecia frio e cerebral, Schoenberg por demais expressionista. Já em Berg
ele encontrava o equilíbrio perfeito entre uma generosa expressividade melódica e uma
requintada arquitetura estrutural que se esconderia por debaixo da superfície do discurso.
Naquela entrevista Santoro citava a ópera Wozzeck, a Suíte Lírica para quarteto de cordas e a
Sonata Op.1 como sendo as obras de Berg que teriam exercido forte influência na formação
de sua linguagem. Lembremos que o catálogo de obras de Santoro revela uma extensa
produção de música dodecafônica, a partir do começo da década de 1940. O reconhecimento
da influência poética de Berg nos instiga, portanto, a estudar as obras de Santoro que utilizam
a técnica dodecafônica na perspectiva de uma relação intertextual com a obra de Berg.
Infelizmente Santoro não forneceu, em nenhum momento da entrevista, pistas
objetivas de como teria assimilado a influência de Berg em sua linguagem. Resta-nos buscar,
no estudo analítico da obra de ambos os autores, elementos em comum que nos ajudem a
encontrar esse vínculo. Este artigo procura contribuir para este propósito analisando os
compassos finais do 6º Quarteto para Cordas de Santoro, obra de 1964, que fornecem fortes
evidências de como uma sonoridade fundamental do estilo de Berg, a chamada tríade atonal, é
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tomada de empréstimo por Santoro para saturar seu discurso com um motivo que referencia o
estilo de Berg.
2. A Tríade Atonal
Mencionamos acima uma sonoridade que ficou conhecida como Tríade Atonal.
Embora não se trate de uma nomenclatura universalmente reconhecida, podemos citar uma
passagem de Archibald, comentando os primeiros compassos da Sonata Op.1 de Berg, que
ilustra a disseminação do uso desse termo:
Na primeira frase, a harmonia quartal está representada apenas pelo gesto melódico inicial, que
se torna o motivo primário da Sonata, em todas as suas permutações. Entretanto, este motivo
não é constituído de quartas justas, como na Sinfonia de Câmera [de Schoenberg, na qual Berg
se inspirou para compor esta obra], mas por uma quarta justa e uma quarta aumentada, que
juntas formam uma sétima maior, em vez de uma sétima menor. Esta célula de três notas era
tão frequentemente empregada pelos compositores do círculo de Schoenberg, naqueles anos de
tonalismo tardio e início da assim chamada música atonal, que lhe foi dado o apelido de ‘tríade
atonal’. Berg a utiliza quase que exclusivamente como uma figuração melódica; quando ele usa
acordes de quartas, as quartas são justas. (ARCHIBALD, 1990, p.93).

Podemos analisar os primeiros compassos da Sonata Op.1 de Berg (vide fig. 1)
para constatar a veracidade da afirmação de Archibald. As três primeiras notas da melodia,
[G-C-F#], que constituem o motivo principal da Sonata, formam o conjunto [0,6,7] que
pertence à classe de conjuntos de Forte 3-5: (016). A despeito da afirmação de Archibald,
encontramos, como parte integrante da formação do primeiro acorde, as notas [F#,G,C#] que
formam o conjunto [1,6,7] que também pertence à classe de conjuntos 3-5: (016). Portanto,
ainda que de modo menos evidente, a sonoridade da tríade atonal já está presente, desde o
início, também nas formações verticais.

Figura 1: Primeiros compassos da Sonata Op.1 em Si menor de Alban Berg

Mas o que há de tão especial na tríade atonal que a faz merecer sua identificação
em separado como uma entidade harmonicamente relevante? Certamente o fato de que ela
contém os dois intervalos que a harmonia tonal considera mais dissonantes: a segunda menor
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e o trítono. A superposição desses intervalos gera uma quinta justa, ou em sua inversão, uma
quarta justa, a qual, em muitos contextos, também é considerada um intervalo ambíguo
quanto à sua consonância. Ou seja, não existe outro agrupamento de três notas que sirva tão
bem ao propósito da emancipação da dissonância de Schoenberg quanto uma tríade atonal.
Além da tríade atonal existem outros agrupamentos, de cardinalidade quatro, que
são relevantes para a formação da sonoridade atonal desta obra. Vamos estudar a relação de
dois deles com a tríade atonal. O primeiro é a chamada célula Z, que foi exaustivamente
estudada por ANTOKOLETZ (1984) em aplicações analíticas à música de Bartók. Quanto ao
segundo agrupamento, não se encontra na literatura um estudo específico de suas
propriedades, ainda que obviamente ele esteja na lista de conjuntos de Forte, uma vez que
aquela lista é exaustiva. Vamos chamá-lo de célula W, por similitude à célula Z.
3. A relação da tríade atonal com a célula Z
A célula Z, equivalente ao conjunto 4-9: (0167) de Forte, foi primeiramente
reconhecida como uma formação importante, para a música de Bartók, por Leo Treiler
(1959). Trata-se de um tetracorde formado pelos intervalos 5-1-5 (contados em semitons),
numa configuração aberta, ou 1-5-1, numa configuração cerrada, como por exemplo, o
agrupamento [B-E-F-Bb] que, reordenado numa forma mais compacta, resulta [E-F-Bb-B].
No ambiente musical brasileiro essa formação também ficou conhecida como arquétipo de
Lulu conforme denominação que lhe foi atribuída por Pousser (apud MENEZES, 2002, p.179)
por se tratar de um motivo recorrente naquela ópera. Ainda que Santoro não cite Lulu entre as
obras que o influenciaram, esta constatação certamente contribui para estabelecer afinidades
poéticas entre os materiais estruturais utilizados pelos dois autores.
A formação da célula Z tem a propriedade de apresentar dois eixos de simetria:
| eixo de simetria
Célula Z: B------E---F------Bb
Intervalos:

5

1

ou

5

B

E

F

Tríade I

B

E

F

E

F

Tríade III

B

Tríade IV

B

E---F---------Bb---B
1

Célula Z
Tríade II

| eixo de simetria

E
F

5

1

Conjunto

Classe de conjunto

[10,11,4,5]

(0167)

[11,4,5]

(016)

Bb

[10,4,5]

(016)

Bb

[10,11,4]

(016)

Bb

[10,11,5]

(016)

Bb
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A tabela acima destaca a relação da célula Z com a tríade atonal. As quatro tríades
que podemos formar, tomando três notas quaisquer dentre as quatro da célula Z, serão sempre
equivalentes a tríades atonais. Como corolário verifica-se que uma célula Z apresenta a maior
concentração possível de tríades atonais em conjuntos de cardinalidade quatro. Entretanto há
uma diferença importante entre as características da tríade atonal e as da célula Z: enquanto
esta apresenta as propriedades de simetria ressaltadas acima, a outra é assimétrica. Decorre
disto que a célula Z implica em um sentido de estabilidade harmônica que a tríade atonal não
apresenta. Uma tríade atonal isolada requer a contribuição de uma segunda tríade atonal, com
duas notas em comum, para balancear sua assimetria e lhe conferir a estabilidade atonal que
permitiria a um conjunto funcionar como centro atonal, de modo equivalente ao que uma
tríade maior ou menor pode funcionar como centro tonal.
4. A relação da tríade atonal com a célula W
Outra maneira de se combinar duas tríades atonais, de modo a produzir um
conjunto de cardinalidade quatro que apresenta propriedades de simetria, é a que resulta no
conjunto 4-8: (0156) de Forte. Em outras palavras, os conjuntos pertencentes à classe de
conjuntos (0156) também contêm dois subconjuntos que são tríades atonais.
Assim, por exemplo, o agrupamento das notas [D-Eb-G-Ab], ou seja, o conjunto
[2,3,7,8], que pertence à classe de conjuntos (0156), pode ser dividido em dois conjuntos de
cardinalidade três que formam, ambos, tríades atonais, a saber: [D-G-Ab] = [2,7,8] que
pertence à classe de conjuntos (016) – que é a classe de conjuntos da tríade atonal, como
vimos acima – e ainda o conjunto [D-Eb-Ab] = [2,3,8] que também pertence à classe de
conjuntos (016), portanto outra tríade atonal. Porém nem todas as combinações de
componentes da célula W em conjuntos de cardinalidade três formam tríades atonais, como,
por exemplo, os conjuntos [D-Eb-G] e [Eb-G-Ab] que pertencem à classe de conjuntos (015).
Um corolário dessas características é que a célula W apresenta um único eixo de simetria.
| eixo de simetria
Célula W:
Intervalos:

D---Eb----------G---Ab
1

4

1

Entretanto é relevante constatar que uma célula W tem uma significativa saturação
de tríades atonais, como, por exemplo, na célula W analisada acima, o conjunto [D-Eb-G-Ab],
da classe de conjuntos 4-8: (0156), contém dois subconjuntos [G-Ab-D] e [D-Eb-Ab] que são
tríades atonais, ou seja, conjuntos do tipo 3-5: (016).
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Podemos ainda estudar a relação de semelhança existente entre as células Z e W.
Embora os vetores intervalares dos dois conjuntos sejam diferentes (respectivamente 200022
e 200121) eles compartilham diversos intervalos em sua formação. O esquema abaixo ilustra
essas relações:

Como se observa no esquema, quando dois conjuntos Z e W compartilham uma
tríade atonal, basta deslocar a nota restante do conjunto Z uma segunda maior acima para se
obter o conjunto W e uma tríade atonal diferente. Ou seja, a compressão intervalar que
transforma a cadeia intervalar [1-5-1] da célula Z, na cadeia intervalar [1-4-1] da célula W,
permite que se obtenha uma significativa isomorfia relativa entre os dois conjuntos.
5. Saturação de conjuntos Y/W no final do 6º Quarteto de Cordas de Santoro
Analisaremos, a seguir, os cinco compassos finais do 6º Quarteto de cordas de
Santoro:

Figura 3: Compassos finais do 6º Quarteto de Cordas de Santoro

A escolha desta passagem não foi aleatória. Espera-se que, na conclusão de uma
obra, o compositor utilize materiais que propiciem o fechamento sintático da peça, em
contraste com o início, em que os materiais expostos usualmente sugerem potencialidades
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para o desenvolvimento. De fato, verificamos que essa passagem está completamente saturada
com a tríade atonal. Podemos interpretar esse fato como uma referência à poética de Berg.
Essas tríades combinam-se, ademais, em formações de células Z e W, ampliando o potencial
de possíveis referências a Berg.
Embora não caiba apresentá-la aqui, a análise do movimento completo revela que
se trata de uma peça que utiliza a técnica dodecafônica tradicional. A série utilizada é:

Figura 4: Série utilizada no terceiro movimento do 6º Quarteto de Cordas de Santoro

Esta série pode ser segmentada em células Y e tríades atonais, conforme ilustrado
na Figura 4, e é exposta linearmente nos primeiros compassos do terceiro movimento:

Figura 5: Compassos iniciais do terceiro movimento do 6º Quarteto de Cordas de Santoro

Constate-se a importância das escolhas de agrupamento feitas pelo compositor. Nesta
passagem Santoro utiliza grupos de 5 notas que mascaram a percepção das células Y e,
consequentemente, das tríades atonais.
Já na passagem dos compassos derradeiros (Figura 3) Santoro agrupa as notas em
díades com intervalo de semitom, percepção esta que se reforça pelos acentos e ligaduras. A
nossa proposta de segmentação analítica privilegia relações de proximidade entre as notas e
de registros afins, como entre soprano e baixo.
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Os compassos 84 e 85, a menos das transposições de registro, exibem o mesmo
conteúdo de classes de notas. Baseados nas díades e em suas relações com a tríade atonal e
principalmente na sua relação com as células Z e W, propomos a seguinte segmentação:

Observa-se que esses compassos estão fortemente saturados com cinco células
W=(0156), quais sejam, 2x[C,Db,F,Gb], [D,Eb,G,Ab], [G,Ab,C,Db] e [A,Bb,D,Eb], e ainda
uma célula Z [Eb,E,A,Bb]. O único evento que não se encaixa nessa trama cerrada de células
W e Z é o Cb (=B) que aparece isolado no diagrama. A explicação é singela: é a última das
doze notas que aparece para completar a saturação dodecafônica.
Nos compassos seguintes Santoro continua a manipular os registros da mesma
estruturação dos compassos 84-85, porém promove alguns deslocamentos e alterações no
último tempo do compasso.

Observamos então que Santoro deslocou a célula W = [A,Bb,D,Eb], postergando
a ocorrência da última nota do agregado para promover a completa saturação da passagem
com materiais W e Z, ou, em última instância, de tríades atonais. Entretanto poderia ainda
restar a dúvida se é realmente a sonoridade da tríade atonal que estava em jogo, ou apenas os
conjuntos W e Z. No último compasso Santoro esclarece a questão. O compasso 87 e o
primeiro tempo do compasso 88 (vide figura 4) apresentam uma mera repetição transposta do
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início do compasso 86. O segundo tempo, em ritmo sincopado seguido de pausa, promove o
completo fechamento de todas as pendências estruturais: no segundo violino aparece a nota B
que faltava para completar o agregado; o agrupamento dos violinos e da viola forma uma
tríade atonal; o violoncelo sozinho toca outra tríade atonal em forma de acorde.

Figura 6: Ocorrência de tríades atonais no último compasso do 6º Quarteto de Cordas de Santoro

Conclusão
A análise da passagem final do 6º Quarteto de Cordas de Cláudio Santoro,
comparada com a exposição inicial, demonstra a utilização de uma alta concentração da
sonoridade da tríade atonal, frequentemente agrupada em células de tipos Z e W. O acorde
final, formado por duas tríades atonais superpostas confirma a preeminência dessa sonoridade
para a estruturação da obra.
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Resumo - Este artigo tem como objetivo apresentar conceitos, terminologia, simbologia e recursos
gráficos criados para um modelo analítico especialmente dedicado aos princípios da variação
progressiva e da Grundgestalt. Tal modelo vem sendo aplicado como metodologia central de
diversos estudos analíticos sobre o assunto, integrando um projeto de pesquisa abrangente em
andamento. As abordagens específicas desses estudos têm contribuído decisivamente para a
ampliação do escopo do modelo e o aperfeiçoamento de diversos de seus elementos.
Palavras-chave: variação progressiva, Grundgestalt, análise musical.
An analytical model for developing variation and Grundgestalt
Abstract – This paper aims at presenting concepts, terminology, symbology, and graphical
resources created for an analytical model, which is especially concerned to the principles of
developing variation and Grundgestalt. This model has been applied as a core methodology of
several studies on the subject, integrating a broad research project in progress. The specific
approaches of these studies have been decisively contributed to expand the scope of the model and
to improve several of its elements.
Keywords: developing variation, Grundgestalt, musical analysis.

Introdução
Este artigo apresenta um novo modelo analítico dedicado especificamente aos
princípios da variação progressiva e da Grundgestalt, que vem sendo desenvolvido e testado
em estudos complementares sobre o assunto, integrando um amplo projeto de pesquisa. A
despeito de ser um trabalho em construção, diversos elementos – ligados aos aspectos de
terminologia, simbologia, tipologia e, especialmente, recursos gráficos – já se encontram
consideravelmente consolidados, a partir de aperfeiçoamentos e refinamentos graduais do
modelo.

Considerações básicas sobre os conceitos de Grundgestalt e variação progressiva
O princípio da variação progressiva (developing variation), originalmente
elaborado por Arnold Schoenberg, descreve essencialmente o conjunto de procedimentos
composicionais empregados na contínua transformação da ideia primordial (ou Grundgestalt,
segundo a terminologia schoenberguiana) de uma determinada peça, da qual são derivados
motivos, temas e fragmentos temáticos e mesmo materiais subordinados e contrastantes. Tal
princípio foi desenvolvido por Schoenberg a partir de análises de obras de, entre outros, Bach,
Mozart, Beethoven e, especialmente, Brahms, a quem deve reconhecidamente o
desenvolvimento de várias das técnicas de elaboração em sua própria música. 1 Os diversos
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desdobramentos relacionados à variação progressiva têm merecido considerável atenção nas
últimas décadas e apresentam-se como objeto de vários estudos acadêmicos (ver, p.ex.,
CARPENTER, 1983; FRISCH, 1984; DAHLHAUS, 1990; BOSS, 1992; HAIMO, 1996;
1997 e DUDEQUE, 2005; 2007).
Embora tenha sido formulado teoricamente por Schoenberg apenas a partir de
1919 (EMBRY, 2007: p. 25), o princípio da Grundgestalt certamente já existia em seu
pensamento em épocas bem mais remotas, como demonstra a própria produção musical de
sua fase tonal. Tal conceito tem como fundamento filosófico a corrente do Organicismo,
surgida no séc. XIX (cujas raízes associam-se ao pensamento de Goethe e Darwin). 2 A
geração de todo o conjunto de material “genético” de uma peça deve ser realizada, segundo
Schoenberg, através de inúmeras transformações, em um verdadeiro processo de crescimento
orgânico, por intermédio da variação progressiva. Tal processo que, em suma, consiste em
variações sobre variações, é capaz de gerar – ao menos no caso ideal – linhagens
consideravelmente extensas, incluindo formas híbridas (que, por sua vez, frequentemente
tornam-se base para novas variações).
Uma Grundgestalt pode se apresentar, nos casos mais simples, como um bloco
monolítico – uma única ideia indivisível – ou como uma conjunção de componentes distintos.
Pode ser ainda um elemento musical concreto (como o que é convencionalmente definido
como um motivo) ou ser decomposta em abstrações (uma configuração rítmica, um conjunto
de classes de alturas, um acorde etc.) que passam a ser individualmente tratadas como
elementos básicos potenciais para derivação. Um dos principais objetivos da presente
pesquisa é tornar o modelo de análise suficientemente flexível para abranger as mais
diferentes possibilidades de Grundgestalten.
Apresentação do modelo analítico de Grundgestalt/variação progressiva
O modelo vem sendo desenvolvido e aperfeiçoado desde o início de 2011, através
de alguns estudos integrados a um amplo projeto de pesquisa sobre a matéria. Até o presente
momento, duas linhas principais de abordagem foram adotadas: (1ª) análise da derivação de
temas de uma obra a partir de sua Grundgestalt, realizada em dois estudos distintos,
envolvendo a Primeira Sinfonia de Câmara op.9 de Arnold Schoenberg e a Sonata para
Piano op.1 de Alban Berg (ALMADA, 2011a; ALMADA, 2011b); (2ª) análise de derivação
da Grundgestalt de todos os elementos presentes uma peça completa, a primeira das Quatro
Canções op.2 de Berg. 3
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Este artigo tem como objetivo primordial resumir e apresentar os principais
elementos constituintes desse modelo analítico, levando em conta os vários aperfeiçoamentos
e refinamentos realizados no decorrer dos trabalhos acima descritos.
Conceitos, terminologia e simbologia
Alguns novos conceitos, com suas respectivas terminologias e simbologias, foram
especialmente elaborados para a efetivação do modelo:
- Grundgestalten-componentes: são os segmentos constituintes de uma Grundgestalt
composta. São designados em análise por letras maiúsculas em ordem alfabética, em
negrito: A, B, C etc;
- Domínios: correspondem a aspectos musicais presentes em uma Grundgestalt (simples ou
composta) passíveis de processo de abstração (ver abaixo). Podem pertencer às seguintes
categorias: contorno melódico (ctm), contorno intervalar (cti), contorno rítmico (ctr),
conjunto de classes de alturas (pcs, para pitch class set) ou acorde (ac). São também
explicitadas na análise através de alguns sinais gráficos:


<...> : sequência ordenada de elementos (para os três tipos de contornos, ctm, cti e
ctr), sejam estes classes de alturas (p.ex: <5291>, tomando como unidade a
segunda menor), classes intervalares (<-3+1+5-8>, idem) ou durações rítmicas
(<1,2,1>, unidade: semicolcheia); 4



(...): conjunto não ordenado de classes de alturas (pcs). Ex: (016); 5



[.../.../...]: simultaneidade de classes intervalares, formando um acorde (ac). Por
convenção, considera-se para a notação o sentido grave-agudo (p. ex: [2/4/3],
representando um acorde dominante com sétima no baixo);

- Grundgestalten-abstrações

(abreviatura:

GG´s):

referentes

às

Grundgestalten-

componentes ou a uma Grundgestalt simples, correspondem a abstrações em relação a
algum dos domínios musicais acima apresentados. São identificadas pela fórmula: I[j],
onde I representa a Grundgestalt-componente de referência e j o domínio abstraído (ex:
A[ctr], B[pcs], C[ac] etc.);
- Grundgestalten-intermediárias (gg´s): derivam de GG´s, através de processos de variação
progressiva. Como suas origens, são também abstrações de domínios musicais, porém de
alguma maneira transformadas. Notação: i-n[j], onde i indica o parentesco de derivação
entre gg e GG, j o domínio abstraído, com n representando o número de ordem da variante
em relação ao referencial. Por exemplo: as gg´s a-1[cti] e a-2[cti] são formas distintas,
porém derivadas de uma mesma GG, A[cti].
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- Formas concretas: são realizações obtidas por intermédio de combinação entre formas
abstratas, sendo uma delas sempre associada a um contorno rítmico, original ou variante.
As abstrações podem ser provenientes de mesmo nível hierárquico (GG/GG ou gg/gg) ou
de níveis distintos (GG/gg). Quando uma forma concreta é obtida a partir de
recombinações de duas ou mais abstrações oriundas de uma mesma fonte (p.ex., A), é
denominada pura. 6 No caso de as abstrações terem fontes distintas (A e B, por exemplo),
o resultado é uma forma híbrida. As formas concretas (sejam puras ou híbridas) tornam-se
elementos passíveis de novas abstrações/derivações.
-

Formas

fenotípicas:

idiossincráticos,

são

abstrações

caracteristicamente

resultantes

superficiais,

de
não

processos

composicionais

relacionados,

portanto,

a

transformações oriundas da linhagem da Grundgestalt (estas consideradas, em oposição,
como genotípicas). A partir do momento em que surgem, as formas fenotípicas podem
exercer um papel de relativo destaque dentro de uma composição, frequentemente
servindo de base para procedimentos de variação progressiva e mesmo para combinações
(por hibridismo) com formas genotípicas. 7 Na notação analítica, as formas fenotípicas
diferenciam-se das GG´s pela posição no alfabeto das letras empregadas em sua
identificação: x, y, z e w;
- Operações de transformação: representam procedimentos a partir dos quais os processos
de variação progressiva podem ser desencadeados. Podem ser empregadas de maneira
isolada, recursiva (i.e., a mesma operação sendo aplicada sucessivamente sobre as que vão
sendo obtidas) ou combinada (operações distintas em cadeia sobre uma mesma linhagem
de derivação). Até o ponto atual da pesquisa, diversos tipos de operação foram
identificados, sendo alguns deles formalmente apresentados e descritos na Fig.1.

Figura: listagem de algumas operações de transformação
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Representação gráfica
A análise a partir do modelo emprega essencialmente recursos gráficos, que abrangem
não apenas a identificação dos elementos referenciais e derivações como também os
processos envolvidos. São as seguintes as representações dos principais componentes do
modelo:
- Grundgestalt-abstração (GG): retângulo branco em linha cheia. No vértice superior
esquerdo é indicada a identificação da forma e sob o lado inferior a especificação do
domínio abstraído (Ex.1).

Exemplo 1: representação gráfica de uma Grundgestalt-abstração (GG)

- Grundgestalt-intermediária (gg): retângulo branco em linha tracejada. No vértice superior
esquerdo é indicada a identificação forma e sob o lado inferior a especificação do domínio
abstraído (Ex.2).

Exemplo 2: representação gráfica de uma Grundgestalt-intermediária (gg)

- Forma concreta pura: retângulo branco em linha cheia, dentro do qual se inserem as
formas abstratas envolvidas, devidamente identificadas (Ex.3).

Exemplo 3: representação gráfica de uma forma concreta pura

- Forma concreta híbrida: retângulo cinza em linha cheia, dentro do qual se inserem as
formas abstratas envolvidas, devidamente identificadas (Ex.4).

Exemplo 4: representação gráfica de uma forma concreta híbrida
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- Forma fenotípica: retângulo branco com linha cheia. No vértice superior esquerdo é
indicada a identificação da forma e sobre o lado inferior a especificação da característica
abstraída (Ex.5).

Exemplo 5: representação gráfica de uma forma fenotípica

- Operações: são indicadas por setas tracejadas ligando a forma referencial à forma
derivada. Os tipos de operações aplicadas são identificados (em abreviatura) sobre as setas
(Ex.6).

Exemplo 6: representação gráfica de aplicação de operações de transformação

O Ex.7 reproduz o trecho inicial da análise derivativa do tema principal da Sonata
op.1 de Berg, numa pequena demonstração da aplicação do modelo em seu aspecto gráfico.
Observe-se que a GG C pode ser considerada uma forma híbrida, já que seu componente
rítmico deriva, por aumentação, de A[ctr]. Este fato ilustra sobremaneira a extraordinária
maestria de Berg para os procedimentos da variação progressiva, neste caso, postos em
atuação ainda dentro dos limites da própria Grundgestalt.

Exemplo 7: Grundgestalt da Sonata de Alban Berg (c. 1-3), decomposta em suas Grundgestaltenabstrações
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Conclusões
Até o momento atual da pesquisa, os resultados obtidos têm sido bastante
satisfatórios, pois além da ampliação da área de abrangência da metodologia aqui descrita, por
intermédio das abordagens distintas empreendidas pelos estudos realizados, os recursos
metodológicos vêm sendo constantemente aperfeiçoados, tornando o modelo cada vez mais
versátil, elegante e preciso. Novas áreas de investigação mostram-se bastante promissoras,
como, por exemplo, a aplicação de adaptações de elementos gráficos da análise schenkeriana
para um exame das potencialidades estruturadoras e hierarquizantes da variação progressiva,
bem como a formalização de operações de transformação, visando à criação e ao emprego de
algoritmos para a obtenção de variantes abstratas para a composição (ou seja, num
desdobramento prático baseado no viés analítico das duas abordagens precedentes).
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Notas
1

Para destacar a importância do tratamento derivativo de Brahms, Schoenberg apresentou na Rádio Frankfurt
em 1933 uma palestra intitulada “Brahms, o progressivo”, que seria tranformada em um ensaio de mesmo título,
publicado em 1950 na coletânea Style and idea (SCHOENBERG, 1984: p. 398-441). Para outros trabalhos mais
recentes sobre variação progressiva e Grundgestalt na música de Brahms, ver FRISCH (1984), BURTS (2004) e
EMBRY (2007). É também bastante ilustrativa a análise que Schoenberg faz do primeiro movimento do quarteto
de cordas K 465 de Mozart, sob o aspecto da variação progressiva (SCHOENBERG, 2006: p. 53-60), obra
também analisada por Norton Dudeque sob a mesma perspectiva derivativa (DUDEQUE, 2003).
2
Para Organicismo e a influência das descobertas de Darwin sobre a música romântica, ver MEYER (1989: p.
189-96). Para o papel de Goethe na elaboração do conceito de Grundgestalt por Schoenberg, ver BURTS (2004:
p. 7-9) e MARTINEZ (2009).
3
Estudo ainda não publicado, em processo de submissão como artigo a periódico.
4
Simbologia adaptada àquela proposta por RAHN (1980). A esse respeito, ver também BOSS (1992)
5
Para a identificação de conjuntos de classes de alturas, ver STRAUS (2005: p.57-58).
6
Este tipo de forma concreta corresponde aproximadamente ao que Schoenberg denomina formas-motivo
(motive-forms), ou seja, estruturas derivadas da Grundgestalt que mostram-se aptas para promover o
desenvolvimento da ideia básica dentro de um crescimento orgânico da peça (c.f. SCHOENBERG, 1991: p. 36).
7
Como o que acontece com a forma x na Sinfonia de Câmara op.9 de Schoenberg (ALMADA, 2011a).
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Uma abordagem analítica dos procedimentos composicionais dos “sons de
bebê”, em Speakings, de Jonathan Harvey
Ivan Eiji Yamauchi Simurra
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Grupo Mus3/UFPB – ieysimurra@gmail.com
Resumo: Este artigo apresenta alguns procedimentos composicionais elaborados pelo compositor
Jonathan Harvey para a recriação timbrística e instrumental de “sons de bebê”, presentes em sua
obra orquestral Speakings. Para tanto, foram realizadas abordagens analíticas a partir da utilização
de um suporte computacional, em OpenMusic, para ressaltar determinadas medidas estatísticas,
especialmente de conteúdo espectral e harmônico.
Palavras-chave: Análise Musical; Composição e Análise Assistida por Computador;
Composição; Speakings; Recriação Timbrística.
An Analytical Approach to the ‘Baby Sounds’ Compositional Procedures in Jonathan Harvey’s Speakings

Abstract: This article presents some compositional procedures elaborated by Jonathan Harvey in
his orchestral piece Speakings especially about ‘baby sounds’ timbral re-creations. This
methodological approach was elaborated in OpenMusic virtual environment to highlights some
statistical dimensions, mainly spectral and harmonic contents.
Keywords: Music Analysis; Computer-Aided-Composition and Analysis; Composition;
Speakings; timbral re-creation.

1. Introdução
O trabalho colaborativo realizado pelos ambientes computacionais para a análise e
a composição musical, denominado como Composição Assistida por Computador (CAC 1),
projetou as características estruturantes a um patamar tão importante quanto a análises
realizadas a partir da partitura musical. Dessa forma, as informações discretas e quantitativas,
adquiridas por essas ferramentas, possibilitam um maior refinamento das reflexões
qualitativas e analíticas acerca de determinado objeto de análise. Por poder se relacionar
também com as características do fenômeno sonoro, seja por intermédio de amostras de áudio
ou mesmo a partir de síntese sonora, essa metodologia pode, concomitante ao trabalho
realizado a partir das informações presentes na partitura, proporcionar reflexões mais
substanciais e refinadas. Portanto, fica clara e manifesta que essas duas abordagens analíticas
não são, necessariamente, excludentes entre si mas, ao contrário, colaborativas e
complementares. Contudo, para esse presente trabalho analítico sobre alguns aspectos
composicionais em Speakings (2008), para orquestra e eletrônica, do compositor Jonathan
Harvey, as principais informações quantitativas foram adquiridas a partir da própria partitura
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da obra, mesmo com o uso das ferramentas computacionais de assistência a análise e
composição musical.
2. Metodologia de Análise
A metodologia de análise aplicada neste trabalho se fundamentou, principalmente,
nas potencialidades das informações proporcionadas pela partitura e como elas podem revelar,
ou ao menos, propor alternativas reflexões dos objetos propostos. Esse procedimento foi
elaborado em OpenMusic 2, um ambiente virtual para manipulação de dados MIDI, que se
utiliza de diversas bibliotecas de funções. Para o âmbito desse trabalho, foi utilizada a
biblioteca SOAL (Sonic Object Analysis Library), desenvolvida pelo grupo Mus3, da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação do prof. Dr. Didier Guigue. Um
dos principais objetivos da SOAL é analisar, sequencialmente, dados quantitativos de arquivos
MIDI, a partir de diversas dimensões musicais estatísticas. Dentro do escopo deste trabalho,
foram utilizadas as seguintes dimensões estatísticas: “ocupação espacial absoluta” dos
arquivos de entrada, que fornece o intervalo em midicents, i.e., os valores MIDI para semitons
adequados num intervalo de 100 (por exemplo, um semitom é equivalente a 100, uma
Segunda Maior tem valor de 200 midicents, etc.); “densidades relativas”, ou seja, que calcula
o número de notas dentro de uma região determinada pelos dados extremos. Dessa forma, a
ocupação de todas as notas presentes dentro do âmbito preestabelecido por seus extremos,
resultaria em 100% de ocupação ou por convenções de SOAL, igual a 1; “densidades
absolutas”, que calcula a quantidade absoluta do número de notas para cada grupo definido;
“fundamentais virtuais”, que estabelece uma possível organização de componentes espectrais
a partir das duas notas mais graves de cada arquivo de entrada e; “desvios de harmonicidade”,
que calcula os desvios dos dados de entrada a partir de uma referência adquirida pelo cálculo
de fundamentais virtuais, sendo o valor 1, o maior desvio de harmonicidade.
3. Descrições gerais de Speakings
Os trabalhos conceituais e composicionais de Speakings, desenvolvidos e
realizados pelo britânico Jonathan Harvey com a colaboração de alguns pesquisadores
associados ao IRCAM, especialmente Grégoire Carpentier, Arshia Cont e Gilbert Nuono,
tangem, principalmente, o desejo do compositor em relacionar “estruturas musicais” com as
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“estruturas da fala”, concomitantes a uma escrita orquestral e a manipulações eletrônicas em
tempo real 3.
O ritmo e o conteúdo emocional da fala não são elaborados apenas por sua
semântica, mas e, provavelmente, ainda mais, pelo comportamento de seu conteúdo dinâmico
espectral. Portanto, “fazer a orquestra falar” não significa atingir os valores semânticos da fala
por intermédio de processos computacionais mas enfatizar as estruturas “não verbais” da fala
e realizá-las através da escritura instrumental/orquestral. A “trajetória metafórica de
Speakings”, se inicia com “gritos”, “murmúrios” e “balbucios” de bebês, uma evolução da
inconsciência da fala através de vibrações turbulentas até a serenidade do canto de um
“mantra” (HARVEY, 2009: 01). Um dos primeiros procedimentos desse estágio de
“elaborações a partir das assistências e processos computacionais”, como supracitado, foi o
reconhecimento e catalogação das estruturas melódicas e harmônicas das amostras dos
exemplos do comportamento dos “sons de bebês” e do “mantra”. Logo depois de realizada
essa operação, foram incorporadas as estruturas “não harmônicas” dessas amostras. Toda essa
metodologia proporcionou um amplo banco de informações sobre as características sonoras
desses modelos timbrísticos, fornecendo os subsídios fundamentais para a elaboração da
escritura instrumental e orquestral, realizada por Harvey, em Speakings.
Após a apresentação de um tema introdutório no violino solo, o naipe
instrumental dos violinos 1 e violinos 2, em divisi, elabora ciclos de adensamentos texturais a
partir de uma sonoridade de referência. Estes ciclos compartilham o mesmo comportamento
dinâmico de ampliação no âmbito intervalar de altura musical (nota musical ou pitch) no
decorrer de seus desenvolvimentos. Em determinados momentos, esses ciclos se desenvolvem
em direção a regiões mais agudas do espectro que parte, por exemplo, da nota “Dó7” e,
gradativamente, ocupa uma maior densidade espectral, atingindo o intervalo de trítono
composto. Em outros momentos, o movimento é invertido, em direção a regiões mais graves,
que se inicia na nota “Mi3”, culminando numa região cromática entre “Fá#5” até “Dó#6”,
ampliando a sua distância intervalar a cada articulação em colcheia.
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Figura 1: Primeiro movimento de textura. pg. 02
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bebês”. Apesar de possuírem um maior comportamento dinâmico-articulado nas inflexões
rítmicas, os “sons de bebês” se relacionam com estes “movimentos de texturas”,
principalmente pelo seu efetivo instrumental (apenas naipe de cordas, principalmente violinos
1 e 2); pelas suas articulações internas, sempre executadas em trêmolos; e por esse caráter de
“ampliação da sua gama espectral” durante o desenvolvimento de cada modelo ou excerto.
Para esse primeiro movimento, há 6 modelos de recriação timbristica dos sons do “bebê
gritando” (baby scream); 3 recriações do “bebê chorando” (baby crying); 4 recriações do bebê
dizendo “jacke” (baby jacke) e; mais 8 recriações para o “murmúrio do bebê” (baby babble).
Ademais, essas “recriações timbrísticas” instrumentais, possuem uma sincronização com sons
eletrônicos de “sons de bebê” gravados. Os principais instrumentos que realizam essa
sincronização são, principalmente, a flauta contralto e o oboé. Ainda, a definição de cada uma
das 21 recriações dos “sons de bebê” foi realizada a partir das próprias indicações, presentes
na partitura.
4. Resultados e Discussão.
A seguir, são apresentados os resultados das dimensões estatísticas de cada “som
de bebê”:
densidades
relativas

densidades
absolutas

fundamentais
virtuais

desvio de
harmonicidade

ocupação absoluta

sincronização

baby
scream

0.63, 0.50,
0.52, 0.40,
0.21, 0.22

93, 98, 96,
79, 119, 124

"Lá#2", "Lá2",
"Sol#2",
"Sol2", "Fá2"

0.38, 0.32,
0.37, 0.32,
0.41, 0.33

2800 (3ºM), 2900
(4ºJ), 3000 (T),
3100 (5ºJ), 3700
(2ºm) 3900 (3ºm)

eletrônica, flauta,
oboé, eletrônica,
flauta contralto, oboé

baby
cry

0.20, 0.37,
0.17

71, 87, 125

“Lá2”, “Ré2”,
“Dó#2”

0.45, 0.40,
0.41

3100 (5ºJ), 3800
(2ºM), 3900 (3ºm)

flauta contralto, flauta
contralto, flauta
contralto

baby
jacke

0.48, 0.58,
0.51, 0.25

38, 37, 22,
19

“Sol#2”,
“Sol2”,
“Sol#2”, “Lá2”

0.50, 0.36,
0.50, 0.40

2700 (3ºm), 2800
(3ºM), 2400 (8ºJ),
2800 (3ºM)

oboé, oboé, oboé,
oboé

baby
babbles

0.33, 0.14,
0.28, 0.28,
0.23, 0.33,
0.39, 0.20

50, 48, 67,
62, 112, 13,
66, 74

“Sol2”, “Si1”,
“Mi2”, “Dó2”,
“Ré2”, “Ré2”,
“Fá2”, “Dó#2”

0.43, 0.38,
0.40, 0.43,
0.38, 0.50,
0.42, 0.43

2700 (3ºm), 4100
(4ºJ), 3600 (8ºJ),
3600 (8ºJ), 3800
(2ºM), 2100 (6ºM),
3500 (7ºM), 3900
(3ºm)

oboé, flauta contralto,
oboé, flauta contralto,
violoncelo, flauta
contralto, oboé, flauta
contralto

Tabela 1: Medidas estatísticas de cada “som de bebê”, em Speakings.

Com relação às sincronizações entre as amostras gravadas dos “sons de bebê” e as
recriações timbrísticas dos “sons de bebê” instrumentais, é possível apontar que, quando há
um relacionamento das recriações das cordas com a eletrônica sincronizada pela flauta
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contralto, os valores de suas “densidades relativas” são, em média, os menores dentre todas as
apresentadas. Essa relação entre “densidades relativas” e “instrumentos de sincronização”
pode ser melhor visualizado a partir do recorte entre “baby cry”, apenas com a flauta
contralto, e “baby jacke”, apenas com o oboé:

Tabela 2: densidades relativas (eixo y) com relação aos instrumentos de sincronização.

De todos os “sons de bebês”, “baby jacke” é aquele que apresenta os maiores
desvios em harmonicidade, com referência a fundamentais virtuais, onde “baby jacke”, mais
uma vez, possui a particularidade de apresentar o menor intervalo (Segunda Maior) entre suas
fundamentais. Em contrapartida, “baby cry” e “baby babbles” são aquelas que possuem os
maiores intervalos (Sexta Menor):

Tabela 3: Relação entre a média dos “desvios de harmonicidade” com o intervalo musical das
“fundamentais virtuais”.

O comportamento das “fundamentais virtuais”, de cada “sons de bebê”, pode
sugerir a “ocupação espacial absoluta”, i.e., o intervalo musical em midicents de cada
recriação instrumental. Em “baby scream”, o movimento descendente de suas fundamentais
(Lá#2 – Fá2, 4º Justa) aumenta o intervalo musical das “recriações” (2800 – 3900, i.e., 3º M
composta e 3º m composta, respectivamente. Já o intervalo musical entre os “baby screams”
extremos é de 7º Maior). Em “baby cry” a relação entre movimento das fundamentais e a sua
ocupação espacial é proporcional (Lá2 – Dó#2 e 3100 – 3900, 6º menor, respectivamente),
seguindo o mesmo procedimento de ampliação intervalar de “baby scream” (agora com 5º
Justa composta, 3100, e 3º menor composta, 3900). “Baby jacke”, por sua vez, apresenta
intervalo de 2º Maior em suas fundamentais virtuais (Lá2 – Sol2) e o intervalo de uma 3º
Maior (2400 – 2800) na ocupação espacial das suas recriações instrumentais. Em “baby
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babbles”, a proporção realizada em “baby cry” é retomada: fundamentais virtuais dentro de
um intervalo de 6º menor (Sol2 – Si1) e ocupação espacial dentro de um intervalo de 6º menor
composta (2100 – 4100). Já a sua ampliação intervalar é a de maior ordem: 6º Maior
composta, 2100, e 4º Justa composta, 4100. Dessa forma, foi possível estabelecer que há uma
relação entre as abordagens mais graves de suas fundamentais com a expansão do intervalo
de cada recriação.

Tabela 4: Relação entre os intervalos musicais, em midicents (eixo y), com as fundamentais
virtuais de cada "som de bebê" (eixo x)

No primeiro movimento, as construções texturais (realizadas, principalmente,
pelas cordas) são gradualmente transformadas em “recriações timbrísticas” dos “sons de
bebê”. Dessa forma, substituindo o termo “inferência de valores” por “construções texturais”
e “sons de bebê”, foi possível estabelecer que há processos de interpolação no
desenvolvimento das recriações timbrísticas, no primeiro movimento de Speakings. Apesar de
cada desenvolvimento ter uma abordagem distinta e peculiar, há, de fato, um direcionamento
a uma maior complexidade espectral, partindo do primeiro “baby scream” até “baby babble”,
com seu clímax geralmente em “baby jackes”, principalmente com relação aos desvios de
harmonicidade. Podemos dizer também que este aumento na “complexidade espectral” (com
valores médios em 0.35, 0.41, 0.45 e 0.425) é inversamente proporcional à densidade do
número de notas musicais que preenchem o espaço sonoro delimitado pelo compositor em
cada recriação (com valores médios em 101, 94, 29 e 61). Isso pode identificar que há,
também, uma aproximação a modelos de filtragem de conteúdo espectral cada vez mais
complexo (i.e., que, de fato, não possuem relação proporcional em números inteiros)
ressaltando a presença de componentes espectrais mais inharmônicos.
Portanto, as mudanças graduais e lineares se apresentam, principalmente, nas três
recriações iniciais. Contudo, é possível estabelecer um direcionamento a comportamentos
mais “heterogêneos”, particularmente em “baby babbles”. Ainda, os futuros trabalhos acerca
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do procedimentos composicionais, em Speakings, proporão novas abordagens analíticas tanto
a partir da gravação sonora, a partir de outras medidas estatísticas focadas diretamente pelo
fenômeno sonoro e timbrtístico resultante, quanto a partir dos possíveis relacionamentos entre
as abordagens analíticas a partir da partitura e da própria gravação.
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Uma análise da trilha musical de John Williams na série Indiana
Jones com exemplos das variações musicais do tema de “Raider´s March”
presentes no filme “Indiana Jones and The Temple of Doom”
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Resumo: Esta pesquisa consiste numa análise musical da música composta para a série
cinematográfica “Indiana Jones” constituída de quatro filmes. Por meio de análises dos recursos
composicionais, tais como a orquestração, a harmonia e as técnicas de desenvolvimento temático,
objetivamos compreender como estes recursos se relacionam com o conteúdo dramático-narrativo
e imagético de uma obra audiovisual. Como metodologia os quatro filmes da série tiveram sua
trilha musical mapeada. A bibliografia de referência da área de trilhas sonoras, bem como a de
teoria musical foi consultada para servir de referencial teórico às análises das músicas dos filmes.
Dentre os resultados obtidos no trabalho, constatamos que o único tema presente nos quatro filmes
é o do protagonista Indiana Jones chamado “Raider´s March” pelo compositor. Chegamos também
a um consenso dos recursos musicais que são mais comumente empregados em função das
alterações sofridas no contexto narrativo fílmico, como, por exemplo, a transposição de um tema
para uma harmonia mais rica em dissonâncias em uma situação de tensão.
Palavras-chave: música de cinema, John Williams, composição musical, leitmotiv, orquestração.
An Analysis of the music soundtrack of John Williams in the movie series “Indiana Jones” with examples
of the musical variations of the theme “Raider´s March” in the film “Indiana Jones and The Temple of
Doom”.
Abstract: This research is a musical analysis of the music composed for the movie series “Indiana
Jones” consisting of four films. By means of analysis of the compositional resources, such as the
orchestration, the harmony and the techniques of theme developing, we aim to understand how
these resources relate themselves with the dramatic-narrative and picture content. As method the
four films of the series had their music soundtrack mapped. The bibliography of reference in the
soundtrack area, as well as the one of music theory was consulted to serve as theoretical reference
to the analysis of the music of the films. Inside the results obtained in the work, we realized that
the only theme present in the four films is the one associated with the leading figure Indiana Jones
called “Raider´s March” by the composer. In addition we arrived at a consensus of the musical
resources that are mostly employed in function of the alterations that occurs in the narrative film
context, like, for example, the transposition of a theme for a harmony richer in dissonances in a
stress situation.
Keywords: film music, John Williams, musical composition, leitmotiv, orchestration.

1. Introdução
Este projeto consistiu em fazer uma análise da trilha sonora de John Williams
composta para a série cinematográfica Indiana Jones. O objetivo desta análise foi o estudo da
construção de motivos, temas e principalmente da orquestração utilizada das músicas mais
recorrentes dos quatro filmes que compõe a série.
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Foram enfatizadas as variações que as peças musicais sofreram no decorrer da série.
Assim como aspectos da articulação entre música e outros fatores de articulação fílmica.
2. Resumo das atividades da pesquisa
Durante a pesquisa, as entradas das músicas nos filmes foram marcadas num
cronograma para organizar o trabalho de seleção das mesmas para a análise. Os temas
principais de cada filme foram identificados assim como as suas principais variações.
Analisando a recorrência deles, constatamos que o único que é presente em todos os filmes é
o tema do protagonista Indiana Jones, chamado “Raider´s March” pelo compositor.
Além de consultar um material teórico de suporte para as análises, uma
bibliografia referente à área de trilhas sonoras foi lida, onde estudamos vários aspectos da
relação entre música e cinema. Dentre eles os múltiplos papéis que a música pode assumir
num filme, as semelhanças entre a música de John Williams nos filmes e a música de Richard
Wagner nas óperas, e as semelhanças das trilhas de Williams com as trilhas dos filmes dos
anos 30, que serviram de base para o seu trabalho (Paulus, 2000, p. 176). O papel do
compositor musical na produção de uma obra audiovisual também foi algo estudado. O
universo audiovisual exige do compositor uma postura com relação a sua música diferente da
encontrada no processo de criação da chamada “música pura”, o que o leva a outro processo
de criação mental. Numa obra cinematográfica o compositor não é um profissional da música
que a ela se agrega, mas sim um profissional de cinema cuja especialidade é a música.
(Carrasco, 2005)
Para ilustrar musicalmente este trabalho, utilizamos como exemplo as principais
variações musicais presentes no tema do protagonista, nomeado pelo compositor de Raider’s
March, presentes no filme “Indiana Jones and The Temple of Doom”, que é o segundo filme
da série.
3. Comentário Geral sobre o trabalho musical nos quatro filmes
Os quatro filmes apresentam no geral uma mesma concepção de trilha musical. Os
personagens mais importantes no decorrer de cada filme ganharam um tema particular.
Os objetos de valor arqueológico representados em cada filme também receberam
temas específicos, como é o caso da arca perdida do primeiro filme. Da mesma forma, grupos
de pessoas que aparecem com recorrência como as crianças escravizadas do segundo filme e o
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exército nazista no terceiro filme receberam temas próprios. Assim como os temas dos
personagens, os temas que representam os objetos e grupos tratados em cada filme sofrem
diversas modificações conforme a situação em que aparecem. Essas alterações utilizam todos
os recursos musicais possíveis: rítmicos, harmônicos, melódicos e alterações principalmente
na orquestração. Esta técnica é conhecida como Leitmotiv, que foi introduzida no século XIX
em meio às óperas de Richard Wagner. No cinema usa-se uma forma adaptada dela.
No caso de “Raider´s March”, o tema utilizado para representar o protagonista da
série Indiana Jones, ele pode tanto aparecer forte e glorioso nos trompetes, como nas cenas em
que o personagem está sendo bem sucedido nas ações, como aparecer num contexto
harmônico tenso com acordes de clusters ou ostinatos melódicos construídos sobre escalas
alteradas, muitas vezes sendo citado por um instrumento de sonoridade mais obscura, como
um contrabaixo ou uma flauta no registro grave, geralmente refletindo um estado de
preocupação do personagem. John Williams se mostra muito habilidoso na capacidade de
realizar estas alterações. As suas trilhas parecem criar um universo paralelo que dialoga com
os filmes.
A trilha se comporta como derivada de uma técnica que ficou conhecido como
mickeymousing. Nesta técnica, a música sempre que presente se comporta de forma a
comentar algum aspecto físico da cena como o movimento de atores, objetos ou mesmo da
câmera constituindo um paralelismo com ele. Fatores de andamento rítmico, articulação
melódica e variações orquestrais são os aspectos básicos que possibilitam este trabalho.
Elementos presentes em trilhas musicais marcantes dos anos trinta como a construção
melódica dos temas e o arranjo orquestral foram resgatados por John Williams. Estes eram
extraídos basicamente da musica sinfônica e operística europeia do período pós-romântico.
4. Exemplos das variações mais importantes do tema de Indiana Jones (“Raider’s
March”) no filme “Indiana Jones and The Temple of Doom”

Exemplo 1: Raider’s March.
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Cena em 00:11:31 – Cena em que Jones, em meio a uma fuga, finalmente consegue beber o
antídoto para o veneno que havia tomado. Bandidos armados estão se aproximando, a trilha é
feita basicamente de elementos percussivos num contexto ritmicamente bem marcado. Os
violoncelos fazem frases de colcheias num andamento bem acelerado. As cordas agudas
respondem com uma frase que marca os tempos fortes do compasso num tom levemente
cômico, pois neste momento Indiana está procurando o frasco do antídoto que ficou guardado
no sutiã de Willie Scott. Enquanto Jones está nesta busca, o garoto Short Round anuncia que
os bandidos estão próximos. Nesta parte aparecem metais realizando uma frase em crescendo
e que no final tem sua atividade rítmica dobrada ajudando a enfatizar o perigo eminente que
logo se revela com tiros que atingem o carro e quebram os vidros. Jones já está com antídoto
na mão e se prepara para bebê-lo. Um breve silencio na trilha ajuda a criar uma expectativa.
Quando ele bebe o antídoto, só o primeiro motivo de seu tema é tocado pelos trompetes,
seguido de uma nota forte nos tímpanos, que trazem a trilha de volta ao contexto de
perseguição, simbolizando que a situação é de muito perigo para comemorar mais do que
aquele breve momento.
Cena em 00:13:38 – Cena em que, decorrida toda a perseguição, Indiana, Willie e o garoto
conseguem fugir num avião que não sabiam ser do próprio inimigo. Tema de Jones é tocado
num andamento um pouco mais acelerado que o de costume. A melodia está nos trompetes
como de costume e trompas e trombones repetem os motivos como uma espécie de eco no
fundo. Com a cena dentro do avião, a música passa para uma orquestração bem mais
econômica e as notas longas do motivo são prolongadas fazendo com que a duração do tema
dobre em função do encaixe das frases de imitação, que alternam trompetes e madeiras junto
com percussão. A parte tocada neste momento é a parte “B” do tema, que é exposto de forma
a exaltar certa expectativa do que ocorrerá em diante, a cena não é conclusiva. A nota de
caráter melódico pouco conclusivo nos trombones e trompas com que a música abandona a
cena enfatiza este aspecto narrativo (ex.2).
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Exemplo 2.

Cena em 00:59:30 – Depois de Willie Scott conseguir tirar Indiana e Short Round de uma
morte certa, ela entra no local da armadilha e sem querer ativa a mesma novamente. Mas o
garoto percebe que uma porta ainda está fechando e todos resolvem passar por ela. Indiana é o
último a passar e ainda estica o braço para pegar o chapéu (cena que faz menção a uma
situação semelhante do primeiro filme). A música está em compasso 3/4, nos trompetes uma
melodia se repete a cada dois compassos cada vez de forma mais intensa. Violinos no agudo
dão uma tensão a mais. Aos poucos uma melodia cromática nas trompas vai tendo sua
atividade rítmica gradativamente aumentada fazendo referência à porta que está se fechando.
No momento em que os três se direcionam para fugir, ocorre uma pequena pausa na música.
Ficando evidente o sucesso da fuga, o tema de Jones é tocado nos trompetes. O tema de
Indiana é composto na forma de pergunta e resposta, no caso, para a segunda frase que tem
caráter de pergunta, a frase de resposta é substituída por uma simples passagem de nota
sensível para a tônica da peça, encerrando a cena (ex.3). Como a cena foi conclusiva, a
música também foi. No caso, entre as perguntas e respostas, frases de muita atividade rítmica
são tocadas pelas madeiras sendo coerentes com o caráter de fuga rápida da cena. As partes de
percussão e cordas graves podem ter sido omitidas para não embolar o som com a sonoridade
ambiente já carregada desta frequência.

Exemplo 3.

Cena em 01:11:57 – Jones e Short Round estão presos junto com um dos meninos que foi
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aprisionado e está consciente. Ele lhes revela a situação triste das pessoas que são obrigadas a
beber o líquido que as tornam trabalhadores passíveis. Neste momento o tema de Jones é
exposto num andamento lento na flauta sobre a harmonia feita pelas trompas e tuba em notas
longas sustentadas. O tema, que comumente é tocado sobre um acorde maior, desta vez
aparece tocado sobre o quarto grau menor dando uma sonoridade dissonante e obscura. Ele
reflete claramente o estado psicológico de Indiana, que está preso e horrorizado com a
situação. A percussão no trecho é ausente e ocorre um ralentando no final da frase (ex.4).

Exemplo 4.

Cena em 01:24:03 – Short Round conseguiu tirar Jones do transe hipnótico. No momento em
que Jones finge que vai matar Short Round e ataca os vilões, seu tema é tocado nos trompetes,
transposto para a tonalidade de Mi bemol maior e sobre um ostinato de ataques fortes em
colcheias nas cordas. Metais fazem ataques sutis ajudando a acentuar a passagem dos
violoncelos. A cena é de desvantagem para os heróis, eles apenas estão dispostos a virar o
jogo e muita ação ainda tem que ocorrer, a sonoridade aqui explorada não dá o mesmo caráter
de vitória da Raider´s March em sua forma original. Sua citação sobre um novo contexto
rítmico e harmônico está em sintonia com o breve momento de ações bem sucedidas dos
heróis.
Cena em 01:26:47- Indiana recuperou as pedras mágicas, ele agora se vê diante de Short
Round e reconhece o esforço do garoto, se não fosse a ação dele, tudo estaria perdido. O tema
de Jones é tocado num andamento lento de forma muito expressiva pelos violoncelos. O
acompanhamento é feito pelas cordas com notas longas, com destaque para os violinos que
dão certa profundidade ao explorar a região aguda. O tema, exposto só nas cordas, revela um
caráter macio e de leveza, fazendo a sonoridade do momento afetuoso de Jones e o garoto.
Cena em 01:31:58- Indiana está lutando com um capanga muito forte. Ele se encontra caído
numa esteira que o está levando para um rolo compressor. Ele não consegue reagir, pois seu
boneco vodoo está com uma faca enfiada nas costas. No momento em que o garoto Short
Round tira a faca do boneco de Jones, Indiana recupera as forças e parte para vencer a luta.
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Logo no seu despertar da dor, frases de Harpa ilustram o seu reerguimento e o tema de
Raider´s March começa a ser tocado. Ele segue enquanto a cena é de Jones acertando os
golpes no vilão. O tema é brevemente interrompido para dar lugar ao tema de Short Round
tocado na celesta enquanto a cena se volta para a briga do garoto com o menino imperador
sob hipnose. Voltando à cena da Briga de Jones com o capanga segue a parte B de “Raider´s
March”, que aqui pode ser associada a uma parte em que o vilão se recupera e equilibra a
briga, mas mesmo assim é a música de Jones e os golpes do vilão pela própria sugestão
narrativa do tema, não tem muito efeito em alterar o fato de a vitória ser de Indiana.
5. Considerações Finais
Depois de fazer esta breve análise da trilha de John Williams na série “Indiana Jones”
podemos reunir alguns aspectos que definem seu estilo na composição de trilhas musicais. Em
termos de orquestração, Williams tem uma predileção pelos instrumentos de sopro, em
especial os metais. Ele trabalha muito bem as diferentes sonoridades possíveis deste naipe,
com destaque para as trompas, que são exploradas deste de o som mais “doce” e “distante” até
o mais “metálico e rasgado”. Os naipes das madeiras e das cordas são explorados mais como
recurso de transição entre as passagens de metais, inclusive é raro em sua música observar a
harmonização de madeiras, elas quase sempre aparecem empregando uma única linha
melódica em uníssonos e oitavas sendo tratadas como um instrumento só. Apesar disto, nos
contextos narrativos de afeição e romance, o compositor não abre mão de colocar em
evidência a leveza e a expressividade das cordas. Em algumas situações, ele emprega uma
orquestração bem mais econômica, onde aproveita para destacar características especiais de
alguns instrumentos como a sonoridade “escura” de uma flauta no registro grave ou a
expressividade de um oboé muitas vezes até fazendo o uso destes instrumentos sozinhos.
Apesar de os temas recorrentes serem construídos em maioria dentro do sistema tonal,
eles são frequentemente moldados por harmonias predominantemente dissonantes valendo-se
de acordes derivados de escalas alteradas para serem situados em situações de medo, horror e
maus pressentimentos. O uso de regiões extremas de instrumentos, principalmente o extremo
agudo dos violinos também são recorrentes nestas situações. Desta forma o compositor
constrói uma tensão que é resultada da soma da tensão harmônica com uma tensão de
natureza instrumental, que em registros extremos apresentam esta característica.
Outro aspecto fundamental no estilo de John Williams é a capacidade de misturar
temas de diversos personagens numa única música. Isto ocorre geralmente em ações
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conjuntas, com os temas mudando conforme o personagem em foco na cena. De acordo com
Paulus (2000, pg. 183) Williams facilita este processo construindo todos os seus temas numa
estrutura periódica estrita.
Com relação às funções que a trilha assume no filme, elas são basicamente estas: 1)
Pode comentar o que ocorre nas cenas, muitas vezes utilizando derivações do estilo
mickeymousing. 2) Pode revelar o desfecho de uma ação que ainda não se cumpriu. 3) Pode
ajudar na compreensão do estado psicológico de um personagem. 4) Pode sugerir mistério e
indecisão, jogando a responsabilidade da resolução para as cenas que decorrem.
O compositor John Williams utiliza como base para a construção da trilha musical
praticamente todo o material proveniente da música ocidental estabelecido até a metade do
século XX. Muito ainda pode ser dito sobre seu trabalho na série Indiana Jones. Esta foi uma
breve análise da trilha musical e muito aprofundamento em questões de harmonia,
contraponto, relações rítmicas e detalhes de orquestração ainda pode ser realizado.
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Resumo: Este ensaio traz uma breve reflexão sobre os lamentos de duas Ariadnes: o primeiro,
pertencente à ópera esquecida de Marin Marais – Ariane et Bacchus, tragédie lyrique – é colocado
em confronto com o famoso lamento da obra-prima homônima de Claudio Monteverdi, Arianna,
tragedia rappresentata in musica. Surpreeendentemente, encontramos paralelos entre os textos dos
dois lamentos levando-nos a suspeitar que o Lamento do compositor italiano, que se tornou tão
famoso, possa ter chegado à França. Esta hipótese traz questões imediatas sobre a recepção de
Monteverdi na França do século XVII, ainda a serem estudadas.
Palvaras-chave: Lamento de Arianna de Monteverdi, Ariane et Bacchus, tragédie lyrique de
Marin Marais, Monteverdi na França.
A french answer to the lost Monteverdi’s Ariadne?
Abstract: This essay presents some thoughts about the laments of two Ariadnes: the first, part of
the forgotten opera of Marin Marais – Ariane et Bacchus, tragédie lyrique – is confronted with the
famous lament of Claudio Monteverdi’s homonymous master piece, Arianna, tragedia
rappresentata in musica. Surprisingly as it seems, we find parallels between the texts of the two
laments, prompting us to suspect that the Italian composer’s Lament, which became so famous in
Italy, could have reached France, which in turn makes us question how Monteverdi’s reception
happened in XVII Century France.
Keywords: Arianna’s Lament, Marin Marais’s Ariane et Bacchs, tragédie lyrique, Monteverdi in
France.

Este ensaio busca colocar lado a lado dois Lamentos de Ariadne – o mais famoso,
desde sua estréia em 1608, fez muitos ouvintes “derramarem uma pequena lagrimazinha” com
a dolente queixa da personagem. Uma vez que o restante da ópera Arianna, tragedia
rappresentata in musica1 de Monteverdi desapareceu, podemos buscar certo consolo ao
escutarmos seu lamento, ou ao examinarmos o libreto, que permanece uma importante fonte
para o estudo da segunda ópera do compositor cremonês. A voz de Ariadne somente voltará a
ser escutada em obra homônima do francês Marin Marais e seu libretista, Saint Jean. Se a
Arianna de Monteverdi perdeu-se nos labirintos de nossa fervorosa imaginação, seria possível
que a existência de uma Ariadne francesa nos devolvesse algo que a voraz história nos negou?
Graças ao célebre filme Touts les matin du monde, o nome de Marais tornou-se muito
conhecido de platéias contemporâneas, que de outro modo não teriam contato com o
repertório do século XVII francês. Sua inesperada fama nos dias de hoje torna ainda mais
surpreendente que sua Ariane & Bacchus, tragédie lyrique2 permaneça nos arquivos da
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Bibliotèque National de France, esquecida e intocada desde sua estréia na Academie Royalle
de Musique em 1696 3.
Esta pesquisa, ainda em andamento, examinará mais profundamente como estes
dois lamentos se relacionam. Apesar da distância no tempo e espaço, cada um dos lamentos
permitirá que possamos compreender convenções próprias de cada gênero dramático musical,
o drama per musica italiano e a tragédie lyrique francesa. A construção de ambas as
personagens respondem em seu modo particular a Poéticas traduzidas ou baseadas em
Aristóteles, que relêem ou distorcem suas teorias. Se a Arianna de Monteverdi é representada
com o disfarce marítimo do habitat silvestre da tragicommedia, o ambiente cortês no qual foi
criada sustentava parcialmente seu status trágico, conferindo à personagem uma representação
nobre e grave. Nossa Ariadne de Marais encontra representação na galante e sofisticada corte
de Luis XIV, uma sociedade com maneiras altamente codificadas, cuja música era um reflexo
direto de seu gosto refinado.
Os dois gêneros – o drama per musica e a tragédie lyrique são universos à parte, e
trataremos de examinar como estas diferenças se constroem a partir dos lamentos de nossas
duas Ariadnes. Desde o nascimento da ópera percebemos a angústia por uma definição teórica
que valide o gênero. Na Itália do seiscento não foram produzidos muitos textos específicos
sobre a problemática de um teatro plenamente cantado, mas encontramos um corpus
considerável de discussão nos prefácios, dedicatórias ou prólogos dos libretos impressos.
Uma premissa aceita como indiscutível foi a escolha de versos e não da prosa para o dramma
per musica. Atuar sem o tradicional discurso falado, substituído pelo canto por si só colocava
em risco os princípios aristotélicos da verossimilhança, e naturalmente este canto deveria ser
em verso e não em prosa: como diria Marino, Musica e Poesia son due sorelle (Música e
poesia são duas irmãs). 4 No entanto, o paradoxo nunca se resolveu na história da ópera, e se
por um lado o novo gênero deveria ser em versos cantados, estes versos, para que se
tornassem mais verossímeis deveriam aproximar-se o mais possível da fala. Assim o canto
nascido em Florença e batizado de stile rappresentativo utilizar-se-ía dos versos endecassilabi
e setenari

5

(endecassílabos e setenários) provocando o nascimento do recitativo ou do

parlare cantando. Para o Lamento d’Arianna, Rinuccini teria se inspirado na versão
amplificada da Metamorfose de Ovídio de Giovanni Andrea dell'Anguillara, publicada em
Veneza em 1561, a qual, baseada nos poucos versos de Ovídio, é transformada em 66 ottave
rime. 6 O mito antigo, assim como a versão de Ovídio, conta que Ariadne, princesa de Creta,
filha de rei inimigo de Atenas, trai seu próprio pai ao ajudar o herói ateniense Teseu a retornar
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do labirinto depois de matar o Minotauro. Após deixar Creta com Teseu, Ariadne é
abandonada por ele na ilha de Naxos – neste momento ocorre a famosa cena do Lamento. O
final da trama é feliz, e a mortal Ariadne provoca a paixão de Baco, que finalmente a desposa.
A busca por ideais clássicos de recriar a tragédia grega como teatro cantado tornase, no entanto, bastante amenizada. Ainda no século XVI, com os ideais teorizados pelo
dramaturgo Giovanni Battista Guarini, o teatro deveria promover o otium delicioso; ou o
deleite prazeroso, e assim, pouco apropriada seria a tragédia, cujos ideais morais deveriam
agora pertencer ao julgamento da Igreja ou dos Monarcas, enquanto a comédia tornava-se
demasiado vulgar para o refinado público aristocrata (FABBRI, 2003, p15). Assim, a escolha
mais aprazível das tragicomédias pastorais teve influência decisiva no juveníssimo gênero
dramático-musical. Se a típica versão pastoral do Orfeo de Monteverdi/Striggio enquadra-se
perfeitamente nas regras estabelecidas por Guarini, a Arianna recebe o subtítulo de tragedia
in musica, o que provoca questões sobre as verdadeiras intenções dos autores em alinhar sua
obra com o mais clássico dos gêneros. Como nos explica Fabbri (2003, p.27), “a característica
nova que nos traz Arianna é a introdução de temáticas “trágicas” quando ligadas a
personagens da realeza, cujas ações têm repercussões mais além de um âmbito apenas
privado, e cujo nível de expressão lingüística é apropriadamente magnífica e grave.”
Na França, desde os primeiros textos sobre ópera, percebemos uma incessante
comparação e rivalidade com o teatro dramático, gênero consagrado por Aristóteles e tantos
outros teóricos que lhe sucederam, estabelecendo um corpus crítico invejável para os
criadores do incômodo teatro cantado. Ironizando a ópera nascente, o autor de uma Arte
Poética de 1674, Nicolas Boileau manifestava: “E todos estes lugares comuns de moral
sensual / Que Lully reanimou com o som de sua música?”. La Bruyère, em seu Les
Caractères (Des ouvrages de l’esprit), dá continuidade às comparações entre teatro falado e
cantado e defende a utilização da maquinária, não tão necessária no teatro, mas sim na ópera
para enfatizar a verossimilhança:
“...as máquinas embelezam a ficção, sustentando para os espectadores esta doce ilusão
em que consiste todo o prazer do teatro, onde ela [a maquinária] acrescenta ainda o
maravilhoso. Não precisamos de vôos, nem de carruagens nem de transformações em
Bérenices e Pénélopes: mas disto precisamos nas óperas, [sendo] apropriado para este
espetáculo manter os espíritos, os olhos e os ouvidos num igual encantamento.”
(KINTZLER, 1998: s.n.)

Os textos que servirão de base para tais discussões teóricas são originários de
Corneille, um autor que ironicamente nunca acreditou nem mesmo na existência da ópera
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como um gênero merecedor de atenção. Em Trois Discours sur le poème dramatique (1660),
o autor explicita os princípios da verossimilhança no teatro, que serão, por outros autores,
transpostos para a ópera. O gênero então ganha sua autonomia e legitimidade através das leis
de verossimilhança e através da utilização do maravilhoso, já que o mundo fabuloso dos
deuses na ópera exige sua representação através desta estratégia.
Apesar das óperas italiana e francesa ocuparem lugares e momentos tão distintos
teórica e historicamente, os Lamentos das personagens principais nas duas óperas aqui
tratadas nos deixam intrigados. Em um ensaio seminal sobre a recepção da música italiana na
França no século XVII, o musicólogo francês, Jean Duron descreve a produção do teórico,
compositor, mestre de capela e colecionador, Sébastien de Brossard, que copiou, comentou e
re-compôs um vasto repertório de música sacra italiana, afrancesando o estilo de música que
fora composta cinquenta anos antes na Itália. Infelizmente em suas coleções do final do século
XVII, não consta nenhuma referência à música anterior a 1630, nem ao nome de Monteverdi.
No entanto, o artigo indica claramente que o gosto francês pela música italiana não era uma
novidade. É conhecido o fato de que na própria corte de Luís XIV havia uma forte corrente
italianizante, com a vinda de muitos compositores e cantores que tornaram-se parte de seu
entourage. 7 Indicação clara de que a fama de Monteverdi fora da Itália já havia se
estabelecido se dá através de uma antologia publicada em Nurembergue, em 1597, a Fiori del
giardino di diversi eccellentissimi autori. Em 1646, Thomas Gobert, maestro di cappella da
Capela Real de Paris, em uma carta a Constantin Huygens cita “alguns madrigais compostos
por Monteverdi” como exemplo da mais encantadora “maneira italiana”, admirando “sua
busca por uma exploração de muitos belos acordes e dissonâncias”. Shütz também expressaria
sua dívida com o autor dos Madrigali guerrieri, et amorosi e seu aluno Christoph Bernhard
citará Monteverdi e Cavalli em seu Tractatus compositionis augmentatus entre os
representantes do stylus luxurians comunis e do stylus [luxurians] teatralis. O Lamento
d’Arianna aparecerá também em manuscrito atribuído a Luigi Rossi encontrado na British
Library, ao lado de um controverso lamento de Olimpia, Voglio, voglio morire. Os topoi
poéticos são os mesmos de Arianna, suscitando polêmica sobre a autoria de Monteverdi
(FABBRI, 1994, p.98). Outra indicação forte da chegada do Lamento a França reside no fato
de que Virginia Ramponi Andreini, a famosa atriz de Commedia del’Arte e primeira intérprete
do papel título de Arianna, visitou diversas vezes Paris com sua trupe, a partir de 1613. Além
disto, é preciso buscar informações aprofundadas sobre a estadia de Rinuccini em Paris, entre
1600-1604, e a visita de Caccini e sua filha pouco depois. Não é novidade o fato de que várias
óperas italianas foram trazidas a Paris desde La finta pazza de Sacrati/Strozzi (1645), Egisto
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de Cavalli (1646) e Orfeo de Rossi (1647). Estas intrigantes questões indicam a necessidade
de compreendermos mais profundamente o possível percurso do Lamento d’Arianna
transformado em verdadeira tópica que influenciaria diretamente o discurso da personagem
francesa de Marin Marais. O lamento francês de Ariadne apresenta marcantes similaridades
com o texto de comovedora carga emocional de seu antecessor italiano: colocando os dois
Lamentos lado a lado, torna-se evidente que Saint-Jean vai buscar inspiração para o locus
terribilis dos sofrimentos de sua Ariadne não em Ovídio ou Catulo, mas em Ottavio
Rinuccini, o libretista de Monteverdi. Assim podemos examinar as similaridades nas queixas
de ambas as heroínas e podemos perceber como Catulo ou Ovídio consistem em fontes
aparentemente mais distantes.
Ariane de Marin

L’Arianna de

Marais/Saint-Jean

Monteverdi/Rinuccini

Que ne me laissiez-

Lasciatemi morire. 8

vous mourir?

(idem)

Poema 64 de Catulo

Ovídio: Carta X

(repetido como um
refrão)
M’abandonne

E in queste arene ancora ...

É assim que a mim, ó pérfido,

Vejo se aproximarem, de um lado

aujour d’huy dans

Lascierà l’ossa ignude!

abandonaste no litoral

ou de outro, lobos que com dentes

deserto?[...]por isso serei entregue

ávidos rasgarão minhas entranhas

para ser dilacerada pelas feras e

[...] Os pássaros marinhos abater-

pelas aves como presa, e morta

se-ão sobre meus ossos que não

não serei sepultada pela terra

serão enterrados?

ce triste sejour.

sobreposta.
Reviens trop volage

Volgiti, Teseo mio, Volgiti, Teso,

[...] e eu chamei Teseu [...]retorna,

Thesée

O Dio!

criminoso Teseu [...] Teseu, volta
para mim a proa de teu barco;
retorna, que os ventos te tragam.

Dieu

des

Eaux,

vangez-moy de ce

Sommergetelo

voi

dentr’a

quell’onde!

perfide amant
Qu’il perisse... Mais

Che parlo, ahi, che vaneggio?

non, loin d’estre

Misera ohimè, che chieggio? […]

soulagée, Son trepas

Parlò la lingua, sì, ma non già il

ne feroit

cuore.

qu’augmenter mon
tourment
Grands Dieux! c’est

Spegni tu Morte, ormai, le fiamme

la fureur plûtot que

indegne! 10

la tendresse / Qui
m’ouvre, en ce
moment, le chemin
de la mort. 9

Tabela 1.
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Notas:
1

O título da ópera de Monteverdi será sempre escrita neste formato, em itálico: Arianna. A personagem, seja de
que ópera for, será tratada com o nome em português, Ariadne.
2
O título da ópera de Marin Marais terá seu título escrito sempre em itálico, Ariane et Bacchus, tragédie lyrique.
3 O grupo de pesquisa coordenado por Silvana Scarinci trabalha atualmente na edição da ópera inédita de Marin
Marais.
4 Canto VII de Adone APUD FABBRI, 2003, p.12.
5 Desde o Quatrocentos, as traduções do Latim e grego são feitas nestes versos. Bembo, em seu Tratado Prose
della volgar lingua (Ed. 1525), nos esclarece “o que tornaria onze sílabas num verdadeiro verso e não em
segmento de prosa”: ...nel verso puossi gli accenti porre di modo che egli non rimane più verso, ma divien prosa,
e muta intutto la sua natura, di regolato in dissoluto cangiandosi (no verso se pode colocar os acentos de modo
que ele não permanece mais verso, mas se transforma em prosa, e muda, em toda sua natureza, de regular em
dissoluto cambiando) e segue explicando como o uso de acentos de forma irregular aproxima os endecassilabi da
prosa. Em 1529, Trissino, em sua Poetica propõe uma gramática mais complexa em relação a esses versos,
sendo estes equivalentes ao trímetro e dímetro iâmbico latinos, surgindo uma relação com os pés, de duas sílabas
(iâmbico, troqueu, espondeu, pírrico. O destino dos endecassilabi ficaria ligado à tradução dos clássicos, e como
exemplo canônico de tradução, temos a Eneida de Annibal Caro (1563-6). In: BELTRAMI, 1991, p108-9).
6
Estrofes de 8 versos endecassilabi sobre duas rimas (ABABABAB).
7
Em 1678, chegou à corte Paolo Lorenzani, cujos Motetos foram executados para o Rei Sol. No entanto, sua
permanência na corte foi ofuscada por Lully, que não permitiu que o compositor permanecesse ativo em
Versalhes. Vários castrati ialianos chegaram à Paris em 1680, como Bagnera, Favalli, Nardi, Carli, Santoni e
Piertro. Pouco tempo depois, a compositora e nobre dama veneziana foi também acolhida pela corte francesa.
8 Apesar da Tragédia Ariane de 1657 de Corneille ter sido apontada como possível fonte de inspiração para o
libreto de Saint Jean, os Lamentos das duas Ariadnes não apresentam nenhuma semelhança exceto na última
frase da heroína, quando assistimos a uma cena de suicídio por uma espada (cena similar será retomada com a
morte da Dido de Desmarest – La Didon, 1693). A Ariadne de Corneille, em sua breve agonia diz: et me laisse
mourrir (e deixai-me morrer).
9

Por que não me deixais morrer? / Abandonas-me hoje neste triste lugar / Retorna, tão volúvel Teseu, / Deus das
Águas, vingai-me deste pérfido amante, / Que ele pereça... Mas não, longe de ser consolada, Sua morte não faria
senão aumentar meu tormento / Mas não, longe de ser consolada, Sua morte não faria senão aumentar meu
tormento / Grandiosos Deuses! É o furor mais do que a ternura / Que abre neste momento o caminho da morte.
10
Deixai-me morrer / E nestas areias ainda... Deixarás os ossos desnudos / Retorna Teseu meu, retorna, Ó Deus!
/ Afogai-o sob aquelas ondas! / Que digo, ai! estou delirando? ... / Falou a língua sim, mas não o coração. /
Apaga tu, Morte, enfim, as indignas chamas.
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Resumo: Neste trabalho apresentamos uma análise da obra Terretektorh (1965-66), do compositor
Iannis Xenakis, considerando mais especificamente a forma como o espaço é empregado na
construção do discurso musical da obra. A orquestra, composta por 88 músicos dispersos entre a
audiência, transforma-se numa espécie de “meta-instrumento”, pelo qual são exploradas distintas
topologias e trajetórias. Nesta análise pretendemos demonstrar como a exploração sistemática do
espaço é capaz de transformá-lo num elemento quase “temático” cujas “variações” são uma
componente central do desenvolvimento da música.
Palavras-chave: Iannis Xenakis, Análise Musical, Espacialização Sonora, Terretektorh.
Variations on the space in Terretektorh, of Iannis Xenakis
Abstract: In this paper we present an analysis of Iannis Xenakis’s Terretektorh (1965-66),
considering more specifically the manner in which the space has been exploited in the construction
of the work’s musical discourse. The orchestra, with its 88 musicians dispersed amongst the
audience, is transformed into a sort of “meta-instrument” optimized for the projection of sound
trajectories and topologies. In this analysis we intends to show how the systematic exploration of
space along these dimensions transforms it into a quasi “thematic” element whose “variations”
form a central component of the music’s overall development.
Keywords: Iannis Xenakis, Musical Analysis, Sound Spatalization, Terretektorh.

1. Introdução
A ideia de espaço desdobra-se em múltiplas facetas na obra do compositor Iannis
Xenakis (1921/22-2001), que vão desde aplicações composicionais de propriedades
matemáticas do espaço até a exploração da espacialidade física do som. Pela sua experiência
como arquiteto junto a Le Corbusier desde 1948 até o fim da década de 50, Xenakis
demonstrava grande interesse pela modelagem do espaço físico através da transformação dos
elementos contidos no mesmo. Tais elementos podem ser compostos de luz como, por
exemplo, nos vitrais do convento de Saint-Marie de la Tourette (1953-60), onde à medida
que a luz solar irradia sobre as janelas de diferentes tamanhos, se altera a percepção do espaço
físico interior, ou compostos por sons, como em Concret P.H. (1958), para suporte eletrônico,
em que centenas de partículas sonoras ressoam sob a superfície paraboloide hiperbólica do
Pavilhão Philips. A expressão máxima das potencialidades do espaço com o elemento
artístico em Xenakis encontra-se em seus Polytopes (do grego poly – muitos e topos – lugar,
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espaço, território), uma série de obras multimídia realizadas entre 1967-78 que exploram sons
e cores em movimento pelo espaço arquitetônico (HARLEY, 1998).
Como compositor, Xenakis interessava-se também pela modelagem do som
através do espaço, aspecto este decorrente de sua experiência com a música eletroacústica.
Evidentemente, as técnicas de controle da espacialização em suporte eletrônico refletiram na
escritura instrumental de obras que exploram o deslocamento do som através do espaço. As
primeiras referências claras acerca da espacialização no âmbito da música instrumental
encontram-se em Eonta (1963/64), para quinteto de metais e piano e Oresteïa (1966), para
coro, sendo explorado em ambas a mobilidade dos instrumentistas sobre o espaço de
performance. No entanto, é a partir de Terretektorh (1965/66) que Xenakis demonstra a plena
utilização do espaço como um elemento composicional. O tratamento dado ao espaço nesta
obra torna-se um importante laboratório para a construção do discurso espacial de importantes
obras posteriores, tais como Nomos Gama (1967/68) e Persephasa (1969).
2. Sobre Terretektorh
Terretektorh é uma obra orquestral composta entre 1965-66, comissionada para
um novo festival de música contemporânea em Royan, na França, onde foi executada em abril
de 1966 pela Orquestra Filarmônica da ORTF, sob regência do maestro Hermann Scherchen.
O título deriva das palavras tekt (construtor), orh (ação de) e terre (prefixo aumentativo).
A disposição dos músicos é em si um aspecto de interesse, por ser a primeira obra
em que a audiência encontra-se completamente imersa pelos instrumentistas. A formação
instrumental compreende 88 músicos espalhados entre o público, distribuídos de maneira
quase homogênea. O espaço é formado por um círculo dividido em oito partes iguais, que
denominaremos por setores (de A a H), e seis regiões concêntricas, que denominaremos por
regiões (de 1 a 6), conforme a figura 1. Além disso, três percussionistas são dispostos nos
limites dos setores A, D e G.
Na descrição do compositor, a obra configura uma “espécie de ‘sonotron’, um
acelerador de partículas sonoras, um desintegrador de massas sonoras, um sintetizador”
(XENAKIS, 1992, p.237, tradução nossa). O gráfico 1a demonstra a distribuição dos naipes
de instrumentos sobre os oito setores e o gráfico 1b apresenta a distribuição dos instrumentos
por registro (grave/agudo) em cada região do espaço de performance. A homogeneidade tanto
quantitativa (número de instrumentos) quanto qualitativa (timbre e registro) da distribuição
orquestral em cada setor e região faz do espaço na obra em si um meta-instrumento, através
do qual o compositor pode explorar distintas topologias e trajetórias.
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Além de seus instrumentos específicos, cada um dos instrumentistas executa ainda
quatro outros instrumentos, sendo eles: bloco de madeira, maracas, chicotes e sirene de apito.
Com isto, a distribuição de timbres torna-se de fato homogênea, sendo possível a exploração
de uma única sonoridade por toda a orquestra ressaltando assim a localização desta entre o
público como primeiro plano do discurso musical. A acuidade da localização espacial 1 para
esse conjunto de timbres é um aspecto relevante na construção do discurso espacial ao longo
da obra.

Figura 1: Disposição espacial dos instrumentistas conforme consta na partitura
Gráfico 1e 2: Distribuição de Naipes em cada setor (1) e Registros em cada região (2).

Com esta análise, pretendemos discutir a figuração do espaço como elemento
central no discurso sonoro de Terretektorh, apontando a organização das diferentes topologias
e trajetórias espaciais como um aspecto quase “temático” no desenvolvimento da obra.
Abordamos inicialmente os principais materiais sonoros da obra e os diferentes tipos de
tratamento dado à espacialização e, em seguida, discorremos sobre a presença na primeira
seção da obra de todos os elementos espaciais utilizados, sugerindo assim uma espécie de
exposição do tema espacial da obra.
3. Análise
Pautados na hipótese de que os tipos de materiais sonoros utilizados podem
delinear diferentes comportamentos espaciais, procuramos estabelecer uma estrutura geral de
organização desses na obra. Para isso, utilizamos a classificação feita por Hoffman (2006),
que aponta cinco categorias de materiais, sendo elas: (I) sons ou acordes estáticos, (II) pontos
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distribuídos estocasticamente, (III) linhas melódicas em constante movimento descendente ou
ascendente, (IV) planos sonoros com movimentação interna e (V) linhas cromáticas densas no
registro grave. Essas categorias abrangem o conteúdo sonoro da obra de maneira ampla e
geral, sendo possível encontrarmos distintas aplicações das mesmas ao longo da peça. Pela
natureza contrastante e pouco ambígua dessas categorias foi possível encontrarmos a
aplicação de comportamentos espaciais específicos para cada tipo de material. Na tabela 1
apresentamos a organização geral dos materiais e a respectiva espacialização aplicada a cada
um desses.
Tabela 1: Movimentos espaciais aplicados a cada material em Terretektorh
Compasso
1 – 74
75 – 94
95 –97
97 – 114
111 – 114
115 – 175
158 – 175
176 – 194
192 – 196
195 – 215

216 – 257
258 – 303
302 – 330
331-355
356 – 413

414 – 447

Espacialização
I = mov. circulares e espirais
II = desordenado
III = mov. circular (de D a E)
IV = mov. concêntricos (75-81) e circulares (84-90)
III = local, por setor
II = mov. circular (diversas velocidades, sentidos alternados)
I = mov. circular constante, sentido horário
III = local, por setor
II = desordenado
I = mov. circulares e espirais
III = local, por setor
V = local, em setores diametralmente opostos
IV = alternância entre setores (ACEG – BDFH)
V = desordenado/saturação
I = mov. circulares e espirais (madeiras)
III = tutti com mov. centrípeto
IV = mov. circular e espiral hiperbólico
I = alternância entre setores (ADEH)
V = desordenado/saturação
III = tutti
I = desordenado
III = multidirecional
V = desordenado/saturação
III = mov. circular constante (sirenes) e multidirecional
(cordas e sopros)
II = desordenado e movimentos circulares simultâneos
III = mov. circular e espiral logaritmo
IV = mov. espiral arquimediano (madeiras)
II = desordenado (sirenes e maracas) e mov. centrípeto e
centrífugo (blocos de madeira)
I = mov. circular duplo em sentido horário (cordas) e mov.
espiral logarítmico (metais)
III = local (madeiras) e mov. espiral arquimediano (metais)
IV = mov. locais por setor (cordas) e alternância entre setores
opostos (madeiras)
III = tutti (cordas) e mov. circular (metais)
I = tutti
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Ao analisar a tabela acima podemos notar uma constante contraposição entre
movimentos espaciais ordenados e não ordenados. Dentre o conjunto de movimentos
ordenados, o principal elemento explorado em toda a obra são os movimentos circulares.
Enquanto que, sob o domínio espacial, tais movimentos obedecem a uma progressão linear,
condicionados pela localização dos instrumentistas e representados através de círculos, sob o
domínio temporal esses são ordenados por padrões lineares e não lineares, que podem ser
representados por diferentes tipos de espirais.
Na matemática, espirais são curvas planas que giram infinitamente em torno de
um determinado ponto (polo), ordenadas por uma função específica. Nos rascunhos do
próprio compositor 2 três tipos diferentes de espirais são notados junto à partitura, são eles:
espiral arquimediana, hiperbólica e logarítmica (figura 2). Xenakis utiliza segmentos de
espirais para determinar diferentes padrões de velocidade de rotação do som através da
audiência. A primeira espiral apresentada, arquimediana ou aritmética, apresenta velocidade
constante e mantém a mesma distância de separação entre voltas sucessivas, enquanto que a
espiral hiperbólica, gira cada vez mais rapidamente à medida que se aproxima do centro,
sendo o inverso da espiral arquimediana. Na terceira espiral, a distância do polo a cada volta é
definida por uma progressão geométrica, sendo tangenciada por todas as retas situadas em seu
plano. Essa espiral é também conhecida como “spira mirabilis”, de forma que a razão entre as
distâncias de voltas sucessivas aproxima-se da proporção áurea.

Figura 2: Espirais utilizadas (arquimediana, hiperbólica e logarítmica) e suas respectivas funções
em coordenadas polares.

Outros dois movimentos ordenados recorrentes ao longo da obra são os
concêntricos e excêntricos, ou seja, o deslocamento do som entre regiões de um mesmo setor.
Entre os compassos 343-352, por exemplo, podemos encontrar uma série de movimentos
centrífugos e centrípetos realizados por todos os setores com blocos de madeira.
Os movimentos espaciais não ordenados são obtidos através da sonoridade rítmica
irregular, principalmente pelo uso das maracas e sirenes de apito ou ainda pela grande
sobreposição rítmica em curtas seções de tutti. Dada a natureza acústica do sinal sonoro
explorado na categoria V, sua localização torna-se bastante imprecisa ao ouvinte, aspecto este
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que é enfatizado pelo tipo de tratamento espacial utilizado pelo compositor. Como
demonstrado pelas linhas contínuas na figura 2a, as linhas cromáticas no registro grave
surgem inicialmente em setores simetricamente opostos 3 entre os compassos 158-175,
concentrando-se entre os setores C e G do círculo orquestral. Em seguida, o número de linhas
melódicas desta categoria aumenta de maneira considerável, saturando assim a capacidade
humana de localização espacial de trajetórias do som e construindo dessa forma uma massa
sonora que gravita sobre o espaço da audiência (figura 2b).

(a)

(b)

Figura 2: Espaço tímbrico formado pelas linhas cromáticas em registro grave dos compassos 158 a
175 (a) e 176 a 257 (b).

A saturação dos movimentos ordenados em planos espaciais não ordenados pode
também ser observada no tratamento dos sons percussivos. Dada a curta duração desses, a
construção de trajetórias não é mais realizada por meio do controle de dinâmicas, tal qual
utilizado para as sonoridades contínuas, mas através da diferença temporal entre ataques,
transitando assim entre a percepção de pontos espalhados espacialmente e a ilusão de um
único sinal sonoro em reverberação pelo espaço da audiência. Nos compassos 97-116, os
ataques rítmicos dos chicotes criam uma série de movimentos circulares. A sequência de
movimentos realizados (figura 3) indica um possível desenvolvimento da trajetória inicial,
que é desmembrada em trajetos semicirculares, iniciando-se sempre em seções
diametralmente opostas, até que, por fim, retorne ao movimento inicial, reexposto em ambas
as direções simultaneamente.

Figura 3: Trajetórias espaciais dos sons de chicote (comp.97-116)
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O movimento ordenado dos chicotes é então saturado por uma massa de ataques
rítmicos, variando gradualmente entre os timbres de chicotes, blocos de madeira e maracas do
compasso 117 ao 175. Novamente, a espacialização não é determinada por meio de trajetórias
definidas, mas pela gravitação de planos sonoros que se modificam pela quantidade e
localização de eventos em cada setor e região orquestral. Pela densidade de eventos rítmicos
em cada um dos setores (A-H) e regiões (1-6), calculou-se o ponto espacial de concentração
da massa sonora. Os quatro gráficos apresentados na figura 4 demonstram o deslocamento do
centro da massa a cada compasso desta seção.

Figura 4: Concentração espacial da massa sonora rítmica entre os compassos 117 e 175.

Podemos notar um crescente grau de complexidade na exploração dos elementos
espaciais ao longo de toda a obra. Se, porém, observarmos de maneira mais detalhada a
primeira seção da obra, podemos encontrar praticamente todos os elementos espaciais
explorados pelo compositor, o que caracteriza esta primeira seção como uma espécie de
exposição temática, a partir da qual derivam diversas variações. Nos primeiros 74 compassos
da peça, o compositor explora os parâmetros sonoros (altura, envelope dinâmico e timbre) de
maneira bastante econômica, colocando o espaço como primeiro plano na composição.
Tabela 2: movimentos espaciais nos compassos 1-74.
Comp.
1-9
8-24
23-24
32-45
10-23
45-47
49-50
55-74
51-60
60-66
65-69
69-71
71-73
73-74
74

Tipo de movimento
Circular constante
Espiral arquimediana (aceleração)
Espiral arquimediana (desaceleração)
Espiral hiperbólica
Movimento não ordenado (Maracas)
Movimento concêntrico (H) e excêntrico (G)
Tutti polirrítmico não ordenado
Movimento não ordenado (Maracas)

Espirais logarítmicos
(progressiva aceleração)

Sentido
Horário
Desordenado
Concêntrico /Excêntrico
Desordenado
Desordenado

Anti horário
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A maneira gradual com que cada movimento é apresentado caracteriza esta
primeira seção como uma exposição, onde o espaço é o elemento central no desenvolvimento
do discurso musical. Conforme demonstrado na tabela 2, esta seção inicial apresenta os
principais elementos espaciais utilizados na obra: os movimentos ordenados das cordas em
trajetórias circulares e espirais, dos blocos de madeira em movimentos concêntricos e
excêntricos além dos movimentos não ordenados criados pela sonoridade das maracas.
4. Considerações Finais
Pretendemos demonstrar neste trabalho alguns aspectos de tratamento do espaço
como aspecto estrutural do discurso sonoro em Terretektorh. Em nossa análise, apontamos a
organização dos materiais na peça através de distintas morfologias espaciais abordadas pelo
compositor. A ideia de espaço como elemento quase “temático” faz-se presente desde o início
da obra onde os principais tipos de movimento explorados serão apresentados de maneira
gradual. Em crescente grau de complexidade, o discurso espacial culmina, ao final da obra,
com a sobreposição de distintos planos sonoros no espaço, cada qual com características
tímbrísticas e materiais singulares.
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Notas
1

Sobre as relações entre as qualidades sonoras e acuidade de localização espacial do som, ver Blauert (1997);
Os rascunhos foram acessados por Harley (1994);
3
Tal aspecto faz-se também presente na obra eletroacústica Bohor (1962), para 8 canais, formado por quatro
pares de pistas em estéreo distribuídas em canais simetricamente opostos na difusão sonora.
2
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Resumo: O presente artigo dialoga com o texto “Getúlio da Paixão Cearense (Villa-Lobos e o
Estado Novo)” de José Miguel Wisnik (1982), propondo uma outra interpretação da obra Choros
no.10 de Villa-Lobos, baseada na análise detalhada de seus elementos musicais. O argumento
central é de que os elementos sonoros são trabalhados de acordo com suas características
tradicionais, e não apenas moldados pelo compositor sob uma ótica ocidentalizante e com
propósitos platônicos de educação do povo, como seria o ideal nacionalista. Essa outra leitura da
obra de Villa-Lobos coloca o compositor em diálogo com conceitos sobre cultura à frente de sua
época.
Palavras-chave: Villa-Lobos, nacionalismo, Choros no.10.
Villa-Lobos: Choros No. 10 – another nationalism?
Abstract: This paper debates the text “Getúlio da Paixão Cearense (Villa-Lobos e o Estado
Novo)” by José Miguel Wisnik (1982), proposing another possible interpretation of Villa-Lobos
Choros No.10, based by detailed musical analysis. The main argument is that the musical elements
are developed accordingly to its traditional characteristics, and not only used by the composer with
a Westernizing approach and with platonic goals of mass education, as nationalistic ideals would
suggest. This other interpretation of Villa-Lobos music places the composer in dialogue with
concepts about culture ahead from his time.
Keywords: Villa-Lobos, nationalism, Choros no.10.

O presente artigo apresenta resultados parciais de pesquisa em andamento, e
dialoga principalmente com o texto “Getúlio da Paixão Cearense (Villa-Lobos e o Estado
Novo” de José Miguel Wisnik (1982) sobre as possibilidades de interpretação da obra Choros
No.10 de Villa-Lobos.
A obra, para coro misto e orquestra, foi composta em 1926 durante um dos dois
períodos nos quais o compositor residiu em Paris. Com duração aproximada de treze minutos,
ela possui dois movimentos de duração semelhante, sendo o primeiro instrumental
(compassos 1-148), e o segundo para a formação completa de coro e orquestra (compassos
149-270).
Wisnik associa procedimentos musicais da peça ao pano de fundo políticoideológico da época de sua composição, a década de 1920, cujo pressuposto, afirma o autor,
era o entendimento platônico da música como elemento fundamental na educação do ser
humano. A música seria, assim, uma ferramenta a ser deliberadamente utilizada pelo Estado
na educação da nação. Para os intelectuais e pensadores da época, continua, dentre os quais
destaca-se Mário de Andrade (especialmente em seu Ensaio sobre a música brasileira), a
música educativa seria aquela que tem suas raízes nas tradições musicais não-urbanas,
entendidas à época como “puras” ou genuinamente nacionais em contraponto aos gêneros
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musicais já “descaracterizados” e “prejudiciais” dos centros urbanos. O trabalho dos artistas
nacionalistas, em especial os músicos, seria lapidar elementos dessas fontes puras do folclore
de forma culta ou erudita, como forma simbólica – e decorrentemente prática – de “domar”
as forças naturais do povo para construir uma sociedade educada. O povo encontraria, nessas
obras de grande valor artístico, um espelho refinado se sua unidade e potencial. Wisnik
evidencia os preconceitos embutidos nessa perspectiva, além de criticar a ideologia sobre a
função social educativa da música corroborada entre intelectuais e Estado.
Embora reconheça que a complexidade do Choros No.10 de Villa-Lobos
extrapola essa visão dicotômica e platônica da realidade musical brasileira, Wisnik relaciona
essa obra de Villa-Lobos como parte desse panorama, colocando-a em harmonia com esses
pensamentos. Para tanto, tece análises musicais bastante generalizadas sobre o discurso
musical, sem, no entanto, fornecer exemplos específicos.
Uma análise musical do segundo movimento da obra intencionada a atingir maior
nível de profundidade que a de Wisnik, calcada não somente na apreciação, mas no estudo
musical detalhado, revelou elementos que podem sugerir uma outra interpretação desse
discurso musical. Tais elementos colocam essa obra não em harmonia com as idéias de sua
época, mas em oposição ou paralelismo a elas, sugerindo inclusive abordagens que só se
tornariam senso comum décadas adiante. Naturalmente, essa análise pretende somar
possibilidades de interpretação desta obra ao cânon, e não se impor sobre outras perspectivas.
Como apontam Wisnik e outros autores, a exemplo de Salles (2009), o Choros
No.10 apresenta uma fusão dos três elementos formadores da cultura brasileira, conforme
descritos por Mário de Andrade (1972): indígena, africano e europeu. Na obra, elementos
musicais característicos marcam essas referências: um canto original dos índios Parecis
(Salles, 2009) ; instrumentos de percussão de origem africana, como o reco-reco e o caxambu;
i

instrumentação e diatonicismo europeus. Esses três universos mesclam-se no decorrer da
obra, culminando em uma sonoridade que alude a uma escola de samba (Salles, 2009) e onde
ocorre a melodia da canção “Rasga o Coração”, de Anacleto de Medeiros com letra de Catullo
da Paixão Cearense (a letra, presente na edição original de Villa-Lobos, foi posteriormente
excluída por questões de direitos autorais). Para Wisnik, o desenvolvimento da obra tende à
educação – diga-se ocidentalização – dos elementos indígenas e africanos. O que ocorre com
os elementos musicais propriamente ditos, no entanto, me sugere um sentido bastante
diferente. Wisnik dispende pouca atenção às referências africanas na peça, e a mim também
elas parecem estar presentes de maneira menos acentuada na peça.
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Antes de seguir adiante, faz-se necessário aqui diferenciar o que seja
desenvolvimento e repetição para os propósitos deste texto. Por desenvolvimento entende-se
aqui os procedimentos musicais provenientes da tradição européia (diga-se música culta),
calcada em idéias de discurso, retórica, linearidade de pensamento, preocupação formal,
coesão, organização, racionalização, etc. – baseados na concepção de tempo linear. Por
repetição entende-se aqui os procedimentos musicais (ou sonoros, visto que música é um
conceito ocidental) baseados na concepção de tempo circular presente em comunidades
tradicionais, cujos elementos musicais tendem à variação. Assim, desenvolvimento relacionase, aqui, à música européia, enquanto repetição à música tradicional indígena. Essa
classificação gerenaliza duas categorias amplas e complexas, e sua criação teve como objetivo
apenas facilitar a argumentação nesta análise.
O motivo indígena, que baseia todo o segundo movimento do Choros No.10, é
tratado de forma coerente à lógica de sua própria essência, ou à lógica que o senso comum e
provavelmente o compositor teriam dessa essência: de maneira repetitiva e constante durante
todo o movimento, sofrendo pequenas alterações. O motivo é reiterado principalmente pelo
coro, reforçando a idéia de conexão com cantos indígenas tradicionais (na percepção ou
tradução do compositor). Ele é apresentado logo no primeiro compasso pelo fagote solo:

Exemplo 1: apresentação do motivo indígena pelo fagote, no início do segundo movimento do
Choros no.10 de Villa-Lobos (compassos 149-150).

Esse motivo sofre uma alteração significativa, a ser comentada adiante, tornandose diatônico na maior parte do movimento. O exemplo abaixo ilustra sua primeira ocorrência
no coro, cantada pelo naipe de tenores (ao motivo seguem-se compassos de acompanhamento,
que sustentam a entrada do motivo transposto em outras vozes):
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Exemplo 2: motivo indígena diatonicizado apresentado pela primeira vez pelos tenores
(compassos 166-171).

Essa perspectiva de repetição e não desenvolvimento ocorre também com a
melodia de Chora o Coração, que, quando introduzida depois da metade do movimento
(compassos 206), é entoada de forma completa, com todas as repetições, durante cinquenta
compassos, e repetida na coda (compasso 256). Durante as ocorrências dessa melodia
ocorrem mudanças de textura e instrumentação, além de intervenções frásicas paralelas, de
forma semelhante ao que ocorre em uma performance de música popular: a forma e
estrutura melódica geral se mantêm, e há muitas variações de textura
construídas

pelas

variações,

improvisações

e

interações

entre

os

intérpretes em tempo real. Como ilustração, segue a melodia, tal qual ocorre na obra de
Villa-Lobos:
Exemplo 3:
melodia de
Chora

o

Coração tal
qual
utilizada
por

Villa-

Lobos.

A
harmonia
de

todo

moviment
o

é

bastante estática e ambígua: tem claramente um centro na nota Fá# e uma ênfase no acorde de
Si menor com sétima e nona, e não possui um caráter de desenvolvimento, mas de variação.
Os padrões rítmicos, também, se mantêm por longo tempo e se parecem entre
si, aludindo novamente ao caráter de repetição.
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O único elemento musical no segundo movimento do Choros No.10 que se
comporta de maneira “européia”, ou seja, de forma ligada à idéia de desenvolvimento, é uma
melodia criada a partir do motivo indígena original, que ocorre em vários momentos do
movimento. A primeira ocorrência dessa melodia no segundo movimento acontece já na
introdução, ao compasso 152, pouco depois da apresentação do motivo indígena pelo fagote, e
depois ela é repetida entre os compassos 178 e 202, em um processo de acúmulo de tensão
que desemboca na introdução do tema de Rasga o Coração. Ele tem uma construção frásica
que se relaciona com a idéia de período, mais particularmente uma seqüência, em alusão
livre, e recebe uma melodia em contraponto – procedimentos característicos da construção
musical européia. As transformações do motivo indígena original para a formação dessa
melodia envolvem especialmente alterações de ritmo e altura: transformando
semicolcheias em tercinas de colcheias, o tema recebe um caráter cantabile,
muito

diferente

de

seu

original

marcado;

o

cromatismo

torna-se

diatonicismo; e sua ocorrência dá-se em registro agudo, enquanto o motivo
original estava em registro grave. A melodia em contraponto é uma variação
do tema invertido, faltando uma nota, e também diatonicizado melodicamente.
O exemplo abaixo mostra a primeira ocorrência dessa melodia e seu contraponto:
E
xempl
o

4:

melod
ia
ociden
taliza
da
constr
uída a partir do motivo indígena original.

Dos elementos de referência indígena, européia e africana, o motivo indígena é
certamente o que baseia o movimento inteiro, estando presente o tempo todo como camada
sobre a qual desenvolvem-se os demais elementos. Simbolicamente, fato de ele ser
diatonicizado, logo no início, pode ter, sim, um sentido de adequação do elemento indígena à
sociedade nacional, mas, afora isso, todo o comportamento do motivo parece se dar de forma
não evolutiva, de acordo com sua própria dinâmica de repetição e circularidade. A impressão
que fica é que, a despeito do que ocorre à sua volta e das possíveis adaptações necessárias à
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sua continuidade, o elemento indígena mantém-se constante em sua essência, preservando sua
própria lógica interna de mudança – poderia-se dizer que mantém seu tópico, para dialogar
com um conceito semelhante já descrito na literatura (Hepokoski & Darcy, 2006).
De forma análoga, em sentido inverso, o fato de a melodia “européia” (exemplo
4) ser construída com base no motivo indígena é também bastante significativo, como se
houvesse nela uma tentativa de interpretação do outro sob seus próprios paradigmas.
A letra da canção popular Rasga o Coração, como apontado em Salles (2009), se
parece aludir à paixão carnal, tem na verdade o significado de paixão cristã – ambigüidade
que se relaciona com essas trocas de sentido entre culturas européias e indígenas, e que resulta
em interpretações diversas de um lado e de outro. A sonoridade final da peça e seu padrão de
repetição, quando essa melodia ocorre, alude provavelmente à sonoridade das escolas de
samba recém-criadas à época (Salles, 2009), ou quem sabe os blocos de carnaval. Essa alusão
pode representar, de certa forma, o único lugar possível de encontro e trocas simbólicas entre
as culturas formadoras da sociedade brasileira: os centros urbanos, sendo a sua música, à
época rechaçada e diminuída, a verdadeira síntese possível da cultura brasileira 1.
Corroborando com essa idéia de sonoridade caótica

múltipla, com diversas

camadas concomitantes, “ruídos” (intervenções instrumentais repentinas) ocorrem nesse
trecho, inclusive dois solos com características jazzísticas que poderiam aludir ainda à
influência da música norte-americana na formação da música e cultura brasileiras (compassos
230-237 e 246-249). O primeiro desses solos, tocado por um trompete em Si bemol
aparentemente incluído na peça unicamente para este fim (já que o instrumento em Lá,
caracteristicamente orquestral, é o utilizado nas outras seções), está exemplificado abaixo:

Exemplo 5: solo de trompete de caráter jazzístico, que ocorre como intervenção
durante o desenvolvimento da melodia Chora o Coração.

1

Seria desejável adicionar a essa discussão informações sobre os blocos de carnaval e a formação
das escolas de samba, mas isso ultrapassaria os limites e propósitos da pesquisa em andamento, da qual o
presente artigo é um recorte.
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Se o caráter heróico do segundo movimento do Choros No.10 pode ser
associado às idéias de construção de uma nação forte e controlada, como
afirma Wisnik, ele pode simplesmente ser interpretado em referência ao
caráter de marcha de uma escola de samba ou de um bloco de rua, que tem,
ela própria, também, um acúmulo gradativo de energia. Simbolicamente, me
parece, essa característica de não-desenvolvimento, somada ao crescendo
sonoro e textural, tem muito mais conexões com o universo da música popular
que

alusões

a

um

plano

ou

ideologia

governamental,

que

iria,

pelo

contrário, defender o desenvolvimento dos elementos indígenas e populares e
o evitamento dos elementos da música urbana.
Essa obra pode ser vista como alegoria da construção de uma identidade nacional
não pelas mãos ocidentalizantes e educativas do artista culto, mas pelo respeito do artista às
dinâmicas intrínsecas originais dos elementos populares e tradicionais, que dialogam de forma
complexa e se influenciam mutualmente além da capacidade de controle da lógica ocidental.
Afora o aparente tributo à música popular urbana como local principal onde essas trocas
culturais ocorrem e onde, por isso, pode ser formada uma música genuinamente brasileira (um
conceito avançado para a época), parece haver aqui um tributo à música indígena como pilar
central de construção da música popular brasileira e, por que não, da própria identidade
nacional. Não vejo nessa obra um discurso que tenta educar ou domar os elementos populares
e folclóricos, muito pelo contrário: vejo um artista atento à riqueza e força desses próprios
elementos, e ao processo de sua interação, dentro de seus próprios paradigmas particulares.
Essa ótica sob a qual abordo a obra de Villa-Lobos fundamenta-se no
entendimento do conceito de cultura como algo flexível, em constante transformação, e com
capacidade de assimilar e reinterpretar elementos externos segundo sua própria lógica
tradicional. Tal conceito é relativamente moderno, como delineado preliminarmente por
Geertz (1978) e posteriormente desenvolvido por outros autores, como Hall (2000) e
Latouche (1994) – à época de composição da obra, a cultura era ainda entendida, ao menos no
senso comum, como algo estático e que deveria ser preservado das influências externas que
lhe tirariam a autenticidade ou a pureza. É muito provável que Villa-Lobos não tenha tido
essa reflexão conceitual, e não tenho notícia de nenhuma fala do compositor que indique
algum pensamento nesse sentido – muito pelo contrário. No entanto, deve-se considerar
que a perspectiva de um artista sobre a realidade não é sempre consciente,
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mas é também fruto de sua capacidade sensitiva (ressalte-se que aqui
refiro-me a visão de mundo e não a técnica). Naturalmente, minha escuta da
obra de Villa-Lobos é influenciada pela minha própria visão de mundo, que
baseia meus argumentos –

como nos relembra Szendy (2008). De toda forma,

parece-me que a obra de Villa-Lobos dá margem a essa interpretação e adota,
hoje, assim, uma perspectiva absolutamente contemporânea.
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Esse canto foi gravado por Roquette-Pinto em 1912. O fonograma foram recentemente
disponibilizado em versão restaurada pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, na coleção CD
-Pinto. Infelizmente a condição atual do arquivo é muito precária, devido à
má conservação, como explica o próprio livreto da edição. No entanto é possível reconhecer alguns elementos
originais utilizados por Villa-Lobos: voz masculina em registro grave; caráter um pouco agressivo, apesar de a
literatura sugerir que o canto seja uma canção de ninar; cromatismo de intervalos aparentemente menores que o
semitom, traduzidos pelo compositor como cromatismo dentro da escala temperada.
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Violão a distância no curso de licenciatura em música: perfil dos alunosformandos
Simone Lacorte
Universidade de Brasília - silacorte@gmail.com
Resumo: Neste artigo, apresentamos um relatório parcial de uma pesquisa realizada com a
primeira turma de formandos de um curso de Licenciatura em Música ai distância. A disciplina
abordada intitula-se Instrumento Principal Violão, tem a duração de sete semestres e não exige
pré-requisitos. Neste contexto, dos onze alunos formandos de 2011, cinco são de Cruzeiro do Sul –
Acre e cursaram os sete semestres da disciplina de Violão. Aspectos gerais deste percurso, bem
como dados dos próprios estudantes constituem elementos fundamentais para a compreensão e
reestruturação de futuras ofertas.
Palavras-chave: Violão, Ensino a Distância, Licenciatura em Música.
Acoustic guitar in the distance teacher course program in music:
profile of undergraduates
Abstract: In this paper, we present a preliminary report of a research with the first undergraduate
class of a Distance Teacher Course Program in Music. The subject addressed is entitled 'Acoustic
Guitar Principal Instrument', which has duration of seven semesters and does not require
prerequisite. In this context, the eleven undergraduates of 2011, five of them from the Cruzeiro do
Sul - Acre attended the seven semesters of the Guitar course. General aspects of this journey, as
well as data collected by the students themselves, are the fundamental elements to understand and
restructure the future courses.
Keywords: Acoustic Guitar, Distance Learning, Teacher Course Program in Music.

1.Introdução:
“O violão é incontestavelmente o instrumento do povo, mas nem por isso deixa de
ser um instrumento de grande alcance; (...). E na realidade, quer para canto, quer
para acompanhamento – o violão para nós – é quiça o primeiro instrumento
popular”. (BARROS apud TABORDA, 2004)

O violão é considerado um instrumento popular brasileiro por excelência. Dentre
suas influências na música brasileira destaca-se o acompanhamento de canções, ou seja, o
suporte harmônico de diferentes gêneros, solos e participações em arranjos diversos. Podemos
citar o acompanhamento com a viola das modinhas com Domingos Caldas Barbosa; das
serenatas e serestas; da formação básica do choro: flauta, violão e cavaquinho, com Donga,
João Pernambuco; das marchinhas de carnaval; do samba com Noel Rosa, Cartola, passando
pela Bossa Nova com Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Carlos Lyra e chegando ao fim do
século XX e inicio do século XXI com Paulinho Moska, Lenine, Zeca Baleiro, dentre tantos
outros. O violão é o instrumento que retrata o fazer musical da boemia, das rodas de choro,
das salas de concerto dos teatros e casas de show com música ao vivo e por que não afirmar
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também das salas de aula. Instrumento de fácil transporte, preço acessível e o melhor
companheiro da voz cantada.
Como se aprende a tocar violão? Aprende-se de maneira autodidata e/ou com
professor? Em escolas específicas de música e/ou na rua com os amigos? De ouvido e/ou
lendo partituras? Presencial e/ou a distância? Quais abordagens: Violão Erudito e/ou Violão
Popular? Violão solo e/ou Violão Acompanhador? Violão no choro, no samba e/ou na bossa
nova?
O advento do desenvolvimento tecnológico trouxe mudanças na forma de se
aprender violão. Além dos LP’s, CD’s, DVD’s e materiais impressos como os Songbooks,
Realbooks, a internet constitui um grande marco transformador na maneira de se aprender
violão. Nos dias atuais, não faltam materiais, vídeos-aula, impressos com as mais diferentes
abordagens e principalmente interação em ambientes virtuais, blogs, redes sociais e aulas
individuais de música a distância (GOHN, 2011).
Nesta pesquisa qualitativa de caráter exploratório, foram utilizados questionários online; entrevista semi-estruturada; entrevista com os coordenadores do curso e professores
autores das disciplinas iniciais. A escolha deveu-se pelo fato de a pesquisa qualitativa
fornecer ao pesquisador diversos caminhos para a exploração e compreensão do fenômeno a
ser estudado, tendo como característica a indagação naturalística, isto é, a compreensão do
fenômeno na sua forma natural, não controlada e principalmente no seu próprio ambiente de
origem. Dessa maneira, ao contrário das pesquisas de cunho positivista, há ênfase no processo
mais do que no produto final. Os dados são explorados por meio da experiência das pessoas
na sua vida cotidiana e caracterizam-se por ser descritivos (LACORTE, 2006).
A pesquisa em foco investiga a trajetória de cinco alunos formados na primeira
turma do curso de Licenciatura em Música, modalidade a distância, da Universidade de
Brasília. Aspectos gerais deste percurso, bem como dados fornecidos pelos próprios
estudantes constituem elementos iniciais e fundamentais para a compreensão e reestruturação
de futuras ofertas de curso. A partir desses pontos iniciais questiona-se: Quem são estes
alunos? Qual é o perfil de cada um? Eles já tocavam anteriormente ao início do curso? Quais
habilidades possuíam antes e depois do curso? Em quais aspectos a UAB contribuiu para a
formação destes profissionais?
2.Cenário: Universidade Aberta do Brasil
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O curso proposto é Licenciatura em Música e integra o sistema Universidade
Aberta do Brasil. Este sistema é constituído por universidades públicas que oferecem
cursos de nível superior para camadas da população menos favorecidas que têm
dificuldade de acesso à formação Universitária, por meio do uso da modalidade a
distância. Os professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação,
seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados,
municípios e do Distrito Federal. O Sistema UAB visa desenvolver a modalidade de
educação a distância, expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação
superior no País. No âmbito de integração nacional incentiva a colaboração entre a União
e os entes federativos (parceria dos três níveis governamentais: federal, estadual e
municipal). O Sistema promove a criação de centros de formação permanentes por meio
dos polos de apoio presencial em localidades estratégicas. A universalização do acesso ao
ensino superior e a requalificação do professor em outras disciplinas fortalece a escola no
interior do Brasil e reduz a concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes
centros urbanos, além de evitar o fluxo migratório para as grandes cidadesii. 	
  
3. Licenciatura em Música no Acre
Narita (2008) destaca que a proposta inicial do curso de Música, palco desta
investigação, teve como base a expansão das ações da Licenciatura para a formação de
educadores musicais para a atuação em diferentes contextos, bem como na interiorização e
democratização do ensino superior gratuito e de qualidade.
Segundo Medeiros (2007), o Acre caracteriza-se por ser uma das últimas regiões a
serem ocupadas pelo poder público no Brasil. A demora no processo de organização
administrativa e de serviços do Estado trouxe vários transtornos e não permitiu que a riqueza
explorada na região fosse reinvestida para o benefício da população. Imigrantes de várias
partes do mundo, principalmente do nordeste brasileiro, como Ceará, Pernambuco, Bahia e
Piauí chegaram à região norte durante a fartura e a alta dos ciclos da borracha e por ali se
estabeleceram. Muitos músicos, alguns autodidatas e outros com alguma formação musical,
sempre tiveram por costume se reunir e tocar em festas e locais públicos das cidades. A
efetiva atuação nesta região no que tange ao poder público concentrou-se principalmente em
dois centros: a capital, Rio Branco e a segunda cidade mais importante: Cruzeiro do Sul.
4. Implementação
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Narita (2008) destaca que o curso de Licenciatura em Música, modalidade
educação a distância, foi criado e aprovado institucionalmente e teve seu primeiro processo
seletivo em setembro de 2007, com início das aulas em outubro do mesmo ano, atendendo a
84 alunos de oito municípios do Acre: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Acrelândia,
Feijó, Xapuri, Sena Madureira e Tarauacá.
A prova de habilidade específica em música na UAB foi um dos primeiros
desafios. Anteriormente à realização das provas, a coordenação do curso de Licenciatura em
Música da UAB discutiu com o órgão responsável pela realização dos vestibulares da
Universidade de Brasília sobre as bases que alicerçam os princípios do Sistema da
Universidade Aberta do Brasil, isto é, interiorizar e democratizar um ensino superior de
qualidade. Neste momento questionou-se: Como exigir habilidades tão específicas em áreas
que não tinham (ou tinham pouco) acesso ao dito conhecimento "formal" e "tradicional"
usualmente solicitado nos exames de Habilidades Específicas (HEs) dos vestibulares de
música dos grandes centros? Como impedir o acesso dos candidatos ao curso de música
considerando as provas de Habilidade Específicas eliminatórias? Em princípio uma prova de
Habilidade Específica parecia contraditória com a proposta da UAB, porém necessária na
visão do corpo docente da instituição. Professores da Universidade fizeram, então, parte de
bancas itinerantes no vestibular da UAB1 e conversaram com os alunos durante as avaliações
de solfejo e prática instrumental/vocal. Questões sobre a importância do conhecimento da
notação tradicional e do solfejo foram destacadas. Os professores e coordenação lutaram para
atender aos alunos e, uma vez dentro da UAB/UnB, buscaram a qualidade da formação
musical (NARITA,2012).
5. Instrumento Violão - UAB
O curso de Licenciatura em Música, modalidade a distância teve seu projeto
político pedagógico elaborado com base na expansão das ações para a formação de
educadores musicais para a atuação em diferentes de contextos: ensino fundamental, médio,
projetos etc. Os professores idealizadores aceitaram o desafio de conceber e implementar um
curso a distância baseado primordialmente em interações no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) Moodle1, via internet.
O curso foi estruturado em três núcleos dos quais se destaca o de formação
instrumental: Instrumento Principal Violão e/ou Teclado com duração de sete semestres cada
e disciplinas de Canto e Percussão com dois bimestres (NARITA, 2008).
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Segundo Tourinho (2012), em entrevista por e-mail, as disciplinas de Instrumento
Principal Violão foram criadas inicialmente há cinco anos com base no perfil do público da
primeira turma da UAB 1. Para a professora e pesquisadora, o público era diferente do
público de hoje (atualmente atendemos além do Acre os estados de Goiás, Mato Grosso e
Minas Gerais). A maioria dos calouros não tocava violão. A partir desta constatação, os
professores autores decidiram que “quem não toca nada deve aprender a tocar violão antes de
ler música. Como na vida, aprendemos a falar e só depois a escrever, foi com esta idéia que
concebemos Violão 1”. É importante destacar que as condições de infraestrutura dos polos
eram muito precárias: “Nossos primeiros alunos sequer tinham conexão decente, as chuvas no
Acre nem permitiam uma webconferência.” A decisão do repertório teve como base a
questão: O que faz um professor de educação musical em sala de aula da escola regular? Estes
e outros aspectos estão presentes nos resultados desta pesquisa em andamento.
6. Resultados
Os cinco alunos formandos, os quais serão citados nesta pesquisa com nomes
fictícios: Cesar-35, Emilio-39, Fernando-44, José-36, Lucas-50 possuem entre 35 e 50 anos.
Emilio-39 é professor; Cesar-35 e Fernando-44 são militares; José-36 trabalha nas agências
dos correios e é professor de música particular e músico atuante; Lucas 50 trabalhou até o
penúltimo ano em período integral, abandonou o emprego no último ano de curso para
concluí-lo e desenvolve um trabalho em uma ONG’s com música. A maioria dos participantes
toca nos cultos da Igreja. Todos já tocavam violão antes do início do curso. Dois deles
afirmaram que tocavam muito pouco somente acordes básicos, outros dois tocavam e se
acompanhavam, mas não liam partitura no violão, um deles lia partitura, mas em outro
instrumento e somente o José-36 afirmou já tocar acordes/cifras e ler partituras para violão
antes do curso.
Quando questionados sobre o processo de aprendizagem nas disciplinas de
Instrumento Principal Violão 1 ao 7, os participantes foram unânimes em afirmar que devido
a mudança de professores-autores ao longo da elaboração das disciplinas, houve uma quebra
da continuidade e unidade metodológica a partir da disciplina Instrumento Principal Violão 5,
isto é, eles sentiram que as exigências aumentaram muito a partir desta etapa. A leitura de
partitura foi o aspecto mais destacado. Nos níveis iniciais, considerando que a maioria dos
alunos não tocava violão, a ênfase dos professores autores não foi a leitura, conforme
depoimento de Tourinho (2012). Assim, os alunos afirmaram que os primeiros níveis foram
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muito fáceis (na visão de pessoas que já tocavam o instrumento) e que praticamente as
partituras eram tiradas de ouvido, como exemplo podemos citar as partituras com as melodias
de Frère Jacques e Jingle Bells. Somente a partir do Violão 4, quando iniciou-se a exigência
de peças características do Período Clássico do repertório violonístico como Estudo n.1 de
Fernando Sor; Andante de M.Carcassi Op. 59; Duos como Oriol; Estudo em Mi Menor de
Francisco Tarrega; Estudo n.1 de Matteo Carcassi que os alunos começaram a perceber que
não bastava tirar tudo de ouvido.
Esta é uma das questões mais relevantes no ensino de instrumento em um curso de
graduação, na modalidade a distância com as características e fundamentos da Universidade
Aberta do Brasil. A prova de Habilidade Específica (HE) não é eliminatória e sim
classificatória, em outras palavras, na experiência da primeira turma havia em uma mesma
turma músicos profissionais, compositores como José-36 que já se acompanhava ao violão
com diferentes ritmos, lia partitura, tocava e participava de festivais pelo Brasil e alunos
iniciantes, os quais estavam tendo o primeiro contato com o instrumento. Inicialmente
praticamente todos os 84 alunos da primeira turma da UAB cursaram ambas as disciplinas de
Instrumento Principal Violão e Teclado. Após o primeiro semestre, os alunos optaram por
seguir uma ou outra e somente um aluno José-36 se formou nas duas habilidades.
No Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Música, na
modalidade a Distância, assim como no curso presencial da Universidade de Brasília não há
regras para provas de proficiência em instrumento ou em qualquer outra disciplina. Os
professores do curso acreditam que a aprendizagem do processo e da metodologia também é
importante, para eles, não basta somente a proficiência, o curso é para formação de
professores. A alternativa dos professores-autores foi, então, ofertar aos alunos exercícios em
três níveis de dificuldade diferenciados: fácil, intermediário e difícil. Esta alternativa foi
positiva por um lado, pois permitiu ao aluno o poder de escolha, a autonomia do aluno, por
outro lado, alguns problemas continuaram como, por exemplo, mesmo os alunos mais
adiantados acabavam por gravar as músicas mais fáceis para receberem notas melhores.
As disciplinas Instrumento Violão 1 ao 7 foram organizadas por módulos mensais
com quatro semanas cada. A participação dos alunos ocorria por meio dos fóruns, diários de
bordo, gravações individuais e em grupo, webconferências e uma visita presencial do
professor supervisor e/ou tutor a distância no polo por semestre. Outro dado importante diz
respeito ao tutor presencial do polo de Cruzeiro do Sul. O tutor é músico, violonista, formado
em Licenciatura em Música e possui vasta experiência como docente no ensino fundamental e
médio, além de regente de coral e banda. Westermann (2010) destaca que em um curso de
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graduação em música a distância, os alunos tiveram dificuldade de lidar com a ausência física
de um professor, bem como de se responsabilizar autonomamente com seu estudo e sua
aprendizagem. No caso dos participantes desta pesquisa, eles tiveram esta figura do professor
de música como um intermediador e motivador do aprendizado. Por outro lado, quando
questionados sobre o desempenho do tutores a distância não obtivemos dados tão positivos.
Os alunos formandos reclamaram da morosidade das correções das atividades de
alguns tutores a distância e na demora do feedback das atividades, segundo eles, estes fatos
comprometem o desempenho final da disciplina. Apesar da atuação do tutor presencial, os
alunos ainda solicitam mais visitas aos pólos dos professores-autores/revisores e supervisores.
Para os estudantes, a assistência pessoal e contato corporal no processo de aprendizagem de
um instrumento musical são extremamente importantes. Outro ponto negativo abordado, diz
respeito aos problemas tecnológicos: instabilidade na plataforma Moodle e problemas na
transmissão das webconferências.
Por fim, dos cinco alunos formandos, quatro afirmaram que tiveram um
aprendizado significativo no instrumento no curso de Licenciatura em Música a distância,
principalmente no que tange ao aprendizado da leitura de partitura e acompanhamento de
ritmos como Bossa Nova e Jazz. Somente José-36 declarou ter aprendido muito pouco nas
disciplinas de Instrumento Principal Violão. Os estudantes sentiram falta da disciplina Teoria
da Música e destacam a importância desta oferta para amenizar as dificuldades na leitura
musical.
7. Considerações Finais:
O ano de 2011 foi marcado na história do Sistema Universidade Aberta do Brasil
em parceria com a Universidade de Brasília como o ano da primeira turma de formandos em
Música no estado do Acre na modalidade a distância. Um desafio e o resultado do trabalho
árduo de muitos professores autores, supervisores, revisores, tutores presenciais e a distância,
coordenadores de polo, coordenação geral da UAB e principalmente da coordenação do curso
de Música que acreditou e ainda que acredita que é possível expandir o conhecimento musical
e formar educadores musicais de qualidade. Esta pesquisa traz dados relevantes e
fundamentais na medida em que emergem dos resultados novas propostas e solicitações do
público-alvo – os alunos. Nas ofertas das turmas de 2009 e 2011 outros estados foram
contemplados como Goiás (Anápolis), Tocantins (Porto Nacional), Mato Grosso (Primavera
do Leste) e Minas Gerais (Ipatinga e Buritis). A prova de habilidade específica foi
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modificada: no vestibular de 2009 (UAB2), tivemos provas escrita de percepção e teoria
musical e os candidatos tiveram que enviar vídeos executando solfejo e tocando/cantando
uma peça de livre escolha. No vestibular de 2011 (UAB 3) a prova específica continuou
classificatória, porém agora representando trinta por cento da nota final.
O ano de 2008, com a Lei Nacional n. 11.769, a música torna-se conteúdo
obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular das escolas. No entanto, parece que
a Lei ainda não chegou ao conhecimento de todas as regiões do Brasil. Segundo o relato de
Emilio-36, diretores, coordenadores de ensino e demais pessoas ligadas à coordenação de
Educação da cidade na qual ele reside, sequer têm conhecimento desta lei. Após a formatura
os professores procuraram as escolas com os devidos diplomas em mãos e foram recebidos de
maneira desconfiada e incrédula. Percebemos assim que não basta firmar parcerias políticas
para a realização dos cursos é necessário também ampliar e defender o mercado de trabalho
destes profissionais.
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Visando a Copa: transformações musicais em um bairro popular em
Salvador-Bahia
Angela Lühning

UFBA – angela_luehning@yahoo.com.br
Resumo: A partir do conceito de performances participativas/ representacionais (Turino,
2008) analisa-se a vida musical de um bairro popular em Salvador, habitado por afrodescendentes. O foco deste trabalho é colocado nas convivências tensas que ocorrem no
campo sócio-musical a partir da co-existência de vários gêneros musicais hoje encontrados
no bairro situado ao lado do estádio que abrigará parte da Copa do Mundo. São tensões
causadas pelas transformações constantes ocorridas no campo cultural vinculadas à questão
de novas orientações religiosas e também da violência urbana causada pelo tráfico de
drogas. Assim constrói-se um contexto aparentemente contraditório entre repertórios e suas
representações para os diversos segmentos de moradores que compartilham estes espaços
comunitários analisado em detalhes.
Palavras-chave: musica e comunidade, tensões musicais, etnomusicologia
Towards the World Cup: musical transformations in a popular quarter in Salvador - Bahia
Abstract:
Based
on
the concept
of participatory/
representational
performances (Turino, 2008) is analyzed the musical life in a poor neighborhood in
Salvador, inhabited by afro-brazilians. The focus of this paper is placed in tense sóciomusical relations occuring in the co-existence of various musical genres currently found in
the neighborhood located next to the stadium that will host the World Cup. These
tensions are caused by constant changes occurring in the cultural field linked to
new religious orientations and also urban violence caused by drug trafficking. So we can
observe connections between contradictory repertoires and their representations to the
various segments of residents who share these community spaces analyzed in detail.
Keywords: Music and Community, musical tensions, etnomusicology

Atualmente se começa a ampliar a discussão sobre as implicações da Copa 2014 no
Brasil, não somente pensando em questões econômicas e impactos genéricos, mas
também nas questões sociais. Algumas cidades estão mais envolvidas na discussão, em
outras a discussão é mais lenta, como em Salvador. Parte das discussões se dá nas
esferas de comitês organizadores, outra na base, envolvendo os diretamente afetados
pela questão da construção de estádios, o que significa, muitas vezes remoções e
desapropriações. Levando isso em conta surgiu a pergunta chave para estas reflexões.
De que forma um evento como a copa interferirá na vida cultural de um bairro popular
de baixa renda em Salvador, situado ao lado do estádio onde será realizada a
competição? De que forma esta situação poderá interferir na definição e percepção da
identidade cultural pelas pessoas e no seu posicionamento crítico? Obviamente são
perguntas em aberto ainda, mas elas contam com os resultados de observações nos
últimos anos e necessitam de uma reflexão mais ampla pelos motivos expostos a seguir.
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Descrição do bairro, história, presença de tradições:
As reflexões deste texto são resultado de pesquisas, observações e da convivência
cotidiana no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, onde vivo há mais que 20 anos e
desenvolvo, junto com outras pessoas atividades de interlocução com instituições e
pessoas há 10 anos. Elas envolvem tanto a história do bairro quanto abordam velhas e
novas tradições musicais. Vale lembrar que no Brasil (e no mundo) estamos em um
momento de ampla discussão sobre a importância de micro-histórias, no auge do
protagonismo de novos atores sociais, historicamente desprivilegiados, de políticas
afirmativas, interligados com as mais diversas ferramentas tecnológicas que facilitam a
circulação de informações. Portanto, as questões aqui abordadas são reflexos de
observações e diálogos com estudantes e moradores, trazem o resultado da aplicação de
um questionário, além de incluir também diálogos com a literatura específica da área..
O Engenho Velho de Brotas é um bairro antigo, majoritariamente habitado por afrodescendentes de baixa renda, situado na região central de Salvador. Mas apesar desta
localização geográfica, trata-se de um bairro com ar de periferia, devido ao descuido do
poder público e os estigmas criados pela sociedade de forma geral. Mesmo assim,
durante a história dos quase de 200 anos de sua existência, várias pessoas com
visibilidade pública maior estabelecerem vínculos com o bairro, entre poetas, cientistas
e artistas (como Castro Alves, Juliano Moreira, Mestre Bimba, Pierre Verger e Carybé).
Além disso, hoje há muitos expoentes famosos de novos gêneros musicais,
impulsionados pela mídia, como músicos de bandas de pagode, oriundos do bairro.
Administrativamente o Engenho Velho de Brotas faz parte do bairro de Brotas, situado
no alto de um elevado, na lateral de um grande lago natural, o Dique do Tororó. Do
outro lado do lago está sendo construído o estádio que abrigará os jogos durante a Copa
do Mundo em 2014. A população do bairro é estimada em mais de 44.000 habitantes,
com uma densidade populacional muito grande e poucos espaços de lazer. É um bairro
conhecido por várias tradições afro-brasileiras, como casas de candomblé, vários tipos
de samba, grupos de afoxé e blocos afros, noticiados há mais de 150 anos em vários
documentos, além de contar com uma igreja católica centenária, bastante atuante. Nos
anos 1970/ 80 o bairro ganhou visibilidade a partir de relações pessoais de artistas como
Gilberto Gil e Caetano Veloso com grupos culturais do bairro. Este período representou
o auge da identidade pautada nas tradições culturais afro-brasileiras.
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Mas este cenário mudou radicalmente nas últimas décadas: o bairro convive hoje com
um cenário social e cultural novo, impulsionado por quatro fatores de ordem diferente:
1) a eclosão da violência, especialmente em decorrência do tráfico de drogas que se
tornou um problema para o bairro, envolvendo, especialmente, jovens; 2) a maciça
presença

de

igrejas

evangélicas,

especialmente

neo-pentecostais,

que

estão

reconfigurando o cenário local em relação à cultura e a percepção das pessoas de sua
história enquanto moradores do bairro; 3) a presença de muitas bandas de pagode, em
geral compostos por homens, que assumem um papel de representação discursiva do
bairro, mesmo que esta postura não seja compartilhada por todos os moradores; e 4) o
espaço reduzido que as tradições afro-brasileiras, antes compartilhadas por quase todos,
têm hoje no bairro.
Como agravante deve ser mencionado a relação com a Copa através da construção do
estádio de futebol, no local de um anterior que faz o bairro ser aquele mais próximo do
local da Copa do Mundo, mas até agora praticamente sem interlocução com os
responsáveis pela obra ou o poder público envolvido. Mas, com ou sem diálogo os
moradores do bairro têm uma vista privilegiada sobre o estádio e irão querer ter
benefícios com a Copa. Já os visitantes do estádio necessariamente verão o bairro e
certamente vão querer conhecê-lo. Mas, como será que este “não-lugar”, parafraseando
e resignificando o termo cunhado por Marc Augé, de fato será percebido?
Recentemente apareceram novas vozes no coral das opiniões públicas que aferem aos
bairros populares um alto potencial de sociabilidade e integração, algo que, segundo
estes urbanistas, não existe em bairros de classe média com outras regras de convivência
e sociabilidade. Assim os bairros populares, supostamente cheios de problemas, também
teriam o potencial de oferecer inspirações e soluções para os tantos problemas urbanos.
Música e contexto em detalhes
Neste contexto de convivência que traz vários perfis de concepção da cultura, modo de
vida e disposição à discussão deste contexto, gostaria de aprofundar as reflexões sobre
as igrejas, os grupos de pagode e outros perfis musicais existentes no bairro, mais
próximos às tradições afro-brasileiras, em especial em relação à violência.
As igrejas evangélicas de todas as denominações possíveis estão adotando e executando
os mais diversos tipos de música: além da chamada música gospel, há hinários mais
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tradicionais e até música influenciada pelas tradições afro-brasileiras, mesmo que estas,
a princípio, não são toleradas pelas igrejas. Mas elas podem ser resignificadas, a partir
de novas letras e se pode ouvir um pandeiro em estilo nordestino com uma canção de
cunho evangélico. Mas dificilmente as várias igrejas comunicam-se, são congregações
bastante fechadas e diferentes entre si. Mais do que isso, os membros destas igrejas, em
geral afro-descendentes, começam a negar as suas origens culturais e não mais podem
assumir a sua história pessoal ou familiar pregressa, ligada a expressões religiosas ou
não: assim expressões como a capoeira ou comidas, como o caruru, originárias do
contexto afro-brasileiro, são proibidas.
Já o caso dos grupos de pagode é bastante complexo: a partir de tradicionais grupos de
samba em várias formações, surgiram a partir dos anos 90 grupos musicais que
estilisticamente deram continuidade ao ritmo, inserindo o samba tradicional em um
formato de bandas com cara mais contemporânea, gravando discos e fazendo sucesso.
Estes grupos por sua vez deram início aos atuais grupos de pagode com uma
instrumentação que inclui teclados, eventualmente sopros e outros instrumentos
harmônicos. Atualmente há, na verdade, um grande número de músicos e até grupos que
saíram do bairro do Engenho Velho e se referem a ele como ponto de partida,
expressando orgulho e sentimentos de pertencimento, em geral reforçando no seu
discurso a importância das tradições afro-brasileiras. De certa forma, eles estão em
consonância o discurso dos novos urbanistas que ressaltam as redes de sociabilidade.
Mas, ao mesmo tempo, o pagode, assume, de certa forma uma posição de dominação
acústica, devido ao altíssimo volume de amplificação com o qual está sendo tocado,
causando problemas nas vizinhanças, onde se realizam shows, em geral ao céu aberto.
As letras com muitas conotações depreciativas à mulher, causaram tanta atenção que até
uma lei, batizada popularmente, “anti-baixaria” foi criada para proibir que as bandas
que tocam músicas com estas letras, fossem patrocinadas por recursos públicos. Isso
gerou uma grande polêmica em Salvador e dividiu os ânimos. O pagode hoje está
presente nas rádios, todos os grupos têm sites, estão nas redes sociais, lançam CD´s,
DVD-s, aparecem na TV e muitos também participam do carnaval.
Assim alguns dos grupos de pagode oriundos do bairro conseguiram uma inserção no
mercado local e até nacional (Marcio Vitor do grupo Psirico, Pagodarte, Parangolé),
enquanto outras buscam o discurso da representação explícita da comunidade e
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assumem um papel de porta-voz desta, papel que certamente pode ser discutido. Mas de
certa forma eles atendem também às expectativas de fora da comunidade que querem
enxergar no bairro apenas a vocação para o pagode, antro da curtição e da violência,
fazendo uma estigmatização problemática de todos os seus habitantes. Tema que, por
sua vez, vira base para algumas das letras destes grupos nas quais assumem o papel da
defesa da comunidade contra estes estigmas, quando não criam as letras já citadas.
Isso fica visível em letras como as da música “Samba a ê comunidade” do grupo Samba
Comunidade do Engenho Velho: “ O meu samba é de verdade/ Sou do Engenho Velho,
sou do Calabar/ Sou do Garcia, sou do Gantois/ Faço meu samba com muita alegria/
Bato no peito sou periferia/ Samba a ê comunidade” continuando com um refrão:
“Favela, iá, iá, iá, iá ia” referindo-se na letra a bairros vizinhos com perfis culturais e
populacionais parecidos com o Engenho Velho. Já a música “Cyclone” do grupo A
Bronkka, é de uma banda de outro bairro, mas com estreitas relações com o Engenho
Velho. Ela afirma “Cyclone não é marca de ladrão é a moda do ghetto, mais com toda
discriminação eu imponho respeito”, referindo se ao fato, de que a marca de roupa
Cyclone inicialmente foi usada como um dos sonhos de consumo de jovens da periferia,
mas depois por muitos vista como símbolo de alguém envolvido no tráfico de drogas.
As referencias à representação da comunidade são visíveis na primeira música e o
incentivo ao consumo de marcas de roupas e aos símbolos de status social perceptíveis
na segunda música. Ambas apelam à situação de pessoas excluídas e não representadas,
sugerindo a ideia de uma estética própria, reforçando a noção de fortes laços de
coletivos de pessoas, supostamente compartilhado por todos, tanto em relação ao mundo
do consumo, quanto em relação a noções como pertencimento, representatividade e até
orgulho. A questão é como este universo musical díspar afeta não apenas a comunidade
em geral, mas especialmente os jovens: os rapazes que se espelham nos músicos
homens e seus comportamentos e as meninas que seguem os apelos corporais e de
vestimenta, sugeridos pelas letras, buscando outros papeis possíveis?
Para conhecer melhor uma parcela das pessoas envolvidas nestas relações complexas de
universos musicais, fizemos um levantamento sobre hábitos e preferências musicais em
uma das instituições culturais do bairro, no Espaço Cultural da Fundação Pierre Verger
(FPV). Ela trabalha em média com 250 pessoas por semestre de várias faixas etárias que
fazem atividades em torno da cultura afro-brasileira.
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Foram analisados mais de 50 questionários e nas suas respostas todos afirmaram que o
estilo predominante ouvido no bairro era o pagode, além de mencionar eventualmente
ainda algum outro estilo. Mas entre todos estes só teve 3 que disseram que ouviam
pagode como estilo predileto: todos eles adolescentes de 13 a 15 anos. Em geral os
demais adolescentes ou jovens adultos tinham preferências por uma diversidade de
estilos, que raramente incluíam o pagode. Podia ser rock nacional ou internacional, alem
de reggae, rap, pop, e outros estilos. Já a faixa daqueles acima de 40 tinha clara
preferência pela chamada música popular brasileira. Vários deles diziam ainda que o
estilo, do qual explicitamente não gostam, é o pagode.
Quer dizer que instituições como a FPV recebem nas suas atividades pessoas que não se
inserem em nenhum dos dois grupos anteriormente descritos, os evangélicos e os
amantes do pagode. Assim, fica evidente que existem de fato grupos muito
diferenciados no bairro que dificilmente estão se misturando, a não ser nos ambientes de
educação, especialmente nas escolas, onde convivem cotidianamente. Mas, de fato, os
frequentadores das igrejas evangélicas dificilmente frequentam espaços, que abordam o
universo cultural afro-brasileiro, mesmo que se trate de atividades sem vínculo
religioso. Tampouco os adeptos do pagode buscam universos que abordam a cultura
com uma noção de educação e conscientização, por preferir o pagode que traz uma
noção de fruição musical, muito ligado ao lazer, ao namoro, ao consumo de bebidas.
Porém, os 3 universos compartilham algo em comum: Thomas Turino (2008) cunhou
dois termos interessantes: performances participativas e performances representativas.
Se as culturas tradicionais em geral apresentam estruturas nas quais há um
compartilhamento das ações, sem existir clara divisão entre músicos e plateia, hoje
muitos dos contextos musicais presentes no bairro, também usam esta estrutura, com
forte apelo de integração comunitária, pelo menos de forma parcial: as pessoas
participam do contexto da dança, há pessoas que dão “canja”, e há também igrejas nas
quais se busca a integração participativa dos fieis de formas mais próximas aos
contextos afro-brasileiros possíveis. Isso não impede que mesmo assim as pessoas
aceitam também contextos mais representativos, nos quais as suas bandas preferidas
tocam no palco, ou dançarinas fazem performances nas igrejas durante o culto. Quer
dizer que, mesmo quando os grupos de pagode buscam os palcos para grandes
apresentações, há uma constante inclusão de expressões verbais que remetem à
representação coletiva, mesmo que ela seja uma construção discursiva retórica. É este
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coletivo com seu viés participativo que exerce um apelo tão forte sobre as pessoas que
faz eles irem, seja na esquina do bairro ou no show no palco.
Mas tem um elemento destoante nestas situações: também existem muitas pessoas que
não gostam destes estilos musicais, nem do som alto do pagode e nem do das igrejas,
mas estão com medo de expor a sua opinião em relação à questão da poluição sonora
que muitos sentem. Paira uma situação de insegurança em relação à presença do tráfico
e por isso preferem se calar e sofrer com os decibéis que invadem as suas casas até altas
horas da noite. É um assunto comentado no bairro, mas ninguém quer correr risco, já
que há sempre mais pessoas envolvidas na questão do tráfico.
Para evidenciar a relação entre música e violência quero relatar um incidente recente:
durante a parte profana após a comemoração de Santa Luzia na capela do bairro, um dos
músicos do bairro, convidado para o show, foi preso por apologia às drogas e incitação
de violência. Isso gerou inúmeros comentários na mídia e nas redes sociais que em
maior parte estavam expressando o seu descontentamento com a repercussão do caso,
da visão que a sociedade estava criando do bairro e da postura inconveniente do cantor.
Nesta situação de queda de braço quem estaria na posição do mais forte? Todos os 3
grupos tem seus “aliados”: as igrejas contam com vereadores, deputados e até ministros,
assim ganhando apoio em todas as instâncias. Nos contextos comunitários suspeita-se
da “invulnerabilidade” do pagode, algo que ninguém quer comentar em público, devido
ao medo que reina na comunidade depois de alguns crimes com repercussão nacional. Já
as instituições ligadas ao universo da cultura afro-brasileira, a depender se seu enfoque,
contam com outras instâncias, em geral ligadas ao contexto da política cultural. Mas
afinal, é apenas uma questão de quem, literalmente “fala mais alto”? Será que as
pessoas que moram no bairro conseguem se sentir representadas por todas estas diversas
formas de expressão, conseguem aprender a ter tolerância, na medida em que as devidas
proporções de respeito à alteridade sejam mantidas? As escolas seriam as que mais
podem falar a respeito, pois recebem alunos de todos os credos, sabem das dificuldades
em abordar questões ligadas à cultura baiana ou à história do bairro, tornando esta tarefa
algo quase impossível, mesmo existindo a lei que propicia esta abordagem, a lei 10 639.
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Considerações finais
Resta então perguntar, o que o bairro pode fazer na iminência de um evento como a
Copa que, infalivelmente vai trazer visibilidade, presença de pessoas de fora, possíveis
problemas e até possibilidades ainda não imaginadas? Qual perfil de identidade as
pessoas escolherão: o da tradição, o dos estilos modernos, tipo pagode, ou das músicas
religiosas? É importante ressaltar que o discurso das tradições é o mais antigo entre os
3, que tem, de certa forma, uma continuação no trabalho dos grupos de pagode, apesar
dos problemas apontados anteriormente, Mas tanto a primeira quanto a segunda opção
estão sendo combatidas pelas denominações protestantes com sua visão de cultura e
vida bem diferentes. Até a terceira via possível, o pagode gospel, no bairro não existe.
Frente a este impasse previsto iniciou-se uma consulta a um grupo de jovens do bairro,
inicialmente aqueles ligados ao Espaço Cultural que estudam em escolas do bairro, e
estão começando a se organizar para pensar em ações em relação à Copa e ao bairro.
Uma das primeiras ideias é a preparação de jovens para serem porta-vozes da história
cultural do bairro. O apoio a esta proposta será uma das primeiras ações do Conselho
Social e de Segurança que foi formado por representantes de várias instituições com a
intenção que tentar criar formas de reflexão/atuação que se pautam nem no discurso da
resignação religiosa, nem naquele do divertimento, frente aos atuais problemas, mas sim
no caminho da educação/conscientização. Mas parece que este grupo, da qual faço parte
na diretoria, é minoria e que longo será o caminho até alcançarmos resultados ...
É claro que a Copa está distante ainda e o processo mencionado está em andamento,
sem respostas à pergunta inicial. Mas isso não invalida a minha convicção de que a
etnomusicologia contemporânea, especialmente aquela situada em países ditos
periféricos, precisa ter flexibilidade para trabalhar com questões sócio-culturais atuais
como importantes elementos no processo de construção de complexas redes de forças e
na negociação constante dos interesses sociais muitas vezes antagônicos, existentes na
contemporaneidade. Assim ela de fato consegue contribuir para a construção de uma
etnomusicologia socialmente comprometida que vai além da busca de uma validação
apenas acadêmica, mas realmente tem consciência de sua responsabilidade social. 1

1

Exemplos de atuações que compartilham estas preocupações são com as ações etnomusicológicas em
contextos urbanos com comprometimento social são p.ex. os trabalhos desenvolvidos por Samuel
Araujo no Rio de Janeiro, Glaura Lucas em Belo Horizonte e Francisca Marques em Cachoeira (BA), entre
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outros, por questões de espaço aqui apenas mencionados (ver bibliografia), sem poder desenvolver
uma discussão mais profunda. Acredito que parte destas ações foi estimulada por reflexões, incômodos
e experiências como as discutidas por Martha Ellen Davis no seu texto sobre os campos de atuação da
etnomusicologia como área disciplinar e dos etnomusicólogos como atores sociais, publicado em 1992.
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Resumo: Corpo e voz estão juntos como um instrumento integral no canto. O objetivo deste
trabalho é entender como se vivencia esse corpo único no processo ensino-aprendizagem do canto
a partir do trabalho do Coral da UFC. Utilizei as ideias de corpo e educação musical de Dalcroze;
as experiências com coro de Marcos Leite; e as ideias de corpo para o ator propostas por Appia,
Artaud e Grotowski. A análise mostrou a importância de um trabalho que alie preparação vocal e
corporal na busca de um corpo orgânico, no qual corpo, voz e movimento se integrem de forma
livre.
Palavras-chave: Corpo, voz, coral, ensino do canto.
Body experience in choral singing
Abstract: Body and voice are together as an integral instrument in the activity of singing. The
objective of this study is to understand how this body is experienced only in the teaching-learning
singing based on the work of the Choir of the UFC. I used the ideas of Dalcroze concerning the
body in the musical education; the experiences with the choir of Marcos Leite; and the ideas of the
body to the actor proposed by Appia, Artaud and Grotowski. The analysis showed the importance
of the work that combines body and vocal technique in the search for an organic body, in which
body, voice and movement to integrate more freely.
Keywords: Body, voice, choir, teaching singing.

1. Introdução
Apesar do lugar de destaque que merece nos livros que se debruçam sobre a arte
do canto, o corpo está, ao mesmo tempo, afastado das salas de aula onde se ensina a cantar. É
como se, mesmo reconhecendo sua importância, ainda não o tivéssemos entendido em sua
totalidade: daí a dificuldade de incluí-lo em nossa prática. Essa inquietação gerou a pesquisa
que aqui relato, na qual me propus a investigar o corpo na preparação vocal do cantor. Na
tentativa de entendê-lo em sua unicidade e a voz como parte integrante deste corpo,
investiguei a relação corpo-voz no processo ensino-aprendizagem do canto a partir da
experiência do Coral da UFC, buscando identificar e descrever procedimentos pedagógicos
que incluíssem vivência corporal integrada à voz no ensino/aprendizagem do canto nos
ensaios do coral, bem como as dificuldades encontradas nestes procedimentos.
A partir de algumas reflexões iniciais, estabeleci as seguintes questões de
pesquisa: a) Que tipos de procedimentos os regentes e preparadores utilizam ao lidar com o
corpo do cantor no processo de aprendizagem da voz cantada? b) Quais as dificuldades
corporais encontradas neste processo?
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2. Pensando a voz no corpo
A ação de cantar envolve mais do corpo do cantor do que ele tem consciência. Ao
tentar fazer com que o aluno desenvolva determinadas capacidades, os professores utilizam
comandos que podem gerar grande pressão sobre os alunos/cantores.
Ele deve abrir a garganta, direcionar o som para ali ou acolá (escolas diferentes
dizem coisas diferentes), soltar a mandíbula, ter agilidade de dicção e mais fazer
coisas específicas para vogais específicas e notas específicas. Claro que se você não
é ainda um cantor capaz de fazer tudo isso vai achar que está diante de um mistério
total. Tá legal, abrir a garganta, mas COMO ASSIM? Usando algum tipo de
aparelho? Usando a força mental? Rezando? Porque esperar que você faça isso por
querer, na hora que quiser, ciente do que faz, parece de fato pedir demais a um ser
humano (MESQUITA, 2000: 1).

Na busca de um som vocal de qualidade, muitos cantores (e professores)
preocupam-se exclusivamente com a técnica vocal, aqui entendida como treinamento físico
que lida especificamente com a emissão vocal e os órgãos do corpo diretamente ligados a ela.
Essa ideia de trabalho técnico pode se tornar um problema quando o indivíduo não observa
que a voz parte de um corpo que precisa ser vivenciado integralmente. O cantor precisa
desenvolver um senso de consciência corporal, uma vez que o corpo (seu instrumento) não se
resume ao local onde se localiza a laringe. Priorizar a fragmentação do aparelho fonador
produz uma visão equivocada do canto.
Nesse sentido, o ensino do canto deveria necessariamente enfocar um trabalho que
integrasse treinamento vocal e corporal, ideia essa presente em várias propostas de ensino
(COELHO, 1994; RUBIM, 2000; QUINTEIRO, 2000). No entanto, apesar do quase consenso
sobre a necessidade de integrar voz e corpo no ensino do canto, pouco se publicou sobre como
acontece essa integração. A maioria dos livros publicados em língua portuguesa sobre técnica
vocal enfoca principalmente fisiologia da voz, sem levar em consideração o corpo a ser
vivenciado integralmente nos exercícios propostos, situação também encontrada na prática de
muitos professores de canto.

3. O Coral da Universidade Federal do Ceará
As atividades do Coral iniciam em 1963 com a criação do Madrigal do Ceará. Em
1981, ao assumir a regência do grupo, Izaíra Silvino adota um repertório voltado
principalmente para o cancioneiro popular brasileiro, seguindo a direção do lema da
universidade, “chegar ao universal pelo regional”. A partir daí, o coral passa a ter duas
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características importantes para esta pesquisa. A primeira delas é busca por uma sonoridade
mais próxima da nordestina, distanciando-se do modelo tradicional europeu. “Desejávamos
um som da voz dos cantores de nossa música popular e que guardasse o volume ideal e a
saúde vocal de cada coralista” (SILVINO, 2007: 163). Para encontrar essa sonoridade, a
regente convidou a professora Leilah Carvalho para orientar vocalmente os cantores do coral.
Falando a respeito de sua experiência no grupo, a professora revela:
À medida que o trabalho ia se desenvolvendo, o coral começava a despontar para
uma maneira mais natural de cantar, com a emissão mais apropriada ao tipo de
música que a regente tinha como proposta. Enfatizamos também a importância do
equilíbrio entre corpo e voz. (...) A técnica de cantar para nós deve ser também a
que permite treinar o corpo no sentido de permitir sua plena expressividade. Na
dança como no canto, o corpo deve participar em sua totalidade (COSTA, 1989: 26).

Outro ponto importante do trabalho do Coral da UFC é a utilização de elementos,
além de musicais, cênicos. Seus recitais eram espetáculos musicais que aliavam à preparação
vocal o trabalho corporal, pesquisa de repertório e confecção de figurinos. Esta proposta de
incluir pesquisa cênica em seus espetáculos explorando a capacidade expressiva de seus
coralistas continua presente no trabalho do grupo.

4. Corpo, teatro e educação musical
Émile Jaques-Dalcroze foi um dos primeiros educadores e músicos a refletir sobre
a importância do corpo e do movimento para o ensino/aprendizagem da música. Criou uma
proposta de ensino na qual a educação musical deveria partir da audição, entendida como
escuta consciente, com a participação de todo o corpo. Parte então do movimento corporal
(que tem a função de aperfeiçoar a consciência musical) e da exploração do espaço para a
apreensão de conceitos musicais.
Ponho-me a sonhar com uma educação musical na qual o próprio corpo
desempenharia o papel de intermediário entre os sons e o pensamento (...) a
respiração dividindo os ritmos das frases e as dinâmicas musculares traduzindo as
dinâmicas que ditam as emoções musicais. Assim, na escola, a criança não só
aprenderia a cantar e a escutar com precisão e no compasso, mas aprenderia também
a mover-se (JACQUES-DALCROZE, 2010: 223).

Para Dalcroze, a consciência rítmica (base do conhecimento musical) é alcançada
através do movimento. Seu método pressupõe uma interação do aluno que, a partir das
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reações às propostas de movimento, vai construindo, com seu corpo, um conhecimento
musical pautado em suas descobertas pessoais.
Na década de 1970 surge Marcos Leite, responsável por uma reinvenção do canto
coral através de experimentações que incluíam todo o corpo do cantor nas apresentações do
grupo, rompendo com o padrão de apresentação dos grupos corais tradicionais. Para
acompanhar esta revolução que propunha uma nova “cara” para o coral brasileiro, o regente
também pensou em uma sonoridade que fosse característica dessa música.
Teatro e música caminham juntos desde as antigas tragédias e comédias gregas,
nas quais o coro desempenhava um importante papel na estrutura dramática, sendo um
intermediário entre atores e plateia. Não à toa, uma considerável quantidade de teóricos da
arte teatral (ARTAUD, 1984; BEACHAM, 1993; GROTOWSKI, 2010) se debruçou sobre a
questão da musicalidade no trabalho do ator.
Adolphe Appia foi um dos primeiros a centrar a arte da encenação na figura do
ator. Para ele, é através da expressão musical que o corpo se torna presente no espaço. O
corpo vivo do ator conduz texto e movimento, através do qual ritmo e espaço se unem. A
partir da música (transformada em movimento no corpo do ator), o espaço se torna vivo. Seu
pensamento favorece o ator treinado em música e ritmo, motivo pelo qual foi influenciado
pela Rítmica de Dalcroze, com o qual colaborou.
Embora o ator no drama falado não possa encontrar nenhum equivalente da arte na
qual a Rítmica o introduziu, ele vai descobrir um elemento comum e essencial: o
Espaço! A disciplina da Rítmica o tornará particularmente sensível às dimensões do
espaço, que correspondem às infinitas variações de som. Ele tentará instintivamente
trazê-los à vida no palco (APPIA apud BEACHAM, 1993: 91).

Para Antonin Artaud a respiração é o principal acesso à musicalidade; há um
"tempo das paixões", espécie de tempo musical alcançado pela respiração (AZEVEDO, 2009:
21). Ele propõe a respiração como fluxo de energia e via de acesso aos sentimentos, criando
uma construção livre e irregular do tempo teatral. A atenção à respiração seria o elemento
gerador do ritmo, dando vida às ações e levando a uma conexão entre a ação física e os
processos interiores do ator (ARTAUD, 1984: 166).
Jerzy Grotowski prega um teatro praticamente sem figurinos ou cenários, baseado
no trabalho do ator: o Teatro Pobre 1. Para ele a reação física deve sempre iniciar dentro do
corpo; o gesto visível é apenas a conclusão desse processo. O ator deve aprender a pensar e
falar com o corpo, eliminando o intervalo entre o surgimento do impulso e sua realização
exterior.
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5. Caminhos da pesquisa
Este trabalho define-se, do ponto de vista metodológico, por uma abordagem de
pesquisa qualitativa, apresentando também características do estudo de caso.
Como instrumento de coleta de dados utilizei a entrevista individual e
semiestruturada, com o objetivo de possibilitar ao sujeito a oportunidade de se pronunciar
sobre o tema em questão. O roteiro construído para as entrevistas serviu como norteador das
discussões; em cada entrevista juntavam-se novas questões, introduzindo-se novos dados
surgidos no decorrer do processo. Participaram das entrevistas onze coralistas, dois
preparadores corporais e dois regentes. Utilizei ainda a observação direta de ensaios e
apresentações do grupo durante quatro meses, entre agosto e novembro de 2010.
Para a análise dos dados coletados utilizamos a técnica da análise de conteúdo
conforme descrita por Bardin (1995). Definimos as seguintes categorias utilizadas na
interpretação dos dados:
1. Procedimentos e experiências:
a) Construindo conhecimento a partir do corpo e do espaço: Os entrevistados
falaram a respeito da utilização do próprio corpo como ferramenta indispensável na
construção do conhecimento, conforme visto em Dalcroze. Também pude notar o processo de
construção de um espaço vivo a partir do corpo dos cantores, movimentados pela música, tal
como proposto por Appia.
b) Construindo conhecimento a partir da experimentação: para os entrevistados,
experimentar as possibilidades do próprio corpo é essencial em seu processo de aprendizagem
como encontrado no trabalho de Marcos Leite. Também foi constatada a necessidade do
aprendizado intelectual ser precedido pelo sensorial, presente na proposta de Dalcroze.
c) Utilizando a respiração como fluxo de energia: respiração e emissão estão
intimamente ligadas. Assim, não é surpresa encontrarmos no discurso dos participantes da
pesquisa, referências à respiração como importante fluxo de energia condutor do trabalho,
inclusive corporal, como pudemos ver na proposta de Artaud em seu Teatro da Crueldade.
d) Utilizando o corpo como centro do trabalho: ao entender a voz como parte
integrante de um corpo integral, os entrevistados começaram a procurar maneiras de pensar
neste corpo no qual mente, corpo, palavra e gesto estão integrados e se expressam em sua
totalidade, como encontramos nas ideias de Grotowski. Ao preparar o corpo para o
espetáculo, o cantor descobre que essa preparação influencia diretamente o resultado vocal.
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2. Dificuldades encontradas: foram mencionadas inibição, timidez e insegurança
sugerindo falta de intimidade com o próprio corpo; falta de condicionamento físico que
parece ter gerado uma resistência em realizar o trabalho; dificuldades no momento de junção
do movimento e do canto.

6. Considerações finais
Esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de entender como se dá a inclusão do
corpo, pensado de forma integral, dentro do processo ensino-aprendizagem do canto. Com a
expressão corpo integral me refiro a duas maneiras bastante comuns de segmentá-lo: corpomente e corpo-voz. Para os integrantes do Coral da UFC, o corpo é peça-chave em seu
processo de aprendizagem. Os indivíduos se percebem seu corpo e dentro do grupo,
descobrem-se como seres únicos: o coletivo é a soma das qualidades individuais.
Com relação às dificuldades mencionadas, parece-me que o corpo é, para a
maioria dos cantores, uma casa na qual não moram, apesar de lhes pertencer (BERTHERAT,
1977: 93). Ao entrar em contato com o corpo, este os assusta, fascina, intimida: sentem-se
envergonhados, enrijecidos, bloqueados. Na verdade, somos nós que o bloqueamos, não o
deixando se expressar livremente, impondo nossa censura. Uma das mais importantes
descobertas do trabalho é, portanto, o reencontro com o próprio corpo, e com ele, a voz, como
tudo mais que o pertence. Grotowski, vendo com reservas a abordagem de trabalho com o
corpo que o trata como um objeto a ser domado, sugere:
A outra abordagem é desafiar o corpo. Desafiá-lo dando-lhe tarefas, objetivos que
parecem ultrapassar as capacidades do corpo. Trata-se de convidar o corpo ao
"impossível" e de fazê-lo descobrir que se pode decompor o "impossível" em
pedaços e tornar possível. Nessa segunda abordagem o corpo se torna obediente sem
saber que deve ser obediente. Torna-se um canal aberto às energias e encontra a
conjunção entre o rigor dos elementos e o fluxo da vida ("a espontaneidade")
(GROTOWSKI, 2000: 238).

Desafiar o corpo, fazê-lo descobrir que é possível, torná-lo um canal aberto. Os
caminhos sugeridos destinam-se a conseguir um corpo livre. Acredito ser mais adequado
buscar um corpo com o qual seja possível realizar tudo o que ele se permitir; um corpo mais
apto, ou hábil, e menos obediente.
No processo de descoberta do próprio corpo, o cantor aprende. Descobre como
utilizar o aparelho fonador, se posicionar no espaço, lidar com outros corpos que partilham da
mesma experiência. O processo de aprendizagem é recheado de descobertas, individuais e
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coletivas; de cantores com seus corpos e de regentes e preparadores com outros corpos; que
partem do próprio corpo ou de sua relação com o espaço a partir do movimento. E a primeira
descoberta relatada é justamente esta relação com o movimento: até onde ele pode ir?
A palavra “orgânico” referindo-se a corpo ou movimento naturais aparece
diversas vezes no discurso dos entrevistados. Esta parece ser uma preocupação constante:
tornar corpo e movimento os mais naturais, fluidos e próximos da perfeição possíveis – mas
de uma perfeição que se reconheça como própria de um corpo humano. Ao juntar voz e corpo
(em essência, indissociáveis) esta organicidade se perde. Como unir o que não deveria estar
separado? Onde separamos o que era um só? E ainda: será possível a um corpo obediente ser
ao mesmo tempo orgânico? Não me parece existir apenas uma resposta a estas perguntas. No
entanto, arrisco: a organicidade só é possível ao corpo livre. Aprisionado, o corpo reage: trava
os movimentos, bloqueia a respiração. Deixar o corpo tomar as próprias decisões nos
encaminha para a desejada organicidade, para o corpo livre; e assim também será a voz
produzida por este corpo.
Sem a possibilidade de experimentar, não há como conhecer limites e
possibilidades; não há como chegar ao intelectual senão pelo sensorial. O caminho da prática
é, provavelmente, o melhor acesso ao corpo. Pensar todo o trabalho a partir e através do corpo
é o ponto principal desta investigação. Ensinar o corpo a pensar. Diminuir a importância do
racional no movimento. Como em Grotowski (2000), a técnica é não haver técnica.
Não se deixe intimidar pelo que lhe diz o cérebro esquerdo 2. Ele predomina, é
assim, não dá para mudar. Sempre passa na frente do outro, do seu gêmeo. Toma a
palavra em lugar dele para traduzir tudo em letra, números e símbolos. (...) por
muito tempo pensou-se que o outro, o direito, não continha nada, nada de notável.
Sabe-se agora que sem ele não temos consciência do nosso corpo. (...) Aí está nosso
equilíbrio. Nosso equilíbrio profundo está nesse movimento interno de uma metade
de nós para a outra (BERTHERAT, 1987: 173-174).

A autora chama a atenção para o equilíbrio entre o racional e o intuitivo. É assim,
a meu ver, que podemos chegar a um trabalho real de inclusão do corpo no processo ensinoaprendizagem do canto (e de qualquer outro procedimento): ao integrar corpo e mente, ao
entendê-los como o que realmente são: um corpo único. É essa a pesquisa do Coral da UFC: o
desejo de desfazer o condicionamento corporal em busca da expressão do ser em movimento.
Em meio a essa procura, há dois espaços conquistados. O primeiro é o das vivências que
aliam corpo e voz na preparação dos cantores para a construção dos espetáculos, nas quais é
possível experimentar e onde os coralistas descobrem o caminho para o corpo livre. O outro é
o dos espetáculos. Em cena, o cantor é desafiado a descobrir a organicidade do movimento, e
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assim, descobre como vivenciar a integralidade do corpo/movimento. E talvez seja aqui o
momento no qual é gerado um incômodo que leva o cantor até este movimento orgânico.
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Notas
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Em oposição ao “teatro rico”, baseado no que chamou de “cleptomania artística”, caracterizada pelo exagero no
uso de recursos para o espetáculo (figurinos, cenários, sonoplastia, iluminação).
2
O hemisfério esquerdo do cérebro é tido como o mais racional, responsável pelo pensamento lógico e
competência comunicativa; o direito é o que lida com o intuitivo, o pensamento simbólico e a criatividade. A
autora compara os dois hemisférios, esquerdo e direito.
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A análise gráfica como observação da interpretação: estudos de caso do
trompete solo, na música de câmara e na orquestra sinfônica
Antonio Marcos Souza Cardoso
UFG – tonico@cardoso.mus.br
Resumo: A acessibilidade às novas tecnologias de manipulação de áudio proporciona à pesquisa em
performance ferramentas confiáveis para o estudo e compreensão do fenômeno interpretativo em música.
Utilizamos softwares básicos em três diferentes formações para o trompetista: trompete e piano, grupo de
metais e grande orquestra sinfônica, cada grupo com suas peculiaridades, mas que se assemelham quanto
à utilização das dinâmicas, do vibrato, articulações e a relação do instrumentista da sua parte com a
orquestração.
Palavras-chave: Interpretação musical, Trompete, Análise Interpretativa.,
The graphic analysis as tool to interpretative observation: case study of the solo trumpet, in the
chamber music and in the symphony orchestra.
Abstract: The accessibility to new tchnologies of audio manipulation provides to the research in
performance reliable tools to the study and comprehension of the interpretative phenomenon in music.
We use basic softwares in three different formations to the trumpet player: trumpet and piano, chamber
music and symphony orchestra, each group with its peculiarities. However, they resemble themselves in
the use of the dynamics, of the vibrato, articulation and in relation to the instrumentist's music socre to the
orchestration.
Keywords: Musical interpretation, Trumpet, Interpretative analyses.
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Duas saídas para uma Intrada – Comparando interpretações
Antonio Marcos Souza Cardoso

UFG – tonico@cardoso.mus.br

Resumo: A edição e manipulação do som para diversas finalidades, desde gravações pessoais até análises
interpretativas complexas. Os procedimentos metodológicos comparam as gravações a partir da
interpretação gráfica de determinado trecho e aspecto mesurado. O resultado demonstra que, além de
corroborar decisões musicais, a metodologia tem aplicação na pedagogia do trompete e incremento da
pesquisa em práticas interpretativas.
Palavras-chave: Interpretação musical, Trompete, Honegger, Intrada,
Two ways for Intrada - Comparing interpretations
Abstract: The access to home studios has enabled the possibility to both the edition and manipulation of
sound to a variety of purposes, from personal recordings to complex interpretative analysis. The
methodology procedures compare the recordings from grafical interpretation of determined excerpt and
from a mensurated aspect. The result demonstrates that besides to corroborate the musical decisions, the
methodology has application in teaching the trumpet, and in the increasing of the musicological research
in performance practice.
Keywords: Musical Interpretation, Trumpet, Honegger, Intrada

O presente trabalho compara gravações e tem como objetivo a compreensão do
relacionamento entre intérprete e a partitura discutindo alguns elementos musicais importantes para
a didática dos instrumentos.
Das diversas vertentes da pesquisa em práticas interpretativas abordaremos a análise
comparativa entre performances gravadas.
Sobre a pesquisa em performance, Clarke escreve:
Uma preocupação central da pesquisa em performance tem sido a natureza e função da
expressão. Uma questão crucial é como a expressão deve ser definida e caracterizada, e (e
como) ela pode ser ser medida. (...) O racional para essa abordagem é que o que se faz
como performance expressiva é o que o intérprete traz além do que o compositor
especificou na partitura. (CLARKE, 2003: p. 84).

Uma interpretação musical é a marca do intérprete e com o aparato tecnológico dos
programas de áudio disponível em home studios, laptops e celulares, podemos literalmente
enxergar aspectos interpretativos tais como: dinâmicas, vibratos, timbres e até articulações
utilizando-os como ferramenta didática.
Não estabeleceremos, a priori, teorias estilísticas ou conceitos, simplesmente vamos
nos ater a ler os gráficos eliminando redundâncias e focando aspectos interpretativos que possam
ser descritos e discutidos, com a utilização de analogias para exemplificar os fatos. Não
abordaremos o aspecto do timbre dos instrumentos, pois esta característica é a mais passível de
modificações por produtores e técnicos de gravação.
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Os aspectos mais discutidos são as intensidades (dinâmicas) e o vibrato. A intensidade,
pela leitura dos gráficos, é apresentada claramente pelos intérpretes não levantando dúvidas sobre
suas intenções interpretativas. Sobre vibrato, Johnson afirma: “Muitos aspectos da técnica
instrumental são não-afetados pelas tecnologias de gravação; e um deles é o vibrato”. (JOHNSON,
2002: p. 204) Por esta razão o vibrato é abordado nesse trabalho.

1. Aplicação
A Figura 1 apresenta a relação de dinâmicas nos compassos 1 ao 16, em dinâmica em
forte. A análise do gráfico traz alguns pontos de considerações: Vosburgh interpreta a dinâmica
com grandes variações, inclusive com um momento em que a intensidade diminui
consideravelmente (indicado pela seta). Schlueter mantém a dinâmica mais constante, mas faz a
opção por um crescendo gradativo até o Dó5 no compasso 14. As retas traçadas no gráfico referente
à interpretação de Schlueter 1 comprovam esse crescendo e delimitam a área do aumento da
intensidade sonora.
.

Figura 1 - Comparação de intensidades/dinâmicas até o compasso 14.

A intensidade sonora em piano que se prolonga do compasso 17 ao 26, seguido de um
mezzo-forte do compasso 27 ao 34 demonstra a mesma concepção interpretativa entre os
trompetistas. Os gráficos diferem apenas em relação aos andamentos, porém as relações entre as
intensidades são equivalentes conforme observado na Figura 2.

1

Gráfico extraído pelo programa “Cool Edit” significando a representação de tempo por intensidade.
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Figura 2 - Comparação de intensidades/dinâmicas entre os compassos 17 e 34.

2. Vibrato
A visualização de gráficos permite a comparação da utilização do vibrato,
demonstrando a diferença de abordagem entre os intérpretes. Segundo Seashore:
Vibrato é o mais importante dos ornamentos musicais (...) É o mais importante porque
ocorre em praticamente todas as notas cantadas e em todas as notas sustentadas nos
instrumentos; porque, de todos os ornamentos, produz as maiores mudanças significativas
na qualidade do som. (SEASHORE, 1967: p. 33)

Na nota fa, Figura 3 2, Vosburgh apresenta um vibrato muito mais intenso, enquanto
Schlueter, uma suave vibração. Observamos que na parte do gráfico denominada “Signal” a
vibração excessiva de Vosburgh aumenta a dinâmica, o contrário do realizado por Schlueter, que
decresce na nota.

Figura 3 - Aplicação do vibrato e sua relação com a intensidade/dinâmica na nota média da extensão do
instrumento.

2

Para interpretarmos o gráfico da Figura 7 e os outros que se seguem se referindo ao vibrato, temos que
entender como vibrato a ondulação horizontal, mesmo que apareçam várias ao mesmo tempo. As diversas ondulações
representam as diferentes freqüências que compõem um som complexo. Gráficos extraídos com auxílio do programa
Spectrogram.
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Na figura 4, compasso 17, nota Sol2, o gráfico mostra Vosburgh vibrando mais do que
Schlueter, mesmo com esse último mantendo a nota mais presente 3.

Figura 4 - Aplicação do vibrato e sua relação com a intensidade/dinâmica no grave.

A observação das figuras 3 e 4 nos sugerem que ambos os trompetistas aplicam o
vibrato nas notas de maior duração. Diferenças aparecem na função do vibrato em cada momento.
Comparando os gráficos de vibrato com o “Signal”, podemos concluir que vibrato é
uma ferramenta interpretativa de dinâmica. Nos pontos de maior vibração encontramos maior
intensidade sonora e, onde a nota é tocada mais “lisa”, a dinâmica tende a ser mantida. Isto é notado
principalmente observando-se a aplicação do vibrato: Vosburgh cresce em todas as notas “longas”
enquanto Schlueter decresce nestas.
Na Figura 5, conforme o gráfico, Vosburgh emprega o vibrato na maior parte das notas.
A observação também mostra o incremento da intensidade na medida do movimento da melodia à
região aguda do instrumento.

3

Para entendermos o “estar presente” da nota basta observar a parte superior do gráfico da Figura 9 onde se
localizam as freqüências superiores a 2 kHz: o som de Vosburgh não alcança essas freqüências: perdendo intensidade.
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Figura 5 - Vosburgh, vibrato e intensidade das notas.

Schlueter utiliza o vibrato de maneira mais discreta. Observamos o incremento do
vibrato no aumento de dinâmicas e no reforço das anacruses, sem prolongar as notas de maior
duração, o que, define bem as frases de cada seção conforme mostra a Figura 6.

Figura 6 - Schlueter, vibrato e intensidade das notas.

3. Agrupamento
Uma ferramenta interpretativa observada através dos gráficos é a Teoria do
Agrupamento de Notas (THURMOND, 1991), resumidamente definida como o tempo fraco (arsis)
sempre conduz ao tempo forte (tesis). Thurmond propõe que a tesis é o tempo de chegada, o ponto
de relaxamento e o ponto de conclusão. Os compassos 27 e 28 exemplificam a teoria (Figuras 7 e
8).
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Vamos nos ater a comparar as semicolcheias apontadas pelas setas. Vosburgh interpreta
essas colcheias bem menores que as notas que se seguem – notar que todas as semicolcheias são
arsis (Figura 7). As notas de valores maiores são privilegiadas com mais intensidade (eixo vertical
do gráfico) e a semicolcheia marcada com a seta cinza foi abafada pela importância dada à colcheia
pontuada que se segue; não mencionaremos mais o uso do vibrato que já foi discutido anteriormente
e contribui para o reforço da intensidade.

Vosburg

Figura 7 - Vosburgh: Agrupamento de notas.

A Figura 8 ilustra o pensamento interpretativo de Schlueter. A leitura do gráfico mostra
a preocupação do intérprete com as anacruzes (semicolcheias apontadas), inclusive com as duas
últimas notas das tercinas, que são interpretadas como anacruzes da semínima que se segue. As
intensidades (eixo vertical) comprovam a utilização da Teoria do Agrupamento de notas.
Schlueter

Figura 8 - Schlueter: Agrupamento de notas.

Ao final do trabalho, concluímos que a utilização de programas de áudio proporciona
um “ver” a música e suas componentes interpretativas. Em um universo cada vez mais tecnológico,
a informática auxilia professores e intérpretes na discussão de aspectos musicais.
Com os avanços da física e da psicofísica, as sugestões técnicas-interpretativas são
corroboradas pela ciência. Mas então, se as teorias científicas são válidas, por que tantas
interpretações?
A comparação entre as gravações através da análise gráfica mostra que o ritmo sempre
ansioso de Vosburgh, assim como um intenso e constante vibrato, não torna sua música melhor ou
pior que a de Schlueter. O que não podemos negar é a coerência de Schlueter com pulso, ritmo e
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dinâmicas. O caráter Maestoso denota “com majestade” e, nesse aspecto, Schlueter marcha com
pompa e garbo.
Posicionei-me o mais distante possível das opiniões pessoais, e graças ao aparato
tecnológico, observação e análise dos resultados, acredito ter obtido êxito. Podemos discordar
quanto aos aspectos estéticos e estilísticos da interpretação, porém, com a pesquisa científica em
performance a discussão sobre o assunto assume uma dimensão qualitativa, com pouco espaço para
opiniões pessoais.
A comparação de gravações é uma ferramenta para a compreensão e a didática das
concepções interpretativas em qualquer universo musical, seja em um duo ou em uma obra
sinfônica. O importante é definir o foco e selecionar os softwares necessários para nos fazer
enxergar o som. No futuro, novos programas e estudos avançados em psicologia e física ampliarão
o âmbito e a profundidade das pesquisas.
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A interpretação dos trechos para o trompete no Choros nº10 de Villa-Lobos
Antonio Marcos Souza Cardoso
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Resumo: Análise das partes destinadas ao naipe de trompetes em sua relação com a orquestração. As
sugestões apresentadas são frutos da revisão bibliográfica da série Choros, da análise da partitura e da
observação de gráficos de trechos gravados, com o objetivo de fornecer uma visão mais ampla da obra
para o instrumentista de orquestra.
Palavras-chave: Interpretação Musical, Trompete, Orquestra Sinfônica, Villa-Lobos, Choros.

The interpretation of trumpet excerpts in Choros nº10 by Villa-Lobos
Abstract: Analysis of the scores destined to the trumpet group in their relation with the orchestration.
The presented suggestions are the results of the revised bibliography about the series Choros,
of the analysis of the scores and the observation of recorded excerpts, with the goal
to provide a broad spectrum of the vision of the piece for the instrumentist of orchestra.
Keywords: Musical Interpretation, Trumpet, Symphony Orchestra, Villa-Lobos, Choros.

1. O problema
Tocar em uma orquestra é participar de um amálgama de concepções interpretativas.
Para o músico de orquestra a licença interpretativa, ou seja, a permissão para expor sua concepção
interpretativa, é uma negociação sem palavras entre músicos e entre músicos e maestro. O resultado
dessa negociação é a principal característica de uma orquestra: sua sonoridade. Michael Tree,
violista do Quarteto Guarnieri afirma:
(...) O fato que temos que coordenar e procurar um equilíbrio próprio não significa que
cada um de nós deve contribuir menos. Ao contrário; a “re-criação” da obra de arte
necessita do todo, da participação vital de cada um de nós (BLUM, 1986: p.3)

Logo, a decisão do intérprete e as outras opiniões musicais é separada por uma linha
tênue, sobre a qual o músico deve saber se posicionar contribuindo com a qualidade da música. O
instrumentista de orquestra trabalha com duas abordagens para interpretação de suas partes. A
primeira diz respeito aos solos e a segunda ao contexto textural das partes instrumentais e suas
diversas relações de intensidade, articulação e ritmo.
Os problemas são menores quando a edição, ou o compositor, grafa tudo de forma que
as dúvidas sejam apenas de concepção musical e não, como no caso de Villa-Lobos, decorrente de
acentos e dinâmicas diferentes em um mesmo trecho. A solução para decidir questões dessa
natureza é a adoção de uma postura crítica diante da partitura, que segundo o Maestro Roberto
Duarte: “(...) é fundamental para qualquer coisa. A partitura é a fonte principal do pensamento do
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compositor 4”. As decisões devem ser respaldadas por elementos de acústica, psicologia da música
dentre outros que façam parte do contexto da obra, identificando os elementos musicais e extramusicais que poderiam influenciar em uma interpretação.
A partir dessa premissa, estabeleceremos o trompete, ou o naipe de trompetes, como
referencial para apresentarmos sugestões interpretativas, baseadas em análise gráfica do áudio dos
trechos selecionados 5, da revisão da bibliografia sobre a obra e da análise da partitura em relação à
orquestração.
A utilização de ferramentas gráficas se justifica pela tendência do uso do computador
em análises interpretativas corroborando as sugestões apresentadas. Segundo Magalhães:
Estudos sobre expressividade musical têm demonstrado que músicos utilizam pequenas
variações de duração, articulação, intensidade, altura e timbre para comunicar ao ouvinte,
aspectos da música que eles interpretam (...) a análise da expressividade em performances
musicais depende do desenvolvimento de ferramentas capazes de extrair e medir tais
parâmetros, que por sua vez dependem da detecção precisa dos instantes de início e fim dos
eventos a serem analisados, tais como notas musicais, grupos de notas, ou regiões
específicas no âmbito de uma mesma nota. (MAGALHÃES et al, 2008: p.1)

Assim, os gráficos representam a materialização das intensidades sonoras, dinâmicas e
articulações.
2. Possibilidades interpretativas no Choros nº10
Os primeiros compassos do Choros nº10 apresentam um bloco sonoro (Figura 1), em
fortissimo, com exceção do forte escrito para pistons (trompetes) 6, fagotes e baixos. Essa diferença
poderia determinar um erro de grafia ou uma opção do compositor para situar a intensidade de
trompete um pouco menor, resultando em uma massa sonora homogênea, sem um instrumento líder.

4
5
6

Entrevista concedida por correio eletrônico em 03/11/2006 às 13:22.
Os trechos analisados foram gravados pelos instrumentos indicados na partitura.
Villa-Lobos escreveu para pistons in Lá e Si bemol que doravante denominaremos de trompete(s).
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Figura 1 – Relação entre dinâmicas

Para sugerirmos interpretações para a parte do trompete vamos analisar o áudio do
trecho representado pela Figura 1. O áudio do trecho foi gravado 7 com três possibilidades
interpretativas:
a) com os trompetes em dinâmica forte - Figura 2;
b) com os trompetes em dinâmica fortissimo – Figura 3;
c) com os trompetes utilizando vibrato e dinâmica forte – Figura 4.

7

Para a gravação dos trechos utilizou-se a formação indicada na partitura na disposição da formação típica da
orquestra sinfônica, com trompetes e trombones lado a lado. O áudio resultante foi observado através do software Cool
Edit.
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E

Figura 2 - Trompetes em forte

E

Figura 3 - Trompetes em fortissimo

E

Figura 4 - Trompetes com vibrato e em forte

Observando a Figura 2, Figura 3 e Figura 4, notamos que a presença do trompete no
trecho não influencia a intensidade do todo, pois a partir do segundo compasso, sem os trompetes,
não acontece diminuição da intensidade, pois a altura da área em preto não sofre redução quando
comparada com o primeiro compasso.
Diante dos fatos, a decisão interpretativa deve ser a resposta para dois questionamentos
do intérprete:
- O compositor errou ao grafar forte para os trompetes e fortissimo para trompas e
trombones? Em caso de resposta afirmativa o intérprete vai optar pela dinâmica fortissimo (Figura
3).
- Se a dinâmica forte é intenção do compositor, mas desejando que o som do
trompete seja audível no acorde, o vibrato atende à intenção do intérprete (Figura 4), pois o vibrato
(SCHLUETER, não publicado) é classificado como dinâmica. Sua aplicação projeta o som sem a
necessidade de incremento da intensidade do som. A decisão final cabe ao intérprete.

2329

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

A Figura 5 apresenta os metais a partir da letra A em um bloco, com diferenças na
grafia das acentuações. Simultaneamente, oboés, clarinetes e todas as cordas tocam superposição de
semicolcheias em ritmos ternários e quaternários em piano, mezzo piano e mezzo forte. O trecho é a
parte central de um grande crescendo, desde o início da obra, e culmina com fortississimo um
compasso antes da letra B. No primeiro compasso da letra A, a nota da 3ª trompa tem um
rinforzando, sem acento, enquanto nos trombones a semínima é acentuada e forte. A articulação nos
trombones ( - ) difere dos trompetes e trompas ( > ).

Figura 5 - Articulações

Os gráficos (Figura 6 e Figura 7) nos mostram diferentes articulações representadas pela
Figura5. Conforme grafado, as diferentes articulações tocadas ao mesmo tempo não proporcionam
clareza, pois as notas de maior duração não permitem que as notas menores soem como sugere a
partitura, assim sendo, uma nota com tenuta ( - ) se sobrepõe a uma nota com ( > ). A Figura 6
mostra o trecho conforme o compositor escreveu, com trombones em ( - ):

Figura 6 – Nota tocada com Tenuta

Na Figura 7 encontramos os trombones tocando com a articulação das trompas, deste
modo, as notas ficam mais definidas. No gráfico, os sulcos representam a mudança de nota.
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Figura 7 – Identificação dos acentos

Com o objetivo de clareza no discurso musical, e após análise de toda a partitura nesse
trecho, não haveria motivos para “copiar” as articulações de trombones e 3ª trompa, ou seja, o
trompetista pode confiar na articulação escrita. Observando mais de perto as duas situações,
notamos que ao articular conforme o original (Figura 8) e ao igualar as acentuações (Figura 9), a
condição que melhor representa o caráter do trecho é representada pela Figura 9, que traduz
sonoramente e visualmente o sinal da acentuação: um decrescendo de intensidade ( > ).

Figura 8 - Nota com tenuto. Representação gráfica

Figura 9 - Nota com acento. Representação gráfica

Nos cinco compassos antes do número 4, o trompete entra em fortissississimo com um
motivo anteriormente utilizado por Villa-Lobos que, segundo Neves “consiste num jogo imitativo a
partir de uma curta melodia, (...) numa lenta marcha para o agudo e com considerável aumento de
intensidade”. (NEVES, 1977: p. 69) É nesse contexto que o trompete inicia sua parte, com a função
de incremento de intensidade ao diálogo entre madeiras e metais. Do ponto de vista da dinâmica, o
fortissississimo deve ser definido dentro do caráter apresentado. As articulações escritas para os
trompetes coincidem com as articulações escritas para os outros metais nesse trecho (Figura 10).
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Figura 10 - Articulações idênticas

A análise do gráfico (Figura 11) do áudio da gravação de trompas, trompetes e
trombones nos mostra que:

Figura 11 - Visualização das articulações

a) A intensidade de cada nota segue o desenho da articulação definida pelo
compositor ( > );
b) Nesse caso especificamente, a última nota por ser a mais aguda foi tocada com
maior intensidade sonora (ver seta).
Analisar interpretativamente as partes escritas para trompete por Villa-Lobos em seu
Choros nº10 é fundamental para entender as intenções do compositor e corroborar as decisões
interpretativas do intérprete.
Ao abordar a orquestração e suas relações internas em torno do naipe de trompetes,
verificamos a validade e a “importância da aplicação de ferramentas analíticas capazes de subsidiar
e oferecer soluções práticas para os problemas interpretativos” (AQUINO, 2003: p.3). A escrita de
Villa-Lobos apresenta informações sem sentido, ou com duplo sentido, que segundo o maestro
Roberto Duarte, “se não forem [revistas], podem até comprometer uma correta interpretação do
texto literário ou musical”. (DUARTE, 1989: p.18)
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Em uma leitura cuidadosa dos elementos musicais que cercam o problema, amparado
pelo computador, buscamos uma solução mais próxima daquilo que denominamos como ideal. É
importante que o instrumentista tenha consciência da necessidade de abordagens musicológicas,
etnomusicológicas e físicas para que a interpretação da obra, se não for a ideal, pelo menos seja
verdadeira no âmbito da orquestra estimulando o debate em Performance Musical.
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Padrões interpretativos na música do Grupo Brassil
Antonio Marcos Souza Cardoso

UFG – tonico@cardoso.mus.br

Resumo: O Brassil é o grupo de metais com o maior tempo de atividades ininterruptas no Brasil. Sua
importância pode ser medida pela quantidade de arranjos e composições destinadas ao mesmo, em sua
maior parte realizados pelo Maestro DUDA. Ao transcrever a interpretação do sexteto para as partituras,
nos deparamos com padrões musicais que foram analisados com o auxílio do computador. Denominados
Movimento e Equilíbrio, eles estão presentes em toda a música interpretada transformando-se em sua
identidade musical.
Palavras-chave: Interpretação Musical, Trompete, Quinteto de metais, Grupo Brassil.
Interpretative patterns in the music of Grupo Brassil
Abstract: The Brassil is a brasswind group with more time in uninterrupted activities in Brasil. Its
importance may be measured based on the quality of the arrangements and compositions destined at the
same time to its almost totality by the writings of Maestro Duda. In transcribing the interpretation of the
sextet to music scores, we came across with musical patterns that were analysed with the assistance of a
computer. Named Moviment and Balance, they are presented in all music played (interpretation),
transforming themselves in their musical identity.
Keywords: Musical Interpretation, Trumpet, Brass Quintet, Grupo Brassil

1. Introdução
Ao realizar a revisão interpretativa das composições do Maestro Duda para quinteto de
metais realizando um processo de engenharia reversa ao grafar a interpretação do grupo nas
partituras escritas pelo compositor, que as apresenta aos instrumentistas somente com notas e
ritmos, sem indicações de tempos, dinâmicas, articulações e etc. A partir desse trabalho,
disponibilizamos as partituras completas e prontas para serem tocadas, fornecendo diversas
informações musicais para tornar a execução mais fiel ao pensamento musical do BRASSIL.
Algumas já lançadas no mercado americano pela Alafia Editions.
Durante o processo de revisão, observamos elementos interpretativos comuns à maioria
das obras revisadas. Estes elementos são traduzidos em esquemas gráficos para uma melhor
visualização, os quais denominamos padrões interpretativos.
O ouvinte agora é a referência, mas agora estaremos no nível estésico (NATIEZ, 1990),
tratando de sensações um tanto quanto abstratas, tais como leveza, suavidade, clareza e outras, cujas
definições não possuem um caráter concreto, mas resultam de comparações, ou seja, algo somente
pode ser leve se comparado a algo pesado.
São três os padrões encontrados após as revisões: o primeiro diz respeito aos planos
sonoros estabelecidos pelo grupo. Partindo do princípio que encontramos poucas, ou nenhuma
indicação de dinâmica nas partituras originais, podemos concluir que todo o processo foi concebido
pelo próprio grupo. O segundo diz respeito ao equilíbrio - necessariamente os agudos não têm que
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soar mais forte que os graves - uma prática comum à maioria dos instrumentistas de metal; e o
terceiro: a condução da música, não somente a condução da melodia, mas a condução da música
como um todo, um bloco sonoro em movimento.
1. Planos sonoros
A música aceita algumas analogias para uma melhor compreensão do objeto de estudo.
Ao falar em planos sonoros utilizaremos o quadro da Mona Lisa, por Leonardo da Vinci.
Adotaremos dois planos: o plano A, a imagem da mulher e o plano B, o fundo do quadro (Figura 1).

Figura 1 – Representação Melodia vs acompanhamento

No plano A situa-se o objeto principal e deste ponto em diante todo o “fundo” do
quadro tem a função de realçar, de fazer convergir os olhares ao objeto principal.
Definimos assim uma situação hipotética para a música respeitando a analogia acima:
dividiremos os planos sonoros em: melodia (Plano A) e acompanhamento 8 (Plano B). Ambos se
completam e cabe ao acompanhamento proporcionar uma base firme e consistente para o
desenvolvimento da interpretação musical.
A alternância de instrumentos que apresentam as melodias dentro das obras do Maestro
DUDA faz com que todos sejam solistas e também acompanhadores. Como o fundo do quadro
(Plano B) tem sua importância em fazer convergir a atenção do observador ao objeto, no BRASSIL

8

A quantidade de planos pode variar conforme a experiência do receptor.

2335

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

o acompanhamento coloca-se nesta posição seguindo em caráter e estilo a proposta do(s) solista(s).
A tarefa de acompanhamento pode parecer menos importante, o que não é verdade, pois um solo
bem sucedido não aconteceria com um acompanhamento instável, grosseiro e vaidoso que não tem
uma visão ampla da obra, do quadro musical. De acordo com Piston, “Os bons músicos de metal
sabem que as indicações de dinâmicas não têm valor absoluto, senão relativo”. (PISTON, 1984:
p.239)
Os planos sonoros são paralelos e distintos e cada plano pode conter um ou mais
instrumentos (Figura 2). O plano 1 deve ser entendido com melodia principal, o plano 2 como
contrapontos eventuais ou pequenos fragmentos melódicos e o plano 3 com a base harmônica e
rítmica. Os instrumentos podem, ou não, alternar-se entre os planos bastando para isso apresentar
uma melodia principal.

1
2
3
Figura 2 - Paralelismo dos planos sonoros.

O receptor do evento sonoro percebe os planos ao mesmo tempo (Figura 3), mas em
destaque percebe o plano 1 – a melodia principal.

1

2

3

Figura 3 - O ouvinte e os planos sonoros.

Os gráficos a seguir foram construídos com base no programa Cool Edit, um editor de
áudio que nos possibilitou o gráfico 2 mostrando as variações de intensidade sonora no tempo,
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representando os volumes do evento sonoro percebido pelo receptor e a partitura revisada do Tema
para um Trompetista. 9
A Figura 4 compara (1) a partitura e (2) um gráfico do nível da execução em decibéis.
Os compassos foram definidos para melhor compreensão do processo de análise.
Compasso 1

Compasso 2

Compasso 3

Compasso 4

1

2
Figura 4 - Análise gráfica e sua aplicação na partitura.

Podemos estabelecer uma intensidade mínima - área hachurada 10, em toda a seção
(Figura 5). A partir desta área delimitada, os picos de intensidade correspondem aos elementos
musicais que são destacados sonoramente, ou seja, passam ao plano 1 (Figura 3).

Figura 5 - Determinação da intensidade mínima.

Claramente notamos que esses pontos coincidem com as notas da tuba no primeiro
tempo de cada compasso e com as colcheias da trompa em parte fraca de tempo (Figura 4).
No compasso 4, a adição de instrumentos incrementa o volume total sem extrapolar a
dinâmica total em mezzo piano.
O exemplo comentado pode ser estendido para todas as obras revisadas.

9

A escolha da introdução do “Tema para um Trompetista” foi aleatória, e a partir daí o resultado obtido das
análises tornam-se válidos, por indução, para todas as músicas objetos desta pesquisa, ou seja, tornam-se assim regras
sobre a concepção interpretativa do BRASSIL. (n. do a.)
10
A altura desta área determina a intensidade sonora do trecho. Em nosso caso: pianissimo.
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2. Equilíbrio
Segundo Nailson Simões:
Existe um problema acústico inerente ao funcionamento dos instrumentos que se
refere à melhor projeção das notas agudas, as quais soam mais que as notas graves.
Para equilibrar o som, a fim de neutralizar este problema, principalmente na família
dos metais, geralmente devemos dar ênfase às notas mais graves. (SIMÔES, 2001:
p.40)

Poderíamos ir um pouco mais longe e afirmar que, além do problema de natureza física
do instrumento, falsos conceitos sobre respiração, resistência labial e extensão, fazem com que
alguns trompetistas tenham um grande desequilíbrio entre as regiões graves e agudas. Sobre o
assunto Piston escreve:
A produção de notas agudas é questão de tensão labial, que se ajuda com um bocal e
calibre do instrumento. Os trompetistas que tocam música de baile com freqüência
tocam até o sol, o décimo segundo harmônico, e chegam inclusive mais alto, porém
não podem conseguir isto sem sacrificar a qualidade, especificamente nos registros
médios e graves. A situação traz reminiscências da execução clarino do século
XVIII. Enquanto que o executante do clarino era um especialista no registro agudo
(...) Seria incompreensível debilitar este aspecto tão valioso da execução do trompete
para conseguir ampliar a extensão acima. (PISTON, 1984: p. 276)

O trecho acima transcrito é válido para todos os instrumentos de metal. É tão particular
aos instrumentistas de metal que, por exemplo, não encontramos nos instrumentos de corda um
problema de tal ordem.
Vamos examinar dois casos: o primeiro caso envolvendo o equilíbrio na música do
BRASSIL pode ser notado na introdução do “Tema para um Trompetista”, na parte da trompa. As
colcheias mais graves são reforçadas, podendo soar mais que as colcheias agudas, resultando em
um som equilibrado. Caso fossem executadas ambas as notas com a mesma importância, devido à
projeção do instrumento no agudo, a nota mais grave seria sacrificada (Figura 6).

Figura 6 - Equilíbrio nos saltos de intervalos.
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O segundo caso comentado ocorre no solo do trompete na introdução do Primeiro
movimento do Concertino 11. Observemos que as notas que antecedem um salto de intervalo
possuem mais intensidade sonora conforme o gráfico de nível de dinâmica. A comparação entre a
partitura, já revisada, e o gráfico proporciona a visão completa do equilíbrio sonoro (Figura 7). As
notas de menor valor e mais graves são reforçadas sonoramente.

Figura 7 - Equilíbrio no Concertino.

3. Movimento
Movimento pode ser definido como um processo de mudança das relações de um objeto
ou de um evento, a partir de um ponto de referência, ou seja, sem alterações ou na falta de um ponto
de referência, não existe movimento. Na música, o fato acontece em um sistema organizado que
denominamos ritmo. Segundo Lussy, “É o ritmo que imprime à matéria sonora uma forma
determinada e concreta, vale dizer: sua vida e sua energia espiritual”. (LUSSY, 1955: p.8) E
conforme Thurmond:
Se o ritmo é dependente do movimento, segue-se que mais movimento, em música,
é mais ritmo, e conseqüentemente mais expressão; desde então, “expressão” em
música – igualmente em qualquer arte – pode ser definida como qualidade ou
impressão de movimento, calor e vida resultando de mudanças rítmicas
(THURMOND, 1991: p.38) .

No gráfico da Figura 8 identificamos os pontos de maior intensidade sonora (ver Planos
Sonoros). Estes reforços acontecem somente nas notas em parte fraca de tempo, nos contratempos,
transformando estas notas em anacruses e contrariando o sentido tético de cada compasso
(THURMOND, op cit) 12. Esta intenção anacrústica move a música sempre para frente, em uma
sensação de movimento.

11

Os trechos foram escolhidos aleatoriamente.
THURMOND (1991) op.cit. p. 39. A teoria originou-se da curiosidade do autor em saber determinar porque
determinados músicos, no palco, apresentavam-se deforma mais cativante e viva do que outros. (n. do a.)

12
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Compasso 1

Compasso 2

Compasso 3

Compasso 4

1

2
Figura 8 - Análise gráfica do agrupamento de notas.

A Teoria do Agrupamento de Notas levantou diversas situações de micro e macro
agrupamentos musicais - desde células até frases completas, num resgate de concepções oriundas
dos gregos e abandonadas em nosso tempo.
4. Considerações Finais
Os três tópicos analisados (Planos Sonoros, Equilíbrio e Movimento) fazem parte de um
todo. Tentar separá-los seria descaracterizar a música do BRASSIL e as inter-relações entre eles
fazem parte de um universo muito mais amplo: a música como criação artística, como obra de arte.
A interpretação musical do grupo é sua marca, sua impressão digital musical, que pôde ser descrita
através de uma análise gráfica cada vez mais acessível.
O trabalho apresentado atende as expectativas da pedagogia da performance e dos
instrumentos de metal, assim como fornece referência aos instrumentistas, compositores e
arranjadores sobre o processo de grafar a música com maior riqueza de informações interpretativas.
Referências:
LUSSY, Mathis. El Ritmo Musical – su origem, funcion y acentuacion. (Trad. Pascual Quaratino).
Buenos Aires. Ricordi Americana. 3ª edición, 1955.
NATIEZ, Jean-Jacques. Music and Discourse: Toward a Semiology of Music, New Jersey,
Princeton University Press, 1990.
THURMOND, James M. Note Grouping: A Method for Achieving Expression and Style in Musical
Performance. Meredith Music Publications, Fourth Printing, Florida, July, 1991.
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A música popular brasileira na década de 1950: decadência, tradição e
modernização
José Roberto Zan

Universidade Estadual de Campinas – zan@iar.unicamp.br
Resumo: O período compreendido entre as décadas de 1930 e 1950 abriga dois momentos
consagrados da história da música popular brasileira: a “época de ouro” e a bossa nova. Entre eles,
encontra-se uma extensa produção que, em trabalhos que compõem o que poderíamos chamar de
uma história oficial da MPB, é inserida numa perspectiva teleológica na qual cumpre o papel de
“transição” entre a fixação e a modernização dos gêneros musicais. Os dois principais referenciais
que orientavam a tomada de posição de artistas e intelectuais no campo de disputas em torno da
música popular – tradição e modernização –, bem como seu “inimigo” em comum – a “música
comercial” –, são discutidos nos textos que constituem este painel. Assim, em torno da ideia de
“decadência” da nossa música popular – que povoou o imaginário de artistas e críticos durante
esses anos – se articulará um conjunto de noções como distinção, civilização, autenticidade,
tradição e modernização. Pretende-se, com estes trabalhos, apontar para a importância daquele
período como um momento central de constituição de representações sobre seu passado e futuro,
que não somente incidiram sobre as próprias práticas musicais, mas que também produziram
ressonâncias na construção de um horizonte histórico em que se assenta a interpretação da música
popular brasileira.
Palavras-chave: música popular brasileira, década de 1950, decadência, tradição e modernização,
Brazilian popular music in the 1950’s: decadence, tradition and modernization
Abstract:
The
period
between
the
years
1930
and
1950
brings
two
acclaimed moments in the history of Brazilian popular music: the "época de ouro" (“golden age”)
and the bossa nova. Among them there is an extensive production which, in works that make up
what might be called an official history of MPB (BPM: Brazilian Popular Music), is inserted into a
teleological perspective in which plays the role of "transition" between the establishment and
modernization of musical genres. The two main references that guided the position taken by the
artists and intellectuals in the field of disputes over popular music - tradition and modernization as well as their common "enemy" - the "commercial music" - are discussed in the papers that
constitute this panel. Thus, around the idea of "decadence" of our popular music that guided the
artists and critics imagination over the years, a set of notions such as distinction, civilization,
authenticity, tradition and modernization will be articulated. It is intended, with these papers, to
point out the importance of that period as a central moment of representations constitution about
its musical past and future, that not only incurred in the musical practices, but also produced
resonances for the construction of a historical perspective that underlies the interpretation of
Brazilian popular music.
Keywords: Brazilian popular music, 1950’s, decadence, tradition and modernization.
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Prenúncio do mal: o samba-canção na década de 1950
Adelcio Camilo Machado

Universidade Estadual de Campinas – adelcio.camilo@gmail.com

Resumo: Partindo de uma análise dos sambas-canção “Outra vez”, de Tom Jobim e “Meu vício é
você”, de Adelino Moreira, gravados respectivamente por Dick Farney (1954) e Nelson Gonçalves
(1955), este trabalho pretende discutir acerca das representações em torno da música popular
brasileira da década de 1950. Busca-se aqui perceber as contradições e ambiguidades da produção
dessa época com o intuito de alcançar uma compreensão diversa daquela visão um tanto polarizada
que se consagrou a partir da bossa nova e que entendia a produção melodramática como sintoma
de “decadência” e as canções mais próximas ao jazz como símbolo de “modernidade”.
Palavras-chave: samba-canção, Dick Farney, Tom Jobim, Nelson Gonçalves, Adelino Moreira.
Prelude of the evil: samba-canção in the 1950s
Abstract: Starting from an analysis of the samba-canção “Outra vez” (“Again”), composed by
Tom Jobim, and “Meu vício é você” (“My addiction is you”), composed by Adelino Moreira,
respectively recorded by Dick Farney (1954) and Nelson Gonçalves (1955), this paper will discuss
about the representations around the Brazilian popular music of the 1950s. We seek to realize the
contradictions and ambiguities in the production of this season in order to achieve an
understanding different from that more polarized vision that consecrated itself since the bossa
nova, which understood that melodramatic production as a symptom of “decadence” and the songs
closest to jazz as a symbol of “modernity”.
Keywords: samba-canção, Dick Farney, Tom Jobim, Nelson Gonçalves, Adelino Moreira.

1. Samba-canção, massificação e “decadência”
Antes de se configurar enquanto gênero musical, o samba aparecia, no início do
século XX, vinculado a práticas festivas da comunidade afro-baiana que havia se instalado no
Rio de Janeiro, realizadas principalmente no interior das casas das tias baianas. Desse espaço
mais restrito, o samba passou a ser praticado em locais abertos, em eventos como a Festa da
Penha e o carnaval. A nascente indústria fonográfica não perdeu a oportunidade de explorar
esse aspecto, planejando lançar seus discos nas proximidades da festa do rei momo. Exemplo
disso é o próprio “Pelo telefone”, de 1917, que foi lançado como um samba carnavalesco,
como se pode ouvir nos instantes iniciais da gravação.
Em complementaridade à venda de discos para o carnaval, a indústria fonográfica
também tinha os chamados lançamentos de meio de ano, que geralmente traziam outros
gêneros musicais como valsas e canções sertanejas, de andamento mais lento e maior lirismo.
O samba, porém, não ficou excluído desses lançamentos de meio de ano: de acordo com o
pesquisador Marcílio Marques Lopes, um novo tipo de samba batizado de samba-canção
surgiu no teatro de revista, fruto de uma necessidade de “articulação de um texto intimista,
com uma pequena diminuição do andamento do samba original, para desta forma dar vazão à
teatralidade das divas de então” (LOPES, 2007: 5).
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De acordo com Severiano e Mello (1998: 93), o primeiro samba-canção a fazer
sucesso foi “Linda flor (Ai, Ioiô)”, composto por Henrique Vogeler, Luís Peixoto e Marques
Porto, e gravado por Araci Cortes com o título de “Iaiá”. De qualquer modo, é interessante
perceber que “Linda flor” não apresentava grandes contrastes em relação ao samba de então.
Ao se comparar, por exemplo, essa gravação com a da canção “Jura”, composta por Sinhô e
gravada pela mesma Araci um ano antes, percebe-se que ambas possuem andamentos muito
próximos, melodias com saltos1 e letra com conteúdo lírico-amoroso. Entretanto, “Linda flor”
é tida como um samba-canção enquanto “Jura” é considerada como um samba.
Porém, segundo Lopes (2007: 5), nas décadas seguintes o andamento do sambacanção diminuiu ainda mais, acentuando-se os contrastes entre samba e samba-canção. Na
década de 1950, por exemplo, encontramos de um lado sambas-canção como “Conceição” e
“Foi a noite” cujo andamento fica em torno de 50 b.p.m. e, de outro lado, sambas como
“Rapaz de bem” e “A voz do morro” que apresentam andamento por volta de 80 b.p.m.
Mas na década de 1950, o samba-canção – e a música popular, de uma maneira
geral – esteve inserido em um amplo debate, sinalizado de maneira mais contundente pela
Revista da Música Popular, editada pelos jornalistas Lúcio Rangel e Pérsio de Morais de
setembro de 1954 a setembro de 19562. Tratava-se, como se dizia à época, de uma invasão da
música brasileira por gêneros estrangeiros, destacando-se os norte-americanos como o fox e o
be-bop, e os latino-americanos como boleros, rumbas e tangos. O problema dessa invasão não
consistia somente em uma concorrência entre a música brasileira e a estrangeira no mercado
de discos, mas especialmente no fato da produção nacional se deixar “influenciar” pelo
repertório internacional, como se pode ler nas páginas da citada revista:
O folclore musical e a música popular brasileira estão sofrendo o impacto de
influências estranhas à medida que o progresso, – no caso representado pelo rádio –,
penetra nas camadas mais pobres da população e nas regiões mais afastadas da
civilização, que são a fonte de todo o nosso patrimônio musical.
Breve, o pesquisador terá imensa dificuldade em destacar exatamente o que é
musica brasileira. Nos centros urbanos, principalmente, essa dificuldade já se faz
sentir. No Rio de Janeiro, por exemplo, rara é a música de compositor popular ou de
sambista, atualmente, que não está eivada de modismos e estilos pertencentes ao
bolero, à rumba, à música popular americana e principalmente sob a influência
estética do atonalismo, através do “be-bop”3 (COLEÇÃO, 2006: 49).

Paralelamente a essa invasão, acentuava-se um processo de massificação do rádio
no país. Conforme Napolitano (2010: 65), se nos anos 1930 o rádio ainda era voltado para
segmentos médios da população urbana e buscava “levar cultura” e informação às massas,
durante a década de 1950 o rádio buscava uma comunicação mais fácil com o ouvinte,
tornando-se mais sensacionalista, melodramático e apelativo4. Diante desse cenário,
começava a se estruturar uma primeira experiência de star-system no Brasil, no qual se
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articulavam organizações de fã-clubes, revistas especializadas na vida privada dos artistas,
como a Revista do Rádio e a Radiolândia, e os concursos de Rainha do Rádio.
Desse modo, a década de 1950 acabava sendo considerada como um período de
“decadência”5 da produção musical brasileira (SARAIVA, 2007; NAPOLITANO, 2010; e
WASSERMAN, 2008). No que se refere, por exemplo, à Revista da Música Popular,
Napolitano (2010: 61) percebe que esta “lançou as bases de um pensamento histórico-musical
que negava a sua própria contemporaneidade musical, contribuindo para a desqualificação da
década de 1950”. A partir disso, ainda segundo o mesmo autor, os críticos da referida revista
idealizaram “um tempo instituinte do samba, situado entre os anos 1920 e 1930, sinônimo de
‘época de ouro’ da música popular brasileira” (NAPOLITANO, 2010: 62).
Tomaremos, a seguir, dois exemplos de samba-canção da década de 1950 para
perceber de que maneira se encontram inscritas neles as marcas desse contexto da invasão dos
gêneros estrangeiros, da massificação do rádio e da valorização do passado musical
“tradicional” da “Época de ouro”. São eles: “Outra vez”, composto por Tom Jobim e gravado
por Dick Farney em 1954; e “Meu vício é você”, de autoria de Adelino Moreira e gravado por
Nelson Gonçalves em 1955.
2. “Outra vez”
“Outra vez” é um samba-canção em andamento lento, por volta de 50 b.p.m.
Formalmente, trata-se de uma canção binária cuja primeira parte se inicia nos versos “Outra
vez” e a segunda, nos versos “Todo mundo me pergunta”. Sua letra, em primeira pessoa,
consiste num diálogo no qual o personagem da canção lamenta diretamente à sua amada a
falta que ela lhe faz. Vejamos seu texto completo:
Outra vez
Outra vez sem você, outra vez sem amor
Outra vez vou sofrer, vou chorar
Até você voltar
Outra vez vou vagar por aí pra esquecer
Outra vez vou falar mal do mundo
Até você voltar

Tom Jobim
Todo mundo me pergunta
Porque ando triste assim
Ninguém sabe o que eu sinto
Com você longe de mim
Vejo o sol quando ele sai
Vejo a chuva quando cai
Tudo agora é só tristeza
Traz saudade de você

Na gravação de Dick Farney, a composição adquire uma extensão vocal
considerável: uma décima segunda justa (quinta justa composta), sendo sua nota mais grave
um fá sustenido e a mais aguda, um dó sustenido. Contudo, Dick faz algumas escolhas
interpretativas que dão um caráter mais contido para a canção. Exemplo disso é a frase “Até
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você voltar”, que finaliza a primeira parte, a qual é interpretada pelo cantor em registro grave,
ao contrário do que aparece no Songbook de Jobim, que a apresenta escrita uma oitava acima
em relação ao que se ouve na gravação de Dick. De modo geral, Dick não faz grandes
variações de dinâmica em sua interpretação, o que também contribui para amenizar alguma
dramaticidade do texto. Além disso, o acompanhamento instrumental é realizado pelo trio de
jazz, formado por piano, contrabaixo acústico e bateria (esta, tocada com escovas), e por um
pequeno grupo de madeiras, produzindo uma sonoridade “suave”.
Composicionalmente percebe-se que Jobim evita coincidir os pontos de maior
dramaticidade da letra com os pontos culminantes da melodia. Frases como “vou falar mal do
mundo” e “Tudo agora é só tristeza” são cantadas em registro médio-grave e em movimento
melódico descendente. Os pontos culminantes da melodia acontecem ao final das frases
“Todo mundo me pergunta” e “Ninguém sabe o que eu sinto”.
Nesse sentido, parece possível relacionar “Outra vez” com uma dimensão oposta
àquela da massificação do rádio. Isso porque, naquele período, também começavam a
aparecer novos ambientes para a produção da música popular, como era o caso das boates na
zona sul do Rio de Janeiro. Nesses locais, ao invés das grandes orquestras dos cabarés e das
rádios, a música era praticada por conjuntos menores, geralmente tendo por base o trio
jazzístico. Assim, configurava-se um repertório que se distinguia daquela produção
massificada, apontando para uma segmentação da produção fonográfica, correlata ainda a
uma segmentação de gostos na música popular brasileira.
Porém, ao mesmo tempo, esse repertório era considerado, sobretudo pelos adeptos
do retorno à “tradição”, como algo que descaracterizava a nossa música popular brasileira. É
o que percebe a pesquisadora Joana Saraiva ao indicar que um concerto do quarteto de Dick
Farney, que executava músicas brasileiras com arranjos próximos ao jazz, “significava, para
os defensores do “samba autêntico”, uma perigosa “descaracterização” (SARAIVA, 2008:
89).
3. “Meu vício é você”
Também cantado em primeira pessoa, “Meu vício é você” não trata de uma
desilusão amorosa, mas de uma declaração de amor. Depreende-se da letra que o eu-lírico se
declara a uma trabalhadora da noite, que “há muito não sabe o que é luz solar”,
provavelmente uma prostituta, cujo corpo é objeto de desejo de muitos e que “vive para
pecar”. Acompanhemos a letra completa:
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Meu vício é você

Adelino Moreira

Boneca de trapo, pedaço da vida
Que vive perdida no mundo a rolar
Farrapo de gente que inconsciente
Peca só por prazer, vive para pecar

Boneca noturna que gosta da lua
Que é fã das estrelas e adora o luar
Que sai pela noite e amanhece na rua
E há muito não sabe o que é luz solar

Boneca, eu te quero com todo pecado
Com todos os vícios, com tudo, afinal
Eu quero esse corpo que a plebe deseja
Embora, ele seja prenúncio do mal

Boneca vadia de manha e artifícios
Eu quero para mim seu amor, só porque
Aceito seus erros, pecados e vícios
Pois, na minha vida, meu vício é você

Embora não se trate propriamente de um texto de lamentação, como é o de “Outra
vez”, nota-se nessa canção um tratamento poético mais melodramático. Mesmo que o
personagem da canção esteja se declarando, ele não deixa de elencar uma série de atributos
negativos de sua desejada, remetendo-se a ela como “boneca de trapo” e “boneca vadia”,
relembrando “todo pecado” e “todos os vícios”, caracterizando seu corpo como “prenúncio do
mal”. E o final da canção não é menos dramático, já que o eu-lírico aceita os vícios da
referida mulher por também estar viciado por ela.
Ao contrário da interpretação de Dick, Nelson Gonçalves adota um canto com
grandes contrastes em termos de dinâmica. O cantor procura associar momentos de maior
intensidade com os trechos mais agudos da melodia, como se percebe de modo mais claro na
frase “Com todos os vícios, com tudo afinal”, que atinge seu ponto culminante na última
sílaba. Em sua interpretação, costuma prolongar as vogais de algumas sílabas tônicas, como
em “Bone...ca de trapo”, às vezes acentuando-a, como na segunda vez em que canta “Pedaço
da vida”.
A extensão desse samba-canção é ligeiramente menor do que a de “Outra vez”:
trata-se de uma décima primeira justa (quarta justa composta), cuja nota mais grave é um Si e
a mais aguda, um Mi uma oitava acima. Porém, se a composição de Jobim vai atingir seu
ponto culminante somente na segunda parte da canção, em “Meu vício é você” a nota Mi já é
ouvida no quarto verso (“Peca só por prazer, vive para pecar”), onde também se ouve o Si
mais grave (Ex.1). Ou seja, ainda que o samba-canção de Adelino Moreira tenha uma
extensão menor do que o de Jobim, suas frases são mais angulares, apresentando,
internamente, tessituras maiores. Fora isso, verificam-se alguns intervalos de trítono na
melodia, que conferem maior grau de tensão a essa composição (Ex.1).
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Exemplo 1: frases de “Meu vício é você”

Essa maneira mais melodramática de tratar um tema amoroso era considerada
como decorrente de uma “influência” da música latino-americana, especialmente de
segmentos como o bolero ou o tango. É o que se percebe na crônica de Vinicius de Moraes,
publicada em 1953 sobre a “bolerização”. Para o autor, algumas marcas dessa “bolerização”
são as “tristezas mil nos bares do Brasil” e “a narrativa constante do lado mórbido desses
grandes e constantes entreveros que há entre homem e mulher”. Moraes não deixa de destacar
a dimensão comercial dessa aproximação com o bolero: “E os músicos brasileiros vão
‘metendo los pechos’, porque, evidentemente, o negócio deve estar rendendo” (MORAES,
2008: 51).
Por outro lado, ao mesmo tempo em que esse samba-canção era avaliado
negativamente como algo que se deixava influenciar pela invasão dos gêneros estrangeiros, o
seu acompanhamento é realizado pelo conjunto regional, formado por violão, cavaquinho,
bandolim e pandeiro, que se firmou como a instrumentação “tradicional” do samba.
4. Considerações finais (ou iniciais)
Em nosso entender, a produção e o consumo da música popular brasileira na
década de 1950 aconteceram em meio a uma série de tensões e preocupações, tais como: o
sentimento de “decadência”, a invasão de gêneros estrangeiros, a massificação do rádio, uma
segmentação de gostos e a busca por retornar à “tradição”. Através da observação desses dois
sambas-canção, espera-se ter demonstrado de que maneira essas questões se inscrevem neles
e, ainda, as contradições e ambiguidades ali presentes. Se “Outra vez”, por exemplo, valia-se
de elementos da música norte-americana como algo que o distinguia da produção massificada,
acabava se afastando daquilo que era considerado como a música brasileira “tradicional”, sem
deixar de contar com elementos dramáticos em seu texto, remetidos ao “samba de fossa”. Já
“Meu vício é você”, que se aproximava das lamentações do bolero massificado, não deixava
de se pautar, em sua instrumentação, pelo samba “tradicional”.
A partir disso, interessa-nos ainda pensar em uma última questão. Ao analisar uma
parte da bibliografia produzida por jornalistas e memorialistas sobre a história da música
popular brasileira, verifica-se outra interpretação para a produção da década de 1950. Tal
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interpretação consiste em considerar esse período como uma época de transição para a
moderna música popular brasileira da década de 1960. Esse é o caso de Severiano e Mello,
que consideram que
o período de 1946-1957 funciona como uma espécie de ponte entre a tradição e a
modernidade em nossa música popular. Nele convivem veteranos da Época de Ouro,
em final de carreira, com iniciantes que em breve estarão participando do
movimento bossa nova (SEVERIANO e MELLO, 1997: 241).

Nessa interpretação, artistas como Johnny Alf, Garoto, Marino Pinto, Vadico e
Dick Farney são vistos como modernizadores de nossa música popular e, consequentemente,
como precursores da bossa nova. Essa visão se encontra bem sintetizada nos textos do
volume Johnny Alf e os precursores da bossa nova, que faz parte da coletânea Nova História
da Música Popular Brasileira, organizado e lançado pela Abril Cultural (1978). Por sua vez,
a própria bossa nova aparece como a antítese daquela produção melodramática, do qual o
samba-canção interpretado por Nelson Gonçalves é um exemplo. Ao discorrer, por exemplo,
sobre o estilo interpretativo, Brasil Rocha Brito coloca em oposição o canto cool e o estilo
interpretativo melodramático ao afirmar que “a ‘voz cheia’, o ‘dó de peito’, a ‘lágrima na
voz’, o ‘canto que causou e ainda causa espanto em grande soluçado’ etc., são rejeitados pela
BN” (BRITO, 1968: 31).
Temos por hipótese6 que tal leitura, depurada a partir da consolidação da bossa
nova, considera a produção musical da década de 1950 a partir de oposições muito
acentuadas, como entre a modernização através do cool jazz e a música melodramática. Ao se
orientar por essa visão, deixa-se de perceber que algumas fronteiras não eram tão rígidas e
que uma canção como “Outra vez”, em tese pertencente à linha modernizante, possui um
texto lamentoso, como em muitos “sambas de fossa” e que os elementos da música norteamericana ali presentes eram considerados por alguns como um sinal de “decadência” da
música brasileira. Com isso, vale a observação de Marcos Napolitano (2010: 71) de que é
preciso estudar a década de 1950 “em seu regime de historicidade específico”.
Referências:
ABRIL CULTURAL. Johnny Alf e os precursores da bossa nova. São Paulo, 1978. LP e
encarte (Coleção Nova História da Música Popular Brasileira).
BRITO, Brasil Rocha. Bossa Nova. In: CAMPOS, Augusto de (org.) Balanço da Bossa:
antologia crítica da moderna música popular brasileira. São Paulo: Perspectiva, 1968, p. 1340. (Coleção Debates, v. 3)
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Notas

______________________________________
1

Consideramos importante destacar esse aspecto na medida em que Tatit (2002) considera o uso de saltos
intervalares como um elemento de passionalização da canção.
2
A coleção completa dessa revista foi publicada em fac-símile pela Funarte (COLEÇÃO, 2006).
3
Importante sinalizar que o be-bop não pode ser considerado como música atonal dentro da compreensão que os
estudos musicais têm de atonalismo, uma vez que os temas do be-bop possuem seus centros tonais bem
definidos, ainda que a harmonia, por vezes, afaste-se um pouco deles, mas, mesmo assim, através de
procedimentos tonais como cadências IIm7 – V7 individuais. Mas, antes de descartar tal consideração, cabe
lembrar que essa associação entre be-bop e atonalismo se deu em meio a uma discussão brasileira sobre qual
seria o “verdadeiro” ou o “falso” jazz . Para alguns autores, o “verdadeiro” jazz seria o “tradicional”, ligado aos
negros norte-americanos. A partir do momento em que esse jazz se “moderniza”, sobretudo devido à
“intromissão” de músicos brancos, e se converte no be-bop, ele se tornaria um “falso” jazz. Em Saraiva (2008:
.42-7) esse debate é cuidadosamente exposto e discutido.
4
Para maiores detalhes sobre a repercussão diante dessa massificação, cf. o capítulo “A reação (elitista) aos
auditórios” de Tinhorão (1981: 82-87).
5
Para uma análise da noção de decadência enquanto instrumento de leitura historiográfica, cf. Le Goff (2003).
6
Falamos aqui em “hipóteses” e “considerações iniciais” na medida em que esse texto apresenta reflexões do
início de nossa pesquisa.
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A “moderna” “época de ouro” de Jacob do Bandolim
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Resumo: Nas disputas entre “tradicionalistas” e “modernos”, que têm constituído o foco principal
de grande parte dos estudos sobre a música popular brasileira da década de 1950, Jacob do
Bandolim é reconhecido como um importante representante da primeira tendência. Partindo dessa
situação, a discussão apresentada neste trabalho gira em torno do LP “Época de ouro”, de Jacob,
lançado em 1959. Examinamos a posição deste disco dentro da trajetória do bandolinista e, através
da análise de alguns de seus aspectos, destacamos certos problemas que se colocam para o estudo
daquele período da música popular brasileira.
Palavras-chave: música popular, Jacob do Bandolim, época de ouro.
The “modern” “época de ouro” of Jacob do Bandolim
Abstract: In the controversies between "traditionalists" and "moderns", which have been the main
focus of most studies on brazilian popular music in the 1950s, Jacob do Bandolim is recognized as
an important representative of the first trend. From this situation, the discussion presented in this
paper focus on the Jacob’s LP Jacob "Época de ouro", released in 1959. We examine the position
of the disc within the trajectory of the mandolinist, and by analyzing some aspects of this LP, we
highlight some problems that arise for the study of this period of brazilian popular music.
Keywords: popular music, Jacob do Bandolim, época de ouro.

1. Música como missão: em defesa da tradição
08-10-1947: “Em cada uma dessas noites de programa, temos, por um processo

ou outro, chamado a atenção para a beleza e o valor de nossas coisas, por outro lado,
combatemos, na medida de nossas possibilidades, tudo que de ruim existe nas
composições populares, desde a pobreza de inspiração musical até os versos
inexpressivos e de má linguagem”.

15-10-1947: “Cantores e cantoras de música popular, o maior benefício que vocês

podem fazer à música brasileira é cantar o samba como samba, a marcha como
marcha, a valsa como valsa, etc., etc.! Nada de andar imitando Bing Crosbys e Frank
Sinatras! Os efeitos que eles fazem nos fox-trots podem ser bons nos fox-trots, mas
não para as nossas músicas. Nesse ponto, honra seja feita ao Pessoal da Velha
Guarda, que toca as nossas músicas com a maior exatidão e maior respeito às suas
características incompungíveis [sic]!”.

29-10-1947: “Jacob Bittencourt, o nosso queridíssimo Jacob do Bandolim, figura

marcante da música popular de nossos dias, campeão de brasilidade, batalhador
incondicional pelas nossas músicas de hoje e de ontem, acaba de fazer sua primeira
gravação ouvintes. [...]. Jacob é o novo da Velha Guarda. E é pois com alegria
sincera que desejamos o sucesso de suas gravações” (grifo nosso).

Trechos de “O pessoal da Velha Guarda”, programa de rádio comandado por
Almirante entre 1947 e 1952.

Para aqueles que estão familiarizados com a trajetória artística de Jacob do
Bandolim, essas citações parecem querer dizer que esta já estava configurada desde seus
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primórdios. Se tivéssemos que resumir em poucas palavras o nexo de sentido entre os vinte
anos que separam a primeira gravação de Jacob do disco que ficou consagrado como o ponto
mais elevado de sua carreira (Vibrações, 1967), poderíamos descrevê-lo da seguinte maneira:
a defesa intransigente da verdadeira tradição da música popular brasileira (e, especificamente,
do choro) contra a sua deturpação, causada principalmente pela intromissão – motivada por
interesses comerciais, modismos etc. – de elementos estranhos a ela.
As duas primeiras citações anunciam a tônica dos debates que, ao longo da década
de 1950, marcarão as disputas em torno da música popular. Inscrita no próprio nome da série
de programas radiofônicos que foi ao ar entre os anos de 1947 e 1952, comandada por
Almirante, está a posição daqueles que encabeçaram a frente de defesa da “autêntica” música
popular brasileira contra a “invasão” de gêneros musicais exógenos à cultura musical do país.
A terceira citação anuncia o debute do bandolinista, como artista principal, no campo da
produção fonográfica, e, ao mesmo tempo, já atribui um sentido inequívoco a ele e à sua
produção: “Jacob é o novo da Velha Guarda”. Ou seja, a defesa da tradição se inscreve na
própria figura do bandolinista e, desse modo, fixa um lugar e prescreve uma missão para ele e
para a sua obra.
Assim, nos anos finais da década de 1940 tem início a produção fonográfica de
Jacob, primeiramente vinculada à gravadora Continental e, logo em seguida, à RCA Victor.
Essa fase inicial, marcada pelo lançamento de um número representativo de discos de 10
polegadas (78 rpm) que, via de regra, alternam uma música de sua própria autoria com uma
de compositores nascidos durante a segunda metade do século XIX (vale lembrar que a
“tradição do choro” não remetia à “época de ouro” do rádio, mas sim às décadas de transição
entre os séculos XIX e XX), parece confirmar o trajeto que se anunciava. Em 1952, o artista
lança uma coleção composta por quatro discos e oito músicas, todas de autoria de Nazareth,
intitulada Jacob revive músicas de Ernesto Nazareth. Estreou no formato LP justamente com
a reedição dessa coleção, em julho de 1955. Levando em consideração a importância que o
lançamento de um LP tinha nesse momento (WASSERMANN: 2008), e a situação de que
esse ano fora marcado por diversas iniciativas de difusão do jazz (SARAIVA: 2007, p. 38), é
possível que essa “estréia” tenha significado também uma tomada de posição em relação ao
campo de disputas em torno à música popular1. É importante destacar que, nesse momento,
essas disputas já delineavam claramente polos antagônicos de posicionamentos que podem ser
caracterizados por designações como “tradicionalistas” e “modernos”. O caráter de “tomada
de posição” da produção artística de Jacob parece se confirmar em seu seguinte LP, lançado
em 1956 com o título de Valsas evocativas e formado por valsas de compositores que, em sua
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maioria, pertencem às gerações nascidas ao longo da segunda metade do século XIX. Nos
deparamos com uma situação semelhante em seu LP de 1957, composto de reedições de
gravações anteriores e intitulado Choros evocativos2.
2. A “moderna” “época de ouro” de Jacob
“Meu escopo tem sido o de apresentar as nossas coisas numa interpretação honesta,
sem distorções nem influências alienígenas pervertidas (...). Eles tem [sic] que me
engolir como sou e não como desejam que eu seja.” (Jacob do Bandolim, em carta
de 1959 a [Mario] Rossi. Apud PAZ: 1997, p. 35)

Acompanhando essa trajetória discográfica bem delineada em torno a um projeto
estético-ideológico, nos defrontamos com uma situação surpreendente. Em 1959, ano de
lançamento do LP que alavancará a consagração do “samba moderno” (Chega de saudade, de
João Gilberto), Jacob do Bandolim lança um LP com doze canções (executadas em formato
instrumental), intitulado Época de ouro. Na capa do álbum, simbolizada por uma bailarina, a
“época de ouro” é contemplada do alto de uma árvore enquanto gesticula delicadamente com
os olhos fechados, parecendo querer dizer: “Quando essas melodias nos chegam, chegam-nos
também lembranças deliciosas de um tempo que já vai longe”3. E, como o próprio nome
indica, as canções que compõem o disco remetem ao período que já tinha se consagrado como
“época de ouro” da música popular brasileira. Até aqui, tudo parece estar de acordo com
aquele projeto.
Entretanto, em finais da década de 50, o problema da modernização fora alçado a
uma espécie de “espírito do tempo” e, como tal, também deixou as suas marcas na produção
dos “bens culturais”, até mesmo naquela que parecia mais refratária aos seus “encantos”.
Assim, no subtítulo do disco sobre a “época de ouro” lemos: “Jacob e seu bandolim em HiFi”. Além de remeter a uma série de transformações ocorridas na base material da produção e
reprodução de fonogramas, aquela sigla, abreviação de High Fidelity, funcionava também
como uma espécie de “envoltório ideológico” que recobria os produtos musicais com uma
aura de modernidade (ZAN: 1997, 113 e ss.). Evidentemente, esse fator isolado não diz muita
coisa, uma vez que poderia tratar-se meramente de uma estratégia de venda da RCA-Victor.
Entretanto, quando considerado em conjunto com outros elementos do LP, a aura que ele
projeta ganha em densidade.
Quando abordada desde o ponto de vista da relação entre “tradicional” e
“moderno”, a escolha do repertório, dos instrumentistas, dos arranjadores e do regente
resultou num LP bastante distinto do que se poderia imaginar se levarmos em consideração as
características até aqui discutidas da trajetória de Jacob do Bandolim. Em finais dos anos 50,
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uma parte representativa dos músicos, produtores musicais, etc. via o jazz como uma fonte de
recursos estético-musicais potencialmente modernizadores da música popular brasileira
(SARAIVA: 2007). E, entre os instrumentistas que acompanharam Jacob na gravação do LP
Época de ouro, encontramos diversos músicos que transitavam no circuito jazzístico carioca,
incluindo os que formavam o quarteto que animava as noites da boite Excelsior: Zaccarias
(clarinete), Fats Elpidio (piano), Paulinho (bateria) e Luís Marinho (contrabaixo). Dividindo
os arranjos, Radamés Gnattali e o Maestro Carioca. Enquanto o primeiro, naquele momento,
já havia se posicionado abertamente a favor dos “modernos”4, o segundo, pelo que indica
parte de sua discografia, não explicitava possuir um projeto estético-ideológico claro,
produzindo de acordo com as necessidades do mercado fonográfico5. Consequentemente, ao
invés de confirmar uma postura “tradicionalista”, muitas das canções que compõem o LP são
submetidas a um tratamento do material que incorpora diversos elementos vinculados a uma
estética jazzística, ou seja, “moderna”.
Era usual nas canções gravadas ao longo da década de 1930 que as partes vocais
fossem precedidas e finalizadas por intervenções instrumentais (introdução e coda), e que
houvesse uma seção intermediária também em formato instrumental, com a qual se iniciaria a
repetição – possivelmente com alguma variação na ordem das sessões – da forma A(A)BA da
canção. As intervenções instrumentais eram usualmente realizadas por flauta e/ou clarinete,
enquanto o acompanhamento rítmico-harmônico era realizado por um “regional” (dois
violões, cavaquinho e percussão). Muitas das canções do LP Época de ouro seguem essa
estrutura, mas as intervenções instrumentais são realizadas por naipe de saxofones e solista
(sanfona ou vibrafone). Além disso, no lugar da escrita (ou improvisação) contrapontística,
encontramos escrita em bloco para o naipe de saxofones; além do violão de 7 cordas e do
pandeiro, há também bateria, contrabaixo e guitarra. Vejamos, por exemplo, o contraste entre
a seção A intermediária da gravação de 1936 de “Longe dos olhos” (Cristóvão Alencar e
Djalma Ferreira), cantada por Francisco Alves, e a seção correspondente na segunda canção
do LP de Jacob:
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Exemplo 1: primeiros 8 compassos da seção A intermediária da gravação de “Longe dos olhos” de
Francisco Alves (1936)

Exemplo 2: primeiros 8 compassos da seção A intermediária da gravação de “Longe dos olhos” no
LP Época de ouro (1959)6

Podemos ver que o tratamento dado pelo Maestro Carioca se afasta daquele
apresentado na gravação que remete à “época de ouro” pela combinação de diversos aspectos:
figuração melódica, acentuação, articulação, escrita em bloco, emprego da escala menor
melódica sobre o acorde de tônica etc. Esse afastamento se realiza, entre outros fatores,
através da aproximação a elementos característicos de certos gêneros de jazz norteamericanos, como, por exemplo, o swing. Nota-se, nesse sentido, a intervenção constante do
naipe de saxofones durante a exposição da melodia feita pelo bandolim, a modo dos backgrounds recorrentes na escrita de big-band7.
Outro exemplo dessa situação é a introdução escrita por Radamés para a canção
“Já sei sorrir”. Façamos novamente a comparação:
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Exemplo 3: trecho inicial da introdução de “Já sei sorrir” na gravação de Sílvio Caldas (1939)

Exemplo 4: trecho inicial da introdução de “Já sei sorrir” na gravação do LP Época de ouro (1959)

Nesta elaboração do material melódico que, à semelhança da gravação de Sílvio
Caldas em 1939, foi retirado da seção B da composição de Ataulfo Alves, também se verifica
a incorporação de diversos elementos recorrentes na escrita jazzística, como, por exemplo, a
figura rítmica formada por tercina de semicolcheias + duas semicolcheias no compasso 1, a
ascensão cromática da relação de terças no compasso 2, o uso da blue-note no compasso 6, as
acentuações e articulações, e a escrita em bloco. Chama a atenção a figuração rítmica do
terceiro compasso do arranjo de Radamés, que prepara a apresentação da melodia executada
em bloco pelos saxofones, na medida em que ela parece dialogar com a figuração executada
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pelo violão no compasso anacrúsico da introdução apresentada na gravação de 1936. Apesar
da coincidência, as diferenças de instrumentação, articulação e acentuação alteram
completamente o sentido musical dessa figuração.
Considerações finais
Frente aos problemas meramente esboçados através desta breve análise, coloca-se
o desafio de responder à seguinte questão: como o LP Época de ouro, cuja inspiração e
repertório apontavam para uma situação aparentemente antagônica em relação a discos como
Chega de saudade, acabou permeado de elementos das situações às quais, em princípio, se
opunha? Trabalhar com oposições muito rígidas pode prejudicar a percepção das sutilezas que
matizavam as relações entre os agentes. Por mais que estes proferissem discursos radicais e
fervorosos em contra ou a favor de determinadas escolhas, gêneros, estilos, situações etc.,
nem sempre tais opiniões eram inflexíveis ou estavam isentas de contradições, e nem sempre
se traduziam em ações igualmente inflexíveis. Por outro lado, não era fácil “separar o joio do
trigo”. Radamés e Carioca eram arranjadores que transitavam nas mais diversas situações, e a
aprovação de figuras de “alta patente” entre os tradicionalistas, como Almirante (que
admirava Radamés e trabalhara com Carioca no programa “No tempo de Noel”), parecia
garantir a “idoneidade” musical destes arranjadores para trabalhar em um disco como o Época
de ouro. Ao mesmo tempo, é possível que a escolha dos instrumentistas, sobretudo dos
saxofonistas, estivesse orientada, por um lado, pela afinidade pessoal (vimos a coincidência
dos músicos que acompanhavam Zaccarias no Quarteto Excelsior) e, por outro, pela busca da
melhor “solução” em termos de qualidade do resultado (afinação, timbragem etc.) e eficiência
para a gravação, e que essa escolha tenha favorecido a acentuação do “sotaque” jazzístico na
execução dos arranjos. É provável ainda que a gravadora tenha a sua parcela de
responsabilidade pelo resultado final do LP. Mas isso levanta outra questão: não tinha Jacob
se tornado funcionário público para não depender financeiramente do trabalho como músico
e, assim, não ter que fazer concessões em sua arte (PAZ: 1997, p. 35)?
É possível que Jacob tenha ficado insatisfeito com o resultado final do Época de
ouro, já que, no ano seguinte (1960), lançou outro LP com acompanhamento de “orquestra”,
bastante distinto8. Contra essa hipótese, entretanto, depõem o texto da contracapa do próprio
disco – que destaca o entusiasmo e o envolvimento de Jacob com processo de produção do
Long Play –, e a fala do próprio bandolinista, que, em seu depoimento ao MIS, afirmou
considerá-lo seu melhor LP (BITTENCOURT: 1967). É possível também que ele possa ser
considerado um parênteses na sua produção, mas certamente não foi a última ocasião na qual
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o bandolinista dialogou, consciente ou inconscientemente, com as tendências musicais às
quais se opunha. Seja como for, o Época de ouro pode ser um bom ponto de partida para a
compreensão de uma realidade muito mais complexa do que a confrontação de opiniões
antagônicas emitidas em jornais e revistas pode fazer parecer.
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Notas

______________________________________
1

Evidentemente, não estamos desconsiderando aqui os interesses comerciais da gravadora na formação e
abastecimento de um segmento especializado de consumo de bens musicais.
2
Os dados da discografia de Jacob foram tomados da “Discografia completa” (PUGLIESI; PRATA: 2002).
3
Texto que anuncia o primeiro programa de “O pessoal da velha guarda”.
4
A posição ocupada por Radamés poderia ser, até certo ponto, ambígua. Antes de estabelecida a polêmica entre
“tradicionalistas” e “modernos”, Radamés era admirado por figuras importantes que viriam a encabeçar a
emergência do movimento de “resgate da tradição”, como Almirante. O próprio Jacob já havia gravado
“Serenata no Joá”, de Radamés e, ao longo dos anos 60, manterá uma relação próxima com o maestro, nutrindo
por ele grande admiração.
5
Em geral, grande parte dos discos do Maestro Carioca que pudemos encontrar caracteriza-se pelo apelo
“dançante”. Em contraposição, a sua escrita parece variar de acordo com o gênero gravado.
6
A versão de Jacob está na tonalidade de lá menor, mas, aproveitando o acorde de dó maior como pivô, a seção
intermediária construída por Carioca desenvolve o material melódico na tonalidade de mi menor.
7
Os detalhes de articulação e de acentuação das frases podem ter sido determinados pelo regente.
8
O acompanhamento é realizado por dois violões, cavaquinho e percussão, deixando de lado a guitarra e o
piano; os saxofones dão lugar a trombone, flautas, pistons, clarinetes e clarone. O regente continuou sendo
Zaccarias, mas, na composição dos arranjos (cuja autoria não foi identificada), trocou-se a escrita em bloco pela
contrapontística (mais próxima da estética daquilo que se compreendia como “tradição” do choro). Coincidência
ou não, a partir deste disco o qualificativo “hi-fi” não aparecerá mais nos títulos dos LPs de Jacob, constando
apenas no selo da RCA-Victor.
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Suavidade e contenção na música popular: um estudo sobre o Trio Surdina
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Resumo: Este trabalho investiga em que medida a sonoridade do Trio Surdina, conjunto formado
nos anos 1950, traduz os conflitos estético-musicais emergidos no campo de produção e circulação
de música popular do Rio de Janeiro. Permeados por contradições, tanto a música quanto os
discursos apontam uma pluralidade significativa de concepções estéticas, característica de um
período marcado pela crescente segmentação do mercado fonográfico e pela configuração de
hierarquias no gosto musical. A partir do estudo do fonograma “Ternamente”, discute-se um dos
aspectos que parecem orientar e constituir a produção do Trio Surdina: a idéia de “civilização”.
Palavras-chave: música popular brasileira, anos 1950, sonoridade, representações, Trio Surdina
Smoothness and contention in popular music: a study about the Trio Surdina
Abstract: This paper investigates the extent to which the sound of Trio Surdina, ensemble formed
in 1950, reflects the aesthetic-musical conflicts emerged in the field of production and circulation
of popular music in Rio de Janeiro. Fraught with contradictions, the music and speeches indicate a
significant plurality of aesthetic conceptions, characteristic of a period marked by the increasing
segmentation of the music industry and the configuration hierarchy in musical taste. From the
study of the phonogram "Ternamente", discusses one of the aspects that seem to be the guide and
production of Trio Surdina: the idea of "civilization."
Keywords: brazilian popular music, 1950s, sonority, representations, Trio Surdina.

1. Música em Surdina: a gênese em tempos de “crise”
O Trio Surdina surgiu em 1952, num programa da Rádio Nacional intitulado
Música em Surdina. O musical buscava reunir solistas da emissora em novas formações,
pautando-se, sobretudo, em sonoridades mais “intimistas” que pudessem reproduzir o
ambiente das pequenas boates da zona sul do Rio de Janeiro, então em plena ascensão. O
programa era transmitido após o “horário nobre”, marcando os “fins de noite” do rádio
(Saroldi & Moreira, 2005: 139-140). Das inúmeras formações arregimentadas, destaca-se o
trio composto por Garoto (violão), Fafá Lemos (violino) e Chiquinho do Acordeon, que
registrou sua produção entre 1952 e 1953 pela estreante Musidisc, gravadora especializada em
long-playings.
A transição entre os anos 1940 e 1950 é marcada pela emergência da classe média, especialmente nos grandes centros urbanos. No Rio de Janeiro, essa camada social se
concentrou, sobretudo, nos bairros da zona sul, ao mesmo tempo em que esta região passava
por transformações urbanísticas e paisagísticas importantes. Nesse ínterim as pequenas boates
constituíram um novo espaço de convívio social para os grupos de médio e alto poder aquisitivos, uma vez que os grandes cassinos haviam sido interditados, a partir de 1946, por meio
de um decreto do presidente Eurico Gaspar Dutra. Preservando as características de refinamento e sofisticação, as boates representaram, contudo, uma maior individualização da comu-
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nicação musical, tanto na produção quanto na recepção. Ao exigir formações instrumentais
reduzidas, esses espaços potencializaram a obtenção e a percepção de “sutilezas” antes
ofuscadas pelas formações orquestrais e pelo público numeroso que frequentava os cassinos.
Era também nas pequenas boates que a classe média apreciava os gêneros
musicais de suas preferências, como o samba-canção, o jazz e a canção francesa. Vale lembrar
que se acentua nessa fase uma cisão no plano simbólico entre, de um lado, a chamada música
“massiva” ou “comercial”, como o baião, e a música “moderna”, representada pelos gêneros
consumidos principalmente pelos setores médios da sociedade. Ocupando um lugar próprio e
de oposição a ambos, encontram-se os defensores da “tradição”, que viam no samba e no
choro das décadas passadas a “autêntica” música popular brasileira (Saraiva, 2007: 22-23).
Foi assim que, em defesa de seus interesses, representantes da elite reagiram contra o caráter “massivo” do rádio brasileiro, que vivia o auge dos programas de auditório
(Goldfeder, 1980). Através da imprensa, procuraram denunciar uma suposta “crise” pela qual
aquele meio de comunicação estava passando ao se aproximar do “povo”. Como afirma
Tinhorão (1981: 82-87), o que mais incomodava esses críticos era “o aspecto caótico e maleducado dos auditórios”, que atingiam os “princípios mínimos” do rádio, ou seja, os padrões
de “civilidade” das classes abastadas. No interior desse cenário estava, é claro, uma música
identificada com o público ouvinte e frequentador daqueles programas, não menos criticada
em nome do “bom gosto”. Aliás, uma das tônicas do discurso dominante sobre esse período é
o suposto “declínio” por que passava a música popular brasileira (Coleção RMP, 2006: 463).
Os conflitos simbólicos que marcaram esses anos lançam luz para a compreensão
de uma série de iniciativas ali concretizadas: surge em 1947 o Programa da Velha Guarda,
idealizado por Almirante na Rádio Tupi, com a intenção de defender a “autêntica” música
brasileira; jovens da classe média carioca fundam os fãs-clubes Sinatra-Farney e o Dick
Haymes-Lúcio Alves, onde eram cultuados os ídolos norte-americanos e seus “congêneres”
brasileiros (Castro, 1990: 36-37); em 1954, Lúcio Rangel e Pérsio de Moraes lançam a
Revista da Música Popular, cujo discurso dominante se pautava na defesa contra a
“estrangeirização” da música popular brasileira (2006: 25). Finalmente, o aparecimento de um
programa como o Música em Surdina, dirigido à classe média, não deixa de ser uma “reação”
de um grupo social com interesses próprios num contexto marcado por disputas simbólicas, as
quais orientaram práticas que revelam, no limite, os conflitos e hierarquias sociais do período.
2. “Ternamente”: índice de uma estética musical “civilizada”? 1
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Integrando o primeiro Lp lançado pelo conjunto, intitulado Trio Surdina (1953),
“Ternamente” é uma versão do standard norte-americano “Tenderly” (Walter Gross e Jack
Lawrence), que recebeu inúmeras gravações na época. Acredita-se que a análise musical deste
fonograma não deve priorizar um único aspecto, como instrumentação, arranjo, performance
ou composição. Esses domínios devem ser conduzidos simultaneamente, uma vez que os
processos de constituição de um fenômeno musical e de construção de sentidos em seu
entorno não ocorrem de modo fragmentado. Daí o emprego da noção de “sonoridade”, que
busca contemplar essas variáveis de modo indissociável (Trotta, 2008). Além disso, a “forma
material” por meio da qual uma produção se apresenta exerce um papel tão importante para a
geração de “significações múltiplas e móveis” por parte dos ouvintes quanto sua própria
estrutura interna (Chartier, 1989: 6). É nesse sentido que o estudo do Trio Surdina não deve
negligenciar um aspecto marcante: a tecnologia Hi-Fi (High Fidelity), o mais recente avanço
da indústria fonográfica daqueles anos, sobre a qual se assentam os long-playings do
conjunto. Constituindo um signo de modernidade e distinção, o Hi-Fi provocou melhorias
significativas na qualidade sonora dos discos, contribuindo para a percepção de “sutilezas” até
então mais suscetíveis às performances ao vivo em espaços pequenos. No texto de contracapa
do disco Boleros em Surdina, por exemplo, Sebastião Fonseca ilustra um pouco o significado
que o termo assumiu na época:
(...) a eletrônica avançou a passos de gigante a caminho de uma técnica cada vez mais aprimorada,
até que o prodígio da alta fidelidade surgiu e (...) aniquilou de uma vez por todas a mosca do
chiado. Pode, portanto, agora, o Trio Surdina (...) fazê-lo dentro de um clima técnico
absolutamente propício ao seu estilo. Sim, porque a música desse esplêndido conjunto - como o
seu nome está sugerindo - é a música-suavidade, a música-meiguice, a música que brota do disco
como uma carícia sonora, como um quase silêncio a afagar o nosso ouvido. (Grifos meus).

Localizada na tonalidade de Mi bemol maior e interpretada como um sambacanção “abolerado” - as fronteiras entre a condução rítmica do samba-canção e do bolero
produzidos nessa época são bastante fluídas -, um primeiro aspecto que se destaca em
“Ternamente” é a relação harmonia-melodia. Analisando os seis compassos iniciais da seção
A (ver Fig. 1), sobretudo as linhas do acordeon, que executa o tema principal, e do violão, que
se encarrega do acompanhamento rítmico-harmônico, constata-se que os repousos da melodia
ocorrem predominantemente em notas não-estruturais dos acordes (#11 e 9). Não obstante, a
harmonia deste fragmento é composta por uma série de acordes de empréstimo modal:
IV7(#11), bIIImaj7 e bVII7(9). Assim, pode-se dizer que a própria estrutura da composição
contribui para que esta seja associada a uma sonoridade “moderna”, haja vista que tais
características se distanciam dos padrões da música de ampla circulação da época, explicando
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em partes as razões da sua inclusão no repertório do conjunto, a despeito do sucesso
expressivo que obteve na ocasião.

Fig. 1: Acima, encontram-se os compassos finais da introdução e os iniciais da seção A.

Observando o todo 2, um dos problemas que se apresentam ao analista é saber se
se trata de uma performance “organizada”, no sentido de um arranjo formal previamente
escrito na partitura, ou de uma performance que parte apenas de indicações harmônicas,
melódicas e rítmicas menos detalhadas, e/ou de combinações estabelecidas oral ou
informalmente em ensaios. Constituindo, no entanto, uma tensão permanente, a audição do
fonograma e a análise da transcrição mostram a ocorrência de um movimento pendular, ora se
aproximando de um arranjo escrito, ora de uma performance com espaços para interpretações
mais livres. Por exemplo: entre os compassos 8 e 9 da introdução, há uma frase realizada em
sincronia rítmica pelo violino e pelo violão, separados por intervalos de quintas e sextas
paralelas, indicando uma suposta combinação “formal”; algo semelhante poderia ser dito da
relação violão-contrabaixo entre os compassos 16 e 17 em que, aproveitando o espaço do
tema, ambos caminham na mesma direção por meio de uma intervenção baseada nos acordes
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I, IIm e IIIm da tonalidade de Mi bemol maior, constituindo um elemento inexistente na
partitura original 3 ou em outras versões 4, mas que é recorrente neste fonograma.
Por outro lado, predominam os “casos-limite” dessa tensão entre o escrito e o nãoescrito: o violino, seja na execução de notas de preenchimento harmônico por meio do tremoli
de arco, ou de frases mais longas, intervém, sobretudo, nos espaços da melodia principal, não
repetindo nenhuma linha no decorrer do fonograma, além de percorrer quase toda a sua
tessitura; o acordeon, que executa neste caso a melodia principal, insere constantemente notas
de passagem, com amplas variações rítmicas e, a exemplo do violino, de registro sonoro.
Mas o aspecto que expressa essa tensão enquanto fator constituinte da sonoridade
do Trio Surdina é a relação violão-acordeon, especialmente quando ambos assumem o
acompanhamento rítmico-harmônico. No exemplo abaixo (ver Fig. 2), que corresponde ao
final da segunda e início da terceira exposição do tema, nota-se que as texturas desses
instrumentos não se conflitam. Na medida em que o violão transita entre a execução de
acordes entrecortados por sincopas e arpejos, o acordeon sustenta a harmonia por meio de
figuras de longa duração, como a mínima e a semibreve. Do contrário, ou intervém por meio
de contracantos nos espaços da melodia principal ou coincide com o ritmo violão.

Fig. 2: Fragmento da terceira exposição do tema, que é executado aqui pelo violino.
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Essa “organização” observada entre os instrumentos de acompanhamento rítmicoharmônico aponta para uma prática que se consagraria sobretudo com a Bossa Nova.
Conhecida por constituir uma estética musical pautada na economia de elementos, os
fonogramas que integram a produção inicial de João Gilberto (Chega de Saudade, O Amor o
Sorriso e a Flor e João Gilberto) revelam um tratamento “minucioso” da instrumentação que
compõe o suporte rítmico-harmônico ao solista. Em geral, apenas o violão se encarrega da
harmonia, restando ao piano, às cordas e aos sopros intervenções isoladas, não-simultâneas e
em momentos estratégicos. Numa entrevista ao Museu da Imagem e do Som, em 1967, Tom
Jobim discorre sobre alguns fatores que orientaram seu processo criativo:
A música brasileira era aquela música espontânea, que sofria de excesso de acompanhamento (...)
Tinha regional com três violões, botavam mil ritmistas sempre. Por quê? Para explicar a coisa do
ponto de vista tecnicista: o negócio ao vivo funciona, sim. Funciona com um bloco passando, com
20 tocando percussão (...) Mas se você coloca isso em um estúdio e põe para gravar, aí começa a
surgir uma série de problemas técnicos. Eu acho que a Bossa Nova, com Vinicius e o João
Gilberto (...) houve certa (...) triagem, necessidade de se trabalhar com menos instrumentos (...). É
por isso que a Bossa Nova - ela teve raízes seriíssimas (sic) no samba - teve aquela necessidade de
limpar um pouco. O pecado esse, ou qualidade, que depois até se tornou... (Grifos meus).

Para além de uma tentativa de contornar os problemas impostos pelas condições técnicas dos
estúdios brasileiros dos anos de 1950, permanece implícito o fato de que sua concepção estética não se coadunava com os padrões interpretativos então vigentes no campo da música
popular, que tendiam aos “excessos”. Parece que a “limpeza” nos arranjos acabou por se tornar um fator distintivo dessa expressão musical, um signo de “modernidade” e “bom gosto”.
Em síntese, acredita-se que a sonoridade de “Ternamente” possui certa ambivalência. Por um lado, revela-se “organizada” ao apresentar convenções pontuais e uma lógica
na variação de funções entre os instrumentistas (tema/acompanhamento), por outro, sobressai
o caráter “espontâneo” da performance, dada a interação entre os músicos, as variações de
dinâmica e as “improvisações” sobre o tema. Não encerrando uma ambivalência restrita ao
domínio musical, os resultados apontam para transformações que ocorriam em níveis sociais.
O Trio Surdina não constitui fato inédito na história ao revelar uma estrutura musical relativamente racionalizada que porém visa a espontaneidade no âmbito das “aparências”. Em estudo sobre a ópera européia na fase do Iluminismo, Mário Vieira de Carvalho
(1999: 125-133) discute os conflitos estético-musicais vigentes entre os grupos sociais dominantes em conexão com a produção artística. Encerrando, grosso modo, um conflito social
mais amplo entre a aristocracia secular e a burguesia esclarecida ascendente, sobretudo na
França do século XVIII, o que esta classe criticava era a concepção então predominante de
uma arte pautada no “exibicionismo do eu”, aquela em que a virtuosidade e os “artifícios”
técnicos atuavam no sentido de dissimular o “natural”. Essa estética encontra um modelo
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exemplar na ópera italiana do século XVII, quando do apogeu dos castrati. Em seu lugar, a
perspectiva burguesa apontava para uma obra artística que, para suscitar sentimentos e
emoções “verdadeiros” e “espontâneos”, deveria se afastar dos “artifícios”, na medida em que
estes se distanciavam da “natureza” humana. No entanto, o pesquisador revela que as obras
concebidas dentro dessa nova estética apresentavam uma estrutura interna ainda mais
complexa e racionalizada se comparada com a anterior. Além disso, esse sistema sóciocomunicativo trouxe uma mudança na relação produção-recepção, a qual requeria um maior
“autocontrole” das pulsões e emoções de ambas as partes - daí os imperativos da “contenção
de excessos”, do “silêncio” e da “concentração”. Em suma, pode-se dizer que a concepção de
arte burguesa emergida na fase iluminista representa um novo estágio no processo de
civilização (Idem).
Guardando as devidas proporções e especificidades, as análises de Mário Vieira
de Carvalho lançam luz para a compreensão do Trio Surdina e o seu contexto mais amplo. A
sonoridade intimista, “limpa” e “sem excessos” que, porém, assenta-se numa estrutura
musical complexa e racionalizada, não se dissocia da configuração social que emerge na zona
sul do Rio de Janeiro entre as décadas de 1940 e 1950. O ambiente das pequenas boates,
freqüentado pelas classes médias, deixa entrever a existência de certos padrões de
“civilidade”, como mostra o texto de contracapa do disco Jantar no Rio: Fafá Lemos e sua
orquestra, de 1954:
Na Praia Vermelha, bem à beira-mar, encontra-se o Casablanca, de bom gosto e discreto. Em
qualquer boite do Rio goza o turista de um cortês e atencioso tratamento, podendo calmamente
saborear a sua refeição e apreciar a paisagem e a música. (...) A música, naturalmente, precisa ser
suave, dansável e cativante aos ouvidos. E cremos ser a música proporcionada por Fafá Lemos e
pelo conjunto que ele dirige uma das mais deliciosas. Fafá Lemos, um violinista notavelmente
suave, combina o seu instrumento com clarinete, violão e instrumentos de ritmo para produzir a
sua delicada música. Seu repertório inclui consagradas melodias norte-americanas e francesas,
além de novos e antigos sucessos brasileiros (...) (Grifos meus).

Ambiente de “bom gosto e discreto”, tratamento “cortês e atencioso”, música “suave e
delicada”: eis alguns índices de uma estética “civilizada”.
3. Considerações finais: um problema “em aberto”
O presente estudo procurou discutir uma das faces que compõem a produção
musical do Trio Surdina e as representações erigidas na época em torno da música popular
brasileira. Ao que parece, as noções de “sofisticação”, “refinamento”, “bom gosto” e
“civilização” permeiam alguns agentes envolvidos no meio sociocultural do Rio de Janeiro
dos anos 1950. Embora inclua no seu repertório gêneros identificados na época como signos
do “mau gosto”, a instrumentação e a performance do conjunto reforçam o caráter “contido” e
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“suave” da sua sonoridade. Para compreender melhor esse fenômeno, algumas perguntas
devem ser colocadas: até que ponto a busca pela inserção e consagração num mercado
cultural em expansão orientaram as práticas musicais do período, a despeito dos referenciais
estéticos que apontavam para uma hierarquização e legitimação dos gostos das classes sociais
dominantes?; o aspecto que orientava a distinção das produções musicais entre “boas” e
“ruins” residiria também nos estilos interpretativos dos músicos e conjuntos em conexão com
as estéticas previamente consagradas na esfera “erudita”, para além dos julgamentos de gosto
que (aparentemente) giram em torno apenas das classificações ou denominações de gêneros
que compunham o repertório?
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TROTTA, Felipe. Gêneros musicais e sonoridade: construindo uma ferramenta de análise.
Revista Ícone, Recife, v. 10, n. 2, pp. 1-12, dezembro de 2008.
Notas

1 A noção de civilização emprestada por este trabalho pertence a Norbert Elias (1939). Considerando as devidas
especificidades, acredita-se que sua investigação sobre a transformação dos hábitos e costumes da sociedade de
corte da Idade Média ao século XIX, são úteis para pensar o desenvolvimento das artes e das concepções
estéticas produzidas no interior dessa mesma sociedade - como o fez Mário Vieira de Carvalho (1999) em seu
estudo sobre a ópera na fase do Iluminismo - bem como contextos não exclusivamente europeus.
2 Vale destacar a presença do contrabaixo que, apesar de não figurar nos créditos dos discos, desempenha uma
função tão importante quanto os outros instrumentos. Pedro Vidal Ramos era contrabaixista do “trio”.
3 Foi consultada a partitura presente no “New Real Book”, vol. 1 (1988: 353), cujo copyright data de 1946. Ed.
Sher Music Co, USA.
4 Foram ouvidas as versões de Rosemary Clooney (1952), Nat King Cole (1954), Chet Baker (1956) e Sarah
Vaugham (1961).
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Canções de diáspora: memória e reterritorialização da música
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Resumo: Pessoas migram por razões as mais diversas, da curiosidade em se aventurar em
novos horizontes, falências de todo tipo, exílio político, perseguição religiosa, desejos de
ascendência econômica, busca de liberdade.... Na bagagem daqueles que partem residem
memórias de toda espécie e, quase sempre, música, sobretudo canções. Ao chegar ao seu
novo destino, verifica-se que esse repertório de músicas e canções em conjunto com outros
elementos que simbolizam a cultura de origem atuam como elementos de fronteira e de
identificação daqueles que chegam ao novo espaço Movendo-se entre a realidade e a utopia
novos elementos se agregarão no repertório memorial dessas pessoas, refletindo novas
experiências, reações e estabelecendo vínculos de afeto e identidade na terra de
acolhimento. Que elementos são estes? Que histórias, sonhos e angustias descortinam?
Que práticas musicais resistem à mudança e quais insistem nela? Que tipos de
manifestações musicais serão mais praticados e por que razões? Em qual medida a cultura
(sonora) trazida de fora será abraçada ou sofrerá resistência no país adotivo? Essas são
algumas das questões que serão abordadas pelos integrantes deste painel, três investigações
acerca das músicas trazidas e desenvolvidas pelos e para os imigrantes de procedência
europeia e extremo-oriental ao Brasil durante os séculos XIX e XX.
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Aventuras e desventuras da imigração cantadas por okinawanos
Alice Lumi Satomi

UFPB alicelumis@gmail.com
Resumo: Após esboçar as possíveis razões da existência rarefeita de criações musicais, o
artigo apresenta quatro cantigas, recolhidas em São Paulo, e busca explicar as recriações
musicais no processo de reterritorialização de uma minoria totalmente integrada na
sociedade brasileira, mas que se mantém coesa e, relativamente, isolada na megalópole.
Embora o texto poético relate as aventuras e desventuras da imigração, sempre há um texto
subjacente de ressignificações de valores ancestrais como as de união, esperança e
nostalgia.
Palavras-chave: recriações, minorias; imigração japonesa, repertório okinawano.
Abstract: Após esboçar as possíveis razões da existência rarefeita de criações musicais, o
artigo apresenta quatro cantigas, recolhidas em São Paulo, e busca explicar as recriações
musicais no processo de reterritorialização de uma minoria totalmente integrada na
sociedade brasileira, mas que se mantém coesa e, relativamente, isolada na megalópole.
Embora o texto poético relate as aventuras e desventuras da imigração, sempre há um texto
subjacente de ressignificações de valores ancestrais como as de união, esperança e
nostalgia.
Keywords: recreations, minorities; Japanese imigration, Okinawan repertoire.

1.Causas do ato rarefeito de compor
O presente artigo retoma a temática sobre as recriações musicais da minoria
japonesa esboçadas no capítulo “As criações musicais ou kaeuta” (SATOMI, 1998) e em
seus outros desdobramentos (SATOMI, 2002 e 2004). O trabalho focaliza algumas das
canções (re)criadas, diletantemente, na terra receptora, cujos textos literários reportam
fatos e locais marcantes da imigração japonesa, na especificidade da minoria
okinawana. As cantigas, de autoria de dois professores, foram recolhidas em Casa
Verde e Vila Carrão – subúrbios ao norte e leste de São Paulo, onde se encontram as
maiores subsedes da Associação Okinawa do Brasil (AOB). Ressalto que essas
ponderadas reinvenções musicais não se encontram, normalmente, presentes no cenário
da performance, ou seja, embora apresentem semanticamente uma realidade singular,
não são reconhecidas pela comunidade enquanto repertório. A seguir esboço as
possíveis razões da ação rarefeita de criações musicais.
Primeiramente, devido à resistência cultural bastante acentuada do
okinawano desde a terra de origem. Vale lembrar que Ryûkyû 1 foi um reino
independente, até o séc. XIV, numa região estratégica, despertando ininterruptamente a
1

Arquipélago ao sul do Japão que contém 146 ilhas divididas em três partes: Amami (da prefeitura de
Kagoshima), ao norte, Okinawa, ao centro, e Sakishima, ao sul. A maioria dos imigrantes veio da parte
central Okinawa.
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cobiça dos impérios vizinhos. Assim, já foi reino subordinado comercialmente à China,
ao Japão, a partir do século dezessete, e, politicamente controlado por este último desde
a era Meiji. Um hiato de 27 anos – da rendição da II Guerra até 1972, manteve a ilha
sob comando dos Estados Unidos, que ainda hoje ocupam 11% da ilha principal com
suas bases militares 2. Diante de cada processo de subordinação, a reação do ryûkyûano
foi apegar-se firmemente às representações de sua autonomia, ou melhor, de sua
soberania cultural, preservando e fortalecendo costumes, dialeto, religião e as artes
tradicionais.
Na realidade brasileira, em se tratando de uma minoria da minoria, há
motivos redobrados para reforçar o sentimento de pertença, enfim, a resistência cultural
da comunidade okinawana. Para ilustrar essas atitudes de etnicidade, costumo utilizar as
próprias definições idiossincráticas que rondam o senso comum dos seus descendentes.
Aproximando-se da minoria nordestina, Beth Shimabukuro 3 apresenta uma assertiva
sintética: “Somos o pessoal da música mais cadenciada, da pele mais escura, dos olhos
mais redondos, da alma mais tropical e do bolso mais pobre do Japão”. O jornalista
Humberto Kinjô 4 ressalta a resistência cultural com uma analogia local, própria de
paulistano: “ser okinawano é como ser corinthiano: sofredor, mas orgulhoso; pobre,
mas com garra. Mas, fundamente fiel!”
Consequentemente, na música é mais relevante preservar do que inovar,
valorizando-se mais a interpretação do que a composição. Shuhei Hosokawa (1993, p.
141) observou que “no Brasil é comum disputar a melhor interpretação de músicas
novas [referindo-se aos festivais de MPB (Música Popular Brasileira)], mas nos
concursos de amadores da Colônia [por exemplo, os chamados nodo jiman],
normalmente, disputava-se a melhor interpretação de músicas antigas”.
Embora ilustre os exemplos musicais através de partitura musical, o
presente trabalho deter-se-á no enfoque do texto literário, onde se realiza o ato criativo.
As raras criações recolhidas na pesquisa de campo são, predominantemente, paródias.

2

Ocasionalmente, brotam resquícios de sentimento anti-americano. Certa vez um dos professores de
música clássica desabafou: “prefiro ouvir música sertaneja [a midiática], que eu não entendo nada, do que
a música enka [gênero urbano], contaminada de termos do inglês.”
3
Em entrevista concedida a Dorrit Harazim, na matéria intitulada “Vidas em suspense”, na revista Veja
(ano 27, n. 24, p. 62-6), publicada em 1998. A jornalista destaca a atenção esmerada da esposa e seis
filhas à sobrevida de treze anos do sr. Paulo Shimabukuro, explorando as causas culturais daquela
admirável dedicação.
4
Em “Racismo e orgulho”, matéria assinada por Humberto Kinjô (neto do Dr. Kinjô, passageiro do
Kasato Maru), editor do jornal Utiná News (ano 1, n. 3, p. 3) – periódico mensal da comunidade
okinawana, em português, – publicado em 1996.
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Segundo relato de imigrantes (ver HANDA, 1980, p. 164), a tradição dos kaeuta
(paródias) instalou-se desde a viagem do navio, uma maneira de afugentar a ansiedade,
medo, e, mais tarde, em terra firme, para desabafar a decepção e as agruras (OLSEN,
1982, p. 52).
2.Os causos cantados
No dito popular o termo causos remete a estórias, mas na presente
abordagem a fantasia refere-se apenas à poética gerada sobre fatos reais, começando
com uma versão romanceada da própria aventura da imigração. Ouvi, pela primeira vez,
a canção “Santos chikitaru tai ga naka [Nosso amor na chegada de Santos]” (AGENA,
1997) numa das aulas das senhoras do fujinkai, ou setor feminino, da AOB. Elas
aprendiam, sem conter a alegria de entoar no ritmo da terra de origem, um texto
identificável com o próprio passado, pois pelas mãos calejadas aparentavam ter vindo
no pré-guerra, época em que todos os imigrantes vieram de navio e enfrentaram a vida
árdua na lavoura. O professor Nobuo Agena (1939-1998), autor da maioria dos
exemplos, foi um dos principais dinamizadores da cultura okinawana, principalmente
no bairro da Casa Verde, onde residia. Órfão da segunda guerra emigrou para o Brasil,
aos vinte anos, tentando a vida, inicialmente, como lavrador e, posteriormente, como
comerciante, em Campinas, e feirante, em São Paulo. Em 1993, assim que obteve o
título de professor shihan, em Okinawa, fundou a “Ryûkyû Minyô Hozonkai Burajiru
Shibu [Filial Brasileira da Preservação Ryûkyûana de Música Popular 5]”.
A tradução aproximada da primeira estrofe do poema (fig. 1) seria: Você e
eu, viu Chiruzinha? / Sim Ahizinho! / Embarcamos no navio via África. / Por Hong
Kong, Índia e África / Superamos ondas agitadas e calmas / Você e eu / Nosso amor na
chegada de Santos.

5

Emprego o termo “popular” para a tradução de minyô, para distinguir da música koten, que no caso de
Ryûkyû, geralmente, refere-se ao gênero da corte.
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Fig. 1. Nosso amor na chegada em Ssantos

As estrofes subseqüentes resumem a primeira fase do plantio de café e os
projetos futuros da segunda fase, quando o imigrante se conforma em não vislumbrar o
retorno à terra natal, mantendo um cunho otimista. A estrutura poética é similar a um
jogral, com a seguinte seqüência alternada pelos intérpretes, que encenam um casal:
pergunta e resposta, solo e coro. A música vernacular, seja ela koten ou minyô
(“clássica” ou “popular”), denomina-se uta sanshin, pois o instrumento adotado para
acompanhar as canções é o alaúde tricórdio de braço longo chamado sanshin – com pele
de cobra, similar ao sanxiàn chinês e provável antecessor do shamisen. O sanshin é o
representante máximo da cultura ryûkyûana, pois segundo Shinji Yonamine 6 que,
reforçando a índole pacífica dos seus ancestrais, nos lembra: “no tokonoma [lugar
principal de uma residência], enquanto o chinês exibe um livro, o japonês, uma espada,
e o uchinanchu [ryûkyûano], um sanshin”. O instrumento marca a altura e a pulsação
principal, como uma importante e indispensável referência para a linha vocal, que quase
sempre está em defasagem rítmica, conforme as figuras musicais do presente artigo.
No bairro da Vila Carrão também há uma canção sobre a imigração. O
professor Seikichi Yonamine 7 (1937-2001), o fundador da filial brasileira da Ryûkyu
Minyô Kyôkai, musicou o poema de Shômo Higa, que apresenta na quinta e sexta
estrofes uma autêntica estrutura da poesia ryûka de trinta sílabas (8+8+8+6) no seguinte
texto:
6

Depoimento informal gravado em julho de 1966, no escritório do entrevistado, um dos diretores da
AOB.
7
Proveniente de Nishihara, em 1957, dedicou-se ao comércio na área de ferragens. Aprendeu música de
forma auto-didata, obtendo o título de professor shihan, na matriz em Okinawa, em 1991.
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Fig. 2. Pobre do imigrante que / lastima suas agruras / Unido em uma colônia
/ brota a coragem. A estória do imigrante / desabafa suas penas / A música e
poesia aliviam / a saudades do coração.

Em busca da harmonia, na vertente da concepção binária yin-yang, a cantiga
“Imin munu gatai [Conto do imigrante]” (YONAMINE, 1996) apresenta no início de cada
estrofe, os dissabores e, na metade restante, o encorajamento ou as soluções para
conviver e vencer as dificuldades, imprimindo certa dose de otimismo e conformismo.
Alguns dos imigrantes que se fixaram em Campo Grande, o segundo maior
foco de okinawanos, emigraram inicialmente para o Peru. Para escapar da exploração
humana da lavoura peruana, muitos japoneses decidiram enfrentar a inacreditável
travessia dos Andes rumo ao Brasil. Logicamente, muitos não conseguiam sobreviver
diante de tal façanha. No início de 1997, pouco depois de voltar da comemoração do
90° Aniversário da Imigração Japonesa no Peru, Agena escreveu a canção “Andesu no
Haha [Mamãe dos Andes]”, contando uma dessas malogradas caminhadas pela extensa
cordilheira andina.
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Fig. 3 Mamãe dos Andes
Atravessando com determinação / a brancura da neve é benevolente/ A
paisagem andina / coração apertado / O céu mostra uma viagem malograda.
Caminhada sem fim na / cordilheira andina / O vulto do nenezinho / me puxa
pelos cabelos / o céu aponta decepção.

Há muitas metáforas locais, tais como: “brancura”, tem a conotação de
morte, luto; “o céu aponta”, de destino traçado; “puxar o cabelo”, de arrependimento.
Sobre o processo composicional de Agena, após receber um comentário
admirado sobre o montante de onze criações escritas no período de um ano, o professor
fez questão de frisar que não é ele o responsável pela autoria, justificando que, quando
está dormindo ou em estado alfa, ouve vozes como se estas fossem apelos para que ele
possa registrar determinadas histórias, como a do Andes e a da canção seguinte, “As
sete flores”. E concluiu: “Assim, quando acordo, tenho um tema para ser expandido,
sintetizado em poesia e depois transformado em música”.
Num dos festivais da canção, em Okinawa, uma aluna da Casa Verde foi
selecionada para representar o Brasil, interpretando a peça “Hichirin nu hana [As sete
flores]”, a cantiga mais antiga do professor Agena recolhida na pesquisa. Em 1995, ele a
formatou segundo o padrão da poesia ryuka, acrescido de uma espécie de refrão de treze
(8+5) sílabas. A elaboração partiu de um crime que vitimou uma família inteira de
compatriotas seus em Juquiá, sudeste do estado de São Paulo. Juquiá é um importante
sítio histórico da imigração, pois a expansão okinawana se deu ao longo das ferrovias
rumo ao noroeste e da linha Santos-Juquiá.
Segundo um pesquisador dos mbya-guarani da região, o fato mencionado
pela canção parece estar relacionado à tragédia que acometeu a família Fugushi, em
1969, em Manoel da Nóbrega, km 93, entre Ana Dias e Itariri. O processo judicial
continua misteriosamente arquivado e poucos sabem ou falam sobre o assunto. Agena
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relata que “apareceram sete corpos, incluindo uma mulher grávida, com uma moeda em
cima de cada corpo”. O assassinato, pela sua proporção bárbara, foi atribuído aos
guarani, que estariam envolvidos em questão de terras. Entretanto, há a suposição que
tenha sido cometido por fazendeiro(s) dos arredores. Por isso, na quarta estrofe, o autor,
como porta-voz da comunidade, isenta totalmente a minoria vizinha daquela acusação
injusta. “A aldeia mata adentro / vive a tribo guarani / Amizade verdadeira / vive no
coração.”
Na terceira estrofe, o monte de Juquiá, única testemunha do ato hediondo,
revela a tendência do imigrante em reconstruir a paisagem da qual se apartou: “As
montanhas de Unna / que não vejo há anos / mostram sua miragem / na aldeia Juquiá /
Estão tristes / as sete flores”. Unna é o nome de um monte sagrado, onde, segundo lenda
local, viveu a deusa criadora do dia e da noite.
Na tradição religiosa, acredita-se que os espíritos voltam à terra natal e este
é o consolo ou conforto desta canção. A peça como um todo, texto literário e musical,
segue a essência da primeira canção do pós-guerra “Himeyuri no uta”, uma homenagem
às dezenas de jovens da brigada Himeyuri [flor de lótus], estudantes da Escola Normal,
que preferiram – ou, segundo recente versão, “foram obrigadas a” – explodir granadas
junto ao corpo ao invés de entregá-lo aos soldados americanos, durante a segunda
guerra.

Fig. 4. As flores de sete pétalas
Concluindo: como menestréis modernos, os professores almejaram registrar
fatos ou tragédias marcantes na comunidade, uma continuidade da conduta
característica da poesia ryûkyûana. Os elementos inovadores dos exemplos mostrados
residem basicamente no conteúdo do poema literário, pois sujeitos como “Santos”,
“café”, “ipê”, “Amazonas”, “Juquiá” e “guarani” são denotações próprias da terra
adotiva. Contudo, são conotações de ícones ufanistas ressignificados, reforçando
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valores e ética da pátria perdida. No conjunto das recriações musicais observei que,
independente do tema escolhido, as linhas e/ou entrelinhas da poesia servem para a
manutenção dos preceitos de união – o amor filial, fraterno, conjugal e amistoso –,
cooperação mútua e respeito aos mais velhos. Na terra de acolhimento acrescentaram-se
outras pregações tais como: aceitação da nova realidade, das gerações interraciadas, e a
amizade com as maiorias – japonesa e brasileira – e outras minorias.
Os elementos de permanência da tradição residem, principalmente, no texto
musical. Quando não se trata de paródia, os textos musicais são protótipos de canções
consagradas da cultura da terra mãe. Quando se ouve a interpretação dos próprios
compositores, percebe-se que todos os elementos musicais estão perfeitamente
preservados: o timbre do sanshin como guia da linha vocal, a voz de garganta, muitas
vezes apertada, os ornamentos peculiares da linha vocal – portamentos, glissandos,
oscilações de quarto de tom no ataque, sustentação ou terminação de frase – além da
gama hexatônica 8, as relações intervalares melódicas e a heterofonia 9 mostrada nas
quatro transcrições. A música, sobretudo em contexto transterritorial, deve manter as
cores de sua heráldica com a maior nitidez possível.
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Queiroz; Centro de Estudos Nipo-brasileiros, 1987.
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8
9

Similar ao modo nordestino brasileiro chamado mixolídio, modo maior com a sétima menor.
Quando a voz permanece um pouco defasada, ritmicamente, do acompanhamento instrumental.
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A canção italiana, na cidade de São Paulo: memória e nomadismo
Heloísa de Araújo Duarte Valente

CMU/ECA-USP; UMC; CCSA; MusiMid – musimid@gmail.com
Resumo: Esse texto descreve a metodologia adotada no desenrolar das investigações sobre
canções de origem tradicional e suas relações com a mídia desenvolvidas pelo MusiMid.
No presente caso, a canção de origem italiana, na capital paulista, sua presença junto à
comunidade ítalo-descendente e suas repercussões na paisagem sonora local Tendo como
base inicial um repertório audiovisual, e bibliográfico, além de depoimentos pessoais,
analisam-se relações entre audiência e memória, identidade, pertencimento, permanência de
repertório e artistas na paisagem sonora local.
Palavras-chave: mídia, canção italiana, São Paulo (cidade).
Title of the paper in English: The Italian song in Sao Paulo city: memory and nomadism
Abstract: This paper describes the methodology adopted in the course of the investigation of
traditional and original songs of their relations with the media developed by MusiMid. In the
present case the song of Italian origin, in Sao Paulo, its presence in the community Italian
descent and their impact on the local soundscape Based on an original audiovisual repertoire,
and bibliography, as well as personal testimonies, we analyze relationships between the
hearing and memory, identity, belonging, permanence of repertoire and soundscape artists in
the local
Keywords: media, Italian song, Sao Paulo (city).

1. A canção ítalo-brasileira, na capital paulista:
Este texto descreve um projeto de pesquisa, em desenvolvimento, que dá
continuidade a uma pesquisa de longa duração, dedicada ao processo de memória e
esquecimento da canção tradicional, especialmente aquela trazida pelos imigrantes. Para
tanto, conta com a colaboração de especialistas atuantes em diversas áreas do
conhecimento. Compõe-se de um documentário e sete subprojetos 10. O problema da
pesquisa visa responder a questões recorrentes a outros projetos já concluídos e outras
específicas, tais como: De que maneira essas canções fixaram raízes na cultura
10

O documentário intitula-se: O sole mio! Memória da canção ítalo-brasileira na terra da garoa, a cargo
de Thomas Miguez, Heloísa Valente. Os subprojetos são os seguintes: A música italiana na memória
coletiva da imigração paulistana: Valéria Barbosa de Magalhães; Al di lá del mare più profondo, Una
musica dolce suonava soltanto per me - memória e nomadismo na canção ítalo-brasileira: Heloísa de A.
Duarte Valente; Rádio que parla d´amore: memórias do amor romântico e de um país imaginário:
Mônica Rebecca F. Nunes; Una musica dolce suonava...: A música (de) italiana(s) e seus percursos na
mídia: Ricardo Santhiago; Arriverdi Roma! Memória musical nos programas de rádio: Marta de Oliveira
Fonterrada; Con te partirò paesi che non ho mai veduto adesso sì li vedrò... Mundialização e
territorialização da canção italiana, pela colônia ítalo-paulistana: Márcia Regina Tosta Dias; Una você
poco fa...Retrato dos cantores líricos da Rádio Gazeta de São Paulo:Juliana Marília Coli
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brasileira? Como o mecanismo de apropriação se deu, em momentos subsequentes? Por
que processos tradutórios as obras originais passaram, de modo a criar suas versões
“nômades” 11? Que outros gêneros teriam surgido, a partir delas?
Para

tanto,

cercamo-nos

de

referências

audiovisuais

(sobretudo

fonográficas) em acervos públicos e pessoais, depoimentos de músicos, ouvintes e
produtores de programas e rádio e televisão. Esse amplo espectro de fontes permite-nos
interpretar elementos constituintes do imaginário, não apenas da usual análise das letras,
mas também no aspecto musical, em componentes como instrumentação, andamento,
marcação rítmica etc.
Não menos importante, para esse estudo, é uma taxonomia da performance
vocal (aqui entendida na acepção concebida por Zumthor, 1997 12), levando em
consideração a emissão, gestualidade, uso da tecnologia, dentre outros. A equipe se vale
dos mesmos procedimentos metodológicos adotados, uma vez tendo-se demonstrado
eficazes para o estudo do fado, na cidade de Santos (VALENTE, 2008). Permito-me
apresentar algumas orientações gerais.
2. A música praticada em São Paulo, trazida pela comunidade ítalodescendente:
Existe um grande número de estudos acerca da imigração italiana, a maioria
deles abordando o trabalho agrícola (nas fazendas de café do interior paulista e no sul
do país) e nas fábricas, dando origem a bairros industriais (Brás, Bexiga, Mooca). Em
relação à sua música, poucos estudos se conhecem, sendo as publicações do historiador
José Geraldo Vinci de Moraes as mais substantivas (1995; 2000). Dedica-se o autor, à
música popular na cidade de São Paulo, entre o final do século XX até a década de
1930. Outros estudos de maior impacto são de autoria do caudaloso José Ramos
Tinhorão (1997a; 1997b; 1998; 2001). Afora isso, restam as biografias de compositores
e intérpretes.

11

O conceito de nomadismo (ZUMTHOR, 2005) diz respeito aos processos de recodificação,
transmissão, ressignificação de uma obra poética, de modo a garantir sua presença na cultura. Minha
pesquisa vem se dedicando a esse mecanismo, no cerne da canção, tais como o fado, tango, bolero, dentre
outros (VALENTE, 2003; 2008).
12
Para o erudito estudo das poéticas da oralidade, o conceito de performance engloba não apenas a
interpretação da obra poética, como também a relação entre a audiência, levando em consideração as
condições de transmissão da mensagem poética, como gestualidade, espaço físico, uso ou não de aparatos
tecnológicos etc. (ZUMTHOR, 1997).

2379

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Uma peculiaridade da música trazida pelos italianos é o fato de que a
convencional bipolarização entre erudito e popular é inconcebível, dado que uma grande
parcela da música praticada, normalmente enquadrada como clássica, ou erudita era (e,
em grande medida, ainda é) extremamente popular 13: árias de ópera, além de canções
napolitanas gozavam da mesma receptividade que a denominada canção popular
urbana, ou canção das mídias (VALENTE, 2003) 14- para utilizar uma nomenclatura
mais precisa.
Os italianos são, ainda, uma presença marcante na paisagem sonora nacional
e, em especial, na capital paulista, em todas as esferas de atuação musical (e artística). É
preciso estudar quais as razões que determinam essa hegemonia. Partimos da premissa
de que desde a tradição cultural, fomentada pelo meio - a educação musical doméstica,
ainda que amadorística - tem papel preponderante na formação estética e profissional.
A investigação parte de um grupo de canções presentes nas mídias (rádio,
televisão, cinema), somadas ao estudo de histórias de vida, a história da imigração com
a intenção de entender: 1) a constituição da paisagem sonora de uma das maiores
metrópoles do planeta, durante o século XX; 2) que papel a música exerce no seio das
comunidades urbanas contemporâneas; 3) em que medida se formam repertórios de
preferências (hit parade) e que fatos contribuem para a formação desse elenco desse
elenco de predileções.
Ao responder a questões como estas permitirá conhecer melhor como um
grupo de pessoas, compartilhando, inicialmente, as mesmas características culturais,
tende a mantê-las quando do exílio ou imigração; ou, inversamente, em que medida se
preserva semelhanças e traços em comum. Ao fim e ao cabo, pode-se entender melhor,
o que diferencia e aproxima países geograficamente distantes, como Brasil e Itália,
sobretudo em sua história mais recente.
3. Uma metodologia de trabalho que se consolidou:

13

O conceito de popular e, sobretudo música popular é extremamente controverso. Não me estenderei em
explanações, aqui; sinalizo que venho escrevendo sobre o assunto em vários textos publicados. Nesta
situação, em particular, popular deve ser entendido como de grande aceitação, por um público
indiferenciado socioeconomicamente.
14
O conceito de canção das mídias (VALENTE, 2003) refere-se a toda canção que, se não foi concebida
para as mídias (disco, rádio, cinema, microfones etc.), pelo menos, adaptou-se às tecnologias
eletroeletrônicas.
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Como já mencionei no início, este projeto dá sequência a uma série de
estudos sobre o gênero canção e suas variantes; esta canção é aquela que vive (ou
surgiu) no meio urbano, tendo as mídias audiovisuais como meio de divulgação, daí, a
denominação canção das mídias (VALENTE, 2003) 15. A canção das mídias tende a
passar por sucessivos processos de transformação, o que lhe garante uma certa
longevidade, na paisagem sonora (SCHAFER, 2001). No decorrer desses movimentos
de transmutação contínua, ou nomadismo (ZUMTHOR, 1997), a canção expressa,
informa, corrobora, apresenta traços da cultura da qual faz referência e à qual se
vincula.
Ocorre que sua performance, seus aspectos sociais, estéticos e tecnológicos,
seus traços de hibridismo cultural. Tampouco conexões que se estabelecem entre escuta
de gêneros musicais e suas imbricações com memória, mídias, recepção; as relações
entre culturas locais e globais e os hibridismos culturais daí decorrentes têm sido alvo
de apreciações mais aprofundadas, dedicando-se a biografias de intérpretes, reprodução
de letras. Tendo-se em conta o atual panorama da mundialização, em contraposição a
antigas dicotomias como tradição/modernidade, local/global, próprio/estrangeiro, um
estudo interdisciplinar faz-se urgente. As canções populares urbanas (e até outros
gêneros, como ópera), na mídia (disco e rádio, prioritariamente) revelam-se como
elemento privilegiado de análise permitindo estudar aspectos particulares, tais como: 1)
as relações entre audiência e memória, a partir do repertório executado nos programas
radiofônicos; 2) o impacto da permanência de artistas estrangeiros, no Brasil e a
criação/ incorporação de uma versão local, por parte dos estrangeiros; 3) as canções
tradicionais, de origem estrangeira (italiana, no presente estudo) como elemento
constituinte das histórias de vida e do cotidiano imigrante no Brasil; 4) o repertório da
música italiana incorporado à paisagem sonora paulistana, paulista e em outras regiões,
por intermédio do rádio e, posteriormente, do cinema e da televisão. A seguir, apresento
o meu subprojeto.

15

Adotamos, aqui, o conceito de “cultura” pela semiótica:“(...) o trabalho com textos da cultura,
complexos pela variedade e multiplicidade de vínculos que os constituem, não pode considerar suas
unidades ou componentes apenas como signos, portadores de uma informação ou significado. Deverá
sempre considerar a diversidade e a multiplicidade das relações de significação, os múltiplos diálogos e
vínculos constituintes de uma rede em permanente transformação. Um texto da cultura troca informações
com seu entorno e com sua história. Assim, ele se constrói a partir da rede de informações que tece a seu
respeito, a partir da somatória de elementos da sua própria história” (BAITELLO apud VALENTE,
2002:9)
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4. Al di lá del mare più profondo, Una musica dolce suonava soltanto per
me - memória e nomadismo na canção ítalo-brasileira”
Os italianos emigraram para vários países, em todo o mundo,
particularmente nos períodos de guerra. Onde se fixaram, deixaram suas fortes marcas,
dentre as quais se destacam a culinária e a música. O que foi e o que é a música italiana
no Brasil e o que são os italianos do Brasil, com sua música composta e performatizada
em terras descobertas por Cabral? Busco estudar o processo de movência 16 nas canções
de origem italiana, ou composta por brasileiros, ao estilo idiomático italiano; também:
os processos de assimilação e mutação da música brasileira, através da contribuição dos
imigrantes italianos-e a música italiana, sabemos, ultrapassa as fronteiras da canção
napolitana, as árias de ópera e o repertório de trattoria...
Não obstante, em termos de imaginário construído com elementos musicais,
o peso simbólico destas músicas sobre os seus representantes nativos é importante. De
fato, como bem relata o historiador José Geraldo Vinci de Moraes (2000),
instrumentistas e cantores, prontificaram-se a executar qualquer tipo de música que lhes
fosse viável, sobretudo quando o rádio e a indústria fonográfica surgiram, no Brasil. A
dificuldade na profissionalização, os baixos cachês levaram muitos dos artistas a residir
no Rio de Janeiro ou a buscar o seu sustento por outros meios. A exceção bem
conhecida é o cantor e violonista Paraguassu (nome artístico de Roque Ricciardi),
músico pioneiro na mídia 17.
É fato que uma grande parcela da música praticada no Brasil tem sobrenome
italiano geralmente descendentes diretos dos imigrantes. Ao nos aproximarmos de sua
carreira artística, perceberemos que se envolveram com toda sorte de atividade musical:
Vicente Celestino transitou pela música ligeira e pelo teatro de revista, não desprezando
a ópera e o tango, gênero que glorificou os galantes Arnaldo Pescuma e Antonio Rago
no canto e violão, respectivamente; os pianistas das décadas de 1930-40, de acordo com
Tinhorão, haviam ingressado na sublime arte da música por influência familiar: Léo
Perachi, Lírio Panicali, Osvaldo Gogliano, o Vadico, dentre outros (2005: 204). Na
esfera da música ligeira, o maestro Armando Belardi, dentre outras empreitadas,
16

Por movência designa-se a capacidade que o signo poético tem de se desdobrar em vários processos
tradutórios, apropriações etc.. A movência permite, em grande medida, uma maior longevidade ao signo –
aqui no caso, a canção (ZUMTHOR, 1997; VALENTE, 2008).
17
De acordo com Tinhorão, seu primeiro registro sonoro data de 1911 (TINHORÃO, 1972, p. 249). O
cantor participaria, ainda, de filmes, ainda na década de 1920.
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conduziu bailes de salão, sob o olhar atravessado de Mário de Andrade (MORAES,
2000, p. 109).
O histórico da vinda dos imigrantes italianos, em São Paulo, iniciou-se com
o povoamento das áreas agrícolas no interior do estado, para a agricultura cafeeira.
Anos mais tarde, a comunidade desenraizada, longe de sua terra de origem, contribuiu
para que se desenvolvesse aquilo que é denominado música caipira, algo iniciado,
efetivamente por Cornélio Pires, na virada da década de 1930, através do rádio. Antes
dele, entre 1910 e 1920, Marcelo Tupinambá (Fernando Lobo) divulgava a cultura
sertaneja, incentivado por Mário de Andrade. Outro momento de destaque na música
paulistana encontra-se na figura de João Rubinato, popularmente conhecido pelo
personagem que criou, Adoniran Barbosa. Atuando em várias funções, no rádio, ganhou
destaque pela década de 1950, com seus sambas cujas letras centravam-se na temática
da cidade em transformação, o crescimento da metrópole. Anos mais tarde, as
investiduras da indústria fonográfica iriam trazer à paisagem sonora brasileira aquilo
que ficou convencionalmente denominado canção romântica, ao que parece, poucos
anos após um arrefecimento da invasão do rock anglo-saxônico. A esta altura, o vínculo
da população radicada no Brasil com a música de sua terra natal cessa de existir,
assumindo o padrão da mídia (Sérgio Endrigo, Rita Pavone, Mina, Nico Fidenco etc.).
Por essa época, desponta, igualmente, o cinema italiano, revelando astros e estrelas
fulgurantes como Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Sofia Loren.
5. Abordagem teórico- metodológica:
O estudo do nomadismo da música italiana parte de um levantamento na
discografia 78rpm, selecionando peças musicais compostas, executadas por italianos,
que tiveram grande repercussão no Brasil; também as adaptações ou traduções de
canções italianas para o português e as composições à maneira de, tal como procedeu
Roberto Carlos, com sua Canzona per te.
Como afirma Christian Marcadet (2007), o estudo da canção midiática é um
complexo que envolve facetas múltiplas: a circulação de artistas, de repertórios criados
e fixados em vários países. O projeto concluído aponta para questões de natureza
diversa, que vão desde a qualidade técnica da gravação em estúdio, a logística da
distribuição; por conseguinte, a maior ou menor aceitação popular, resultando numa
perpetuação no catálogo dos standards do gênero. Enfatiza-se, pois a importante função

2383

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

do mercado fonográfico na criação e promoção do sucesso e na criação de padrões de
gosto.
Seguindo essas diretrizes, a análise requer, ainda, a consulta de materiais de
outra natureza (capas de disco, notas de imprensa, programas de concertos e shows etc.),
a partir de fichamentos específicos e detalhados. Também a capa do disco (quando esta
passou a existir, como projeto gráfico), tem papel primordial e será analisada; além
destes, eventuais partituras e outros materiais (notas de imprensa, notas de programas
televisivos ou radiofônicos, cartazes, publicidade etc.) são importantes fontes
complementares. O papel dos programas de rádio (e, posteriormente, também os
televisivos) tem papel decisivo na fixação de gêneros e gostos, na composição de
paisagens sonoras no cotidiano citadino.
Por fim, ressalto a importância de uma análise da performance,
propriamente dita que inclui vestimenta, penteado, adereços, maquiagem, assim como
formas gestuais, palavras de ordem, uso de tecnologia, em cena; e, sobretudo, a análise
da emissão vocal dos cantores.
Para compreender melhor a fixação de canções estrangeiras, no Brasil, e a
criação de versões nômades partirei, ainda, de informações paralelas, de maneira a
conhecer a sua fixação na memória ou esquecimento (ZUMTHOR, 1997b). Nomes hoje
praticamente desconhecidos podem ter sido grande sucesso no universo em outro
tempo.
6. Parole, parole...
É inquestionável a forte presença da cultura italiana na brasileira, que
ultrapassa de longe a culinária, o comportamento marcado pela emotividade pouco
silenciosa, traços característicos da imigração de origem rural e pobre, geralmente
apresentada de maneira melodramática e caricaturada, sobretudo na teledramaturgia.
Mais recentemente, a Itália se transplanta no Brasil pelo seu viés sofisticado: do
vestuário, do design de mobiliário e da arquitetura. No entanto, como já frisei, nas
palavras iniciais, ainda são pouco numerosos os estudos relativos à música italiana e sua
presença na paisagem sonora nacional e, em especial, na capital paulista. É importante
poder recuperar a sua história e essa cultura, sobretudo do período circunscrito à II
Guerra Mundial e posteriormente – enquanto ainda temos pessoas que nos possam
conceder testemunhos pessoais e auditivos.
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A música italiana cruzou todo o planeta, deixando seus rastros e cada canto.
As centenárias canções napolitanas, possivelmente comunicadas oralmente se mantêm
nas animadas trattorias, ao passo que sucessos estrondosos como Parole, parole- que
chegou pelos alto-falantes- já se converteu em retrô. O que faz com que algumas
canções se preservem e outras sejam desprezadas? Quantas melodias esquecidas
voltaram à paisagem sonora, transfiguradas? A memória e o nomadismo da canção, em
processo... Sempre... (ou quase...)
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Imagens “sonoras”: iconografia e transações musicais de comunidades
imigrantes teuto-brasileiros
Werner Ewald
Universidade Federal de Pelotas - UFPel
wernerew@brturbo.com.br
Resumo: Neste breve trabalho lanço mão da iconografia como uma forma instigante e
privilegiada de ampliar a pesquisa e o conhecimento sobre as atividades musicais (as
transações musicais) no seio dc grupos imigrantes de raízes germânicas no Brasil, as
denominadas comunidades teuto-brasileiras. As imagens “sonoras” aqui apresentadas
convidam para um olhar que conduz á memória, à informação e à reflexão sobre a
presença, a estima e a função de práticas musicais nas mais diversas esferas da vida e
história destas comunidades étnicas.

“A música de um grupo humano é a voz
desse grupo e é esse próprio grupo.”
André Schaeffner
Na investigação dedicada às regiões onde se concentram comunidades teutobrasileiras, isto é, aqueles lugares onde se estabeleceram imigrantes germânicos no
Brasil e se constituíram comunidades formadas por seus descendentes é habitual ler e
ouvir que a música representa uma atividade substancial e é um precioso aspecto
simbólico da cultura deste grupo étnico. Apesar deste reconhecimento, e ao contrário do
que se possa imaginar, as pesquisas, análises e estudos sobre as atividades musicais
deste grupo são ainda escassos e incipientes.
Muitas razões concorrem para isso, e não há como discuti-las nos limites deste
texto. Vale lembrar, no entanto, que por sua natureza a música é uma arte fugidia e não
tem a concretude, por exemplo, das artes visuais, da literatura ou da arquitetura. Neste
sentido, diz-se que a música “existe enquanto acontece”, ou seja, enquanto está sendo
executada. Evidentemente que pode se argumentar que o registro, ainda que parcial, em
partituras musicais ou as gravações permitem a fixação do fenômeno musical
possibilitando a aproximação, a execução, a análise, o estudo e o conhecimento do fato
musical. Quando, porém, na cultura imigrantista em questão registros através de notação
e gravação se deram, aconteceram somente em certas épocas e locais, gerando lacunas
no avanço da pesquisa histórica das atividades e da tradição musical de segmentos
inteiros destas comunidades.
Impõe-se desta forma outros registros e elementos, não necessariamente
especificamente musicais, mas igualmente sugestivos, de representação das transações
musicais recorrentes nos âmbitos da cultura teuto-brasileira, e que servem como meios
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de conhecimento na pesquisa e na visibilidade do mosaico sonoro destas comunidades.
Destacam-se, por exemplo, programas de festivais de música, encontros corais

e

concertos, panfletos, anúncios de compra e venda de instrumentos e produtos musicais,
convites e notícias de jornais sobre atividades musicais e a iconografia. É sobre este
último – a iconografia – que se concentra este breve trabalho, em forma de ensaio,
apresentando uma pequena, porém instigante, seleção de imagens “sonoras” num olhar
que nos conduz à memória, informação e reflexão sobre a presença e a função de
práticas musicais nas esferas, as mais diversas, da vida das comunidades teutobrasileiras.
Assim, nesta seleção, optei por uma variedade de produção de fontes, tanto no
que tange ao ponto de vista sócio-cultural quanto técnico, lançando mão de fotografias
de cunho doméstico-familiar bem como institucionais, ilustrações criadas para capas de
discos, de partituras, de anúncios (pôsteres) e de festivais e encontros musicais. Há uma
admirável quantidade de materiais do gênero, por isso, importa esclarecer, que não
tenho por objetivo, nos limites deste texto, dar conta desta variação e heterogeneidade.
Na utilização e “leitura” das imagens adoto como principio a concepção de John
Blacking que descreve música como som “culturalmente organizado” pelo homem
(BLACKING, 1974, p.10) e de Martin Stokes que critica o entendimento de música (e
arte) como uma experiência autônoma e quase extra-social, (STOKES, 1994, p.1).
Correspondente a tais princípios está a proposta de “elemento visual musical” de
Richard Leppert ao afirmar que “... quando nós consumimos música, consumimos
também uma imagem – corporificada, ativa, situada, tudo isso mediando significados
musicais.” (LEPPERT, 1995, p.518). Desta forma, parto da implicação que a música é
sempre uma experiência inserida em concepções (configurações) culturais concretas, ou
nos termos de John Shepherd “socialmente mediada” (SHEPHERD, 1991, p. 85).
Assim, também o significado de objetos e representações culturais como as
imagens “sonoras” (a iconográfica musical) não são inerentes a elas mesmas, isto é, não
podem ser vistas como um processo-produto que inicia e finaliza em si mesmo,
apartado e sem maiores implicações com o contexto e constituído independentemente
das forças do seu meio social. Antes, são forjadas na e através da interação com a
complexidade de suas relações, contexto e história de sua produção, deixando entrever
transações musicais nelas pronunciadas e articulando maneiras como uma determinada
cultura se apresenta, como quer ser vista, como negocia sua identidade, valores e
hierarquias. As “escolhas” refletidas nestas imagens musicais são, pois, as “escolhas”
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feitas pelos seus personagens, produtores e consumidores como uma resposta às
necessidades e complexas adaptações e mudanças que acorrem em um determinado
grupo social.
É nesta moldura de entendimento de música e neste movimento interdisciplinar
que se insere esta breve reflexão e na qual se alicerça a maneira pela qual faço uso de
fontes iconográficas, as imagens “sonoras” (abaixo brevemente exemplificadas), como
uma forma de se aproximar, articular e ampliar nosso conhecimento e reflexão sobre as
transações musicais na comunidade imigrantista teuto-brasileira, bem como também em
outros grupos, pessoas, coisas e lugares e nós mesmos em relação a eles (STOKES,
1994, p.3). Em cada imagem insiro concisos comentários a fim de chamar a atenção
para pontos importantes da representação, mas a idéia central é que a imagem “fale por
si” revelando ângulos e riquezas inesperadas a cada olhar.
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Comunidades musicais tradicionais no contexto contemporâneo: recriações de valores,
autenticidades e formas estéticas
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Resumo: O cenário mundial contemporâneo tem assistido a uma eclosão de “comunidades
tradicionais”, que demarcam suas identidades através de uma gama de expressões simbólicas,
dentre as quais figura a música. Buscando se enveredar nas discussões sobre esse cenário, esse
painel apresenta três trabalhos que convergem para a observação da posição dessas comunidades
na atualidade. Primeiramente o trabalho de Érica Giesbrecht analisa as recentes políticas de
valorização e salvaguarda de culturas tradicionais, apontando algumas relações entre as políticas
para o reconhecimento de patrimônios imateriais e a efervescente recriação de tradições. Em
seguida, o trabalho de Estevão Amaro dos Reis explora o contexto de um festival folclórico em
que “tradições inventadas” sobrevivem graças ao contexto do espetáculo. Finalmente o artigo de
Vilmar Sartori percorre a continuidade de uma formação musical que perpetua no tempo, a banda
de música, atentando para seus processos de adaptação na conjuntura contemporânea.
Palavras-chave: Comunidades Musicais, autenticidades, revitalização de tradições.
Abstract: The contemporary world scenario has witnessed an outbreak of "traditional
communities", which mark their identities through a range of symbolic expressions, among which
is the music. Aiming to engage into discussions about this context, this panel presents three papers
that converge on the observation of the position of these communities today. First Érica
Giesbrecht’s work analyzes the recent development of policies to safeguard traditional cultures,
pointing out some relationships between policies for the recognition of intangible heritages and the
constant recreation of traditions. Then the work of Estevão Amaro dos Reis explores the context of
a folk festival in which "invented traditions" survive thanks to the context of the spectacle. Finally
the article of Vilmar Sartori traverses the continuity of a musical formation that perpetuates in
time, the wind band, paying attention to their processes of adaptation in the contemporary
conjunction.
Keywords: Musical Communities, authenticities, tradition’s revivals.
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O Tradicional nunca esteve tão moderno: hibridismos e
(re)tradicionalizações nas novas comunidades tradicionais
Érica Giesbrecht

Universidade Estadual de Campinas – egiesbrecht@gmail.com
Resumo: No atual cenário global assistimos a contínuas reconfigurações do que se considera
tradicional, que nos confrontam e nos levam a questionar se a globalização teria homogeneizado as
tradições do mundo, ou se seriam essas novas configurações negociações identitárias no mercado
cultural global.
Com base nas perspectivas de Hibridização (CALCINI,2007) e (re)
tradicionalização (TEIXEIRA, GARCIA e GUSMÃO, 2004), esse trabalho realiza alguns
apontamento sobre a questão.
Palavras-chave: hibridização, (re)tradicionalização, comunidades tradicionais, globalização.

Gostaria de iniciar esta comunicação com uma anedota, que certa vez ouvi de um
professor da Unicamp. Em uma palestra nos contava o caso de um estudo feito sobre a
performance de um rabequeiro, cuja musicalidade era considerada um reduto da música
tradicional do nordeste brasileiro. Em um dado momento, esse músico adquiriu um
amplificador e começou a explorar todas as possibilidades sonoras que o aparelho conferia ao
seu instrumento. Isso levou a pesquisa a um colapso, pois, para o pesquisador, aquela
sonoridade teria perdido toda a sua autenticidade. Essa ilustração serviu para mostrar de que
maneira a música poderia ser aprisionada e reificada como tradicional e assim divorciada de
qualquer possibilidade de criação.
No atual cenário global assistimos a contínuas reconfigurações do que se
considera tradicional: recriações de tradição como esta mencionada pelo professor; grupos
performáticos da atualidade recriando as chamadas tradições culturais; a emergência do
“turismo cultural” readequando a linguagem rústica das performances tradicionais a um gosto
comercializável para os visitantes de uma determinada localidade, dentre outras
transformações. Esse cenário nos confronta com uma questão chave: teria a globalização
homogeneizado as tradições do mundo, ou seriam essas novas configurações negociações
identitárias no mercado cultural global?
As expressões populares ou tradicionais sempre existiram, mas especialmente a
partir do período entre guerras, estados nacionais começaram a investir na preservação
daquilo que comporia a construção simbólica da nacionalidade, incluindo-se tanto a cultura
material quanto a imaterial (MICELLI, 1984). Ao final da guerra fria, porém, a estabilidade
social de muitas partes do mundo começou a ser profundamente afetada por guerras,
migrações, urbanização, secularização, industrialização, profissionalização, expansão de
mercados e o fortalecimento do turismo e da mídia. Neste contexto, as polaridades que
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marcavam

discursos

em

torno

da

cultura

imaterial

de

outros

tempos,

como

proletariado/capitalistas, metrópoles/colônias, ou negro/branco, se pulverizaram criando
possibilidades de reconfiguração em diferentes combinações e sob diferentes discursos e
interesses.
Múltiplas tradições de vários grupamentos humanos dividindo territórios
nacionais passaram a ter mais peso do que as representações unificadoras. Arjun Appadurai
(1996) defende a ideia de que o suporte a estas revitalizações revela estratégias dos estados
nacionais para alcançar a posição ideal entre a centralidade e a marginalidade no cenário
global, sendo a centralidade representada pelas tradições da cultura ocidental e a
marginalidade pelas tradições de outros povos, invariavelmente consideradas exóticas do
ponto de vista dos padrões do ocidente. Portanto, o que estaria em jogo, e sob relativo
controle dos estados na contemporaneidade, seria o quão central ou periférico cada país
tenciona ou logra se apresentar na conjuntura global da cultura.
Além dos estados, a ideia de diversidade passou a mobilizar grupos sociais em
todo o mundo, que por vezes lograram o êxito do reconhecimento junto à UNESCO, que já
em 1989 institucionalizara as “Recomendações sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e
Popular”.
Inicialmente, a noção de diversidade passa a designar a multiplicidade de
subculturas e populações que compartilham um conjunto de valores culturais próprios,
passando em seguida a ser utilizado num contexto de miscigenação cultural, para descrever a
coabitação de diferentes sistemas culturais ou, pelo menos, a existência de outros grupos
sociais importantes no seio das mesmas fronteiras geopolíticas, como nos mostram as
reflexões de Alain Kiyindou (2005).
Em sua forma atual, a ideia de diversidade evidencia um novo vínculo entre
cultura e democracia no qual é priorizada a promoção de culturas expressivas das minorias
dentro do contexto do pluralismo cultural. Ao definir, em 2003, o patrimônio imaterial como
instrumento de defesa da multiplicidade cultural a UNESCO reconhecia a importância da
questão propagando-a no cenário global.
Voltando-se para a situação mais recente no Brasil, Carlos Sandroni (2005)
observa na recusa à proposta de salvaguarda do samba apresentada pelo Ministro da Cultura
Gilberto Gil, em 2004, um reflexo dessa perspectiva. Inviável pela generalização do estilo,

2392

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, a salvaguarda do samba contrariava a própria
noção de preservação, que em princípio voltar-se para manifestações “em risco de dissolução”
ou “carentes de registro”. A partir daí é que a proposta se altera, passando a contemplar o
“Samba de Roda do Recôncavo Baiano”, que, por estar diretamente associado a uma região e
a uma comunidade local e ainda ser identificado como fonte para a criação do samba carioca,
encaixa-se nos quesitos de “origem” e de “autenticidade”, tendo sucesso em sua declaração
como patrimônio imaterial.
Com o desdobramento dessa revalorização do tradicional, assistimos hoje ao
crescente interesse na remontagem de tradições. Nisso reside um paradoxo no cenário cultural
pós-moderno: ao mesmo tempo em que se busca e valoriza a autenticidade de musicalidades
tradicionais, buscando-se muitas vezes uma “pureza” estética livre de contaminações,
repertórios tradicionais eclodem em todo o mundo mostrando-se não apenas criações recentes
como também manifestações abertas e que se apropriam de novas sonoridades e estilos.
Sem descartar outras possibilidades, podemos observar que este novo cenário da
diversidade cultural gira em torno de três principais contextos. O primeiro é o recente ganho
de visibilidade de culturas comunitárias antigas. As comunidades jongueiras do sudeste
brasileiro são um bom exemplo. Neste caso, famílias centenárias de descendentes de escravos
permaneceram em determinado lugar ao longo dos anos e, nos casos mais felizes, tiveram
suas terras reconhecidas como quilombolas, sendo-lhes concedido o irrevogável direito a
moradia e uso dos recursos naturais 1. Expressões culturais como o jongo provavelmente vêm
acompanhando a trajetória dessas famílias desde seus assentamentos iniciais, porém, a partir
do reconhecimento do IPHAN desta manifestação como patrimônio cultural da humanidade
(2005), essas comunidades ganharam uma visibilidade inédita, sendo convidadas a
demonstrar o jongo em festivais culturais em todo o país, tornando-se tema de documentários,
teses acadêmicas, etc. Assim como as comunidades jongueiras, há outras inúmeras
comunidades que passaram a ser reconhecidas por suas culturas expressivas na atualidade,
ainda que suas práticas tenham se iniciado há séculos.
Num segundo caso, grupos interessados em determinadas expressões culturais
iniciam pesquisas a seu respeito, motivados por razões diversas, tendo como fontes livros,
documentários, internet, etc. Os participantes de tais grupos não precisam necessariamente

1

Ver: LARA, Silvia Hunold; PACHECO Gustavo (eds.). Memória do Jongo: As Gravações Históricas de
Stanley J. Stein: Vassouras 1949. Rio de Janeiro: Edições Folha Seca, 2007.
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compartilhar o mesmo espaço de moradia. A comunidade que criam pode se formar a partir
da convivência resultante de ensaios, apresentações e outros eventos sociais. Nesse processo,
acabam se envolvendo com a cultura e a performance apreendidas e passam a apresentar esses
legados culturais em publico. À medida que se reaproporiam desses legados culturais, as
relações desses grupos com os repertórios podem variar, desde compreenderem-se como uma
extensão da tradição, posicionando-se eles próprios como grupos tradicionais – caso do afoxé
llê Aiyê na Bahia 2 - até uma relação técnico-artística, em que o interesse pela performance
não implica diretamente em assumir-se como grupo tradicional – caso dos atuais grupos
universitários de maracatu do sudeste 3.
Num terceiro caso existe uma orientação mercadológica mais explícita,
intencionalmente voltada para a mídia ou para o mercado turístico. Exemplos no Brasil vão
deste o carnaval na passarela da Apoteose à festa do Boi Bumbá em Parintins.
Mas é interessante notar que esses não são contextos fixos, mas se intercambiam
em conjunturas que englobam a cultura, a política e o mercado, cujos pesos constantemente se
alternam na balança da cultura imaterial: apesar de toda a indústria cultural envolvida no
carnaval do Rio de Janeiro, as comunidades sambistas ainda se reúnem para ensaiar seus
desfiles ano pós ano, as mulheres mais velhas, que desfilam na ala das baianas, se envolvem
na confecção de figurinos para os desfiles, reúnem as escolas em torno de almoços
comunitários, ou seja, fazem valer o sentido da comunidade; as comunidades jongueiras
recebem apoios do governo, organizam-se para captar recursos destinados à cultura, gravam
CDs, como foi o caso do Jongo da Serrinha; os mestres de maracatu de Recife viajam pelo
Brasil e pelo mundo ministrando oficinas de história, dança, construção e toque de
instrumentos, não sendo esses os únicos exemplos de porosidade no campo da cultura
imaterial brasileira.
Na perspectiva de Nestor Garcia Canclini (2006) essas resoluções na cultura
popular revelariam o processo de hibridização entre o tradicional e o moderno, resultando em
processos sócio-culturais que se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. A
modernização, nesse sentido, é relida pelas tradições populares e não as suprime. Seria
extremamente infrutífero manter uma outra perspectiva que não essa, que compreende que
2

Ver: AGIER, Michel. Distúrbios identitários em tempos de globalização. Mana, Rio de Janeiro,
vol.7, no.2, p. 7-33, 2001.
3
Ver: TRAVASSOS, Elizabeth; Recriações contemporâneas dos folguedos tradicionais: a performance como
modo de conhecimento da cultura popular. In: Teixeira, Joao Gabriel L.C.; Garcia, Marcus Vinícius C. & Gusmao,
Rita. Patrimônio imaterial, performance cultural e (re)tradicionalização. Brasília: ICS-UNB, p.110-116, 2004.
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para além das chamadas músicas tradicionais, estão seus performers, imersos e não
herméticos às conjunturas atuais da cultura. Sujeitos ativos na reconfiguração de um mundo
pós-moderno, apropriam-se dele com suas ferramentas relendo-o em suas criações
performáticas e agregando novos símbolos à suas trajetórias de vida.
Concluo essa comunicação com a perspectiva da (re)tradicionalização, como
proposta de uma nova abordagem sobre os processos de recuperação e revalorização daquilo
que se considera tradicional (TEIXEIRA, GARCIA e GUSMÃO, 2004). Problematizando
essa noção, há pelo menos três etapas que ela necessariamente envolve. Os parênteses em
torno deste “(re)”, bastante comuns na grafia dos cientistas sociais, denotam a ambiguidade de
sua própria existência: ao mesmo tempo estamos lidando com o resgate e o não resgate, a
recuperação e a não recuperação, a reinvenção ou a revalorização daquilo que, na verdade,
não deverá ser no presente estritamente o que foi no passado, mas poderá ser uma
reinterpretação do passado de acordo com novos interesses. Como descreve João Gabriel L.
C. Teixeira:
É bom que se afirme, porém, que, nesse contexto, saber compreender e praticar não
implica tornar-se nativo, pois re-tradicionalizar não é copiar ou imitar, porém,
ressignificar, ou seja, realizar, ao mesmo tempo em que se apreende o rito, uma
tradução e atualização da prática cultural. O importante nesse contexto é o processo
de enraizamento ou reenraizamento ensejado, em circunstâncias concretas de
desemprego crônico, migrações desenfreadas e de globalização cultural. (1998: 10).

Dentro desse novo quadro de intencionalidades se inscreve a intenção do ganho da
notoriedade de uma memória específica. A partícula “(re)”, em outras palavras, nos conduz
para a reflexão sobre as novas intenções e interesses em relação ao que se considera
tradicional.
Em segundo lugar, o eixo do termo “tradicional” nos remete ao longo debate
sobre tradição. Para os fins dessa breve reflexão, podemos pensar, seguindo HOBSBAWM e
RANGER (1997) que a noção de tradição carrega uma lógica de mão dupla, pois se por um
lado a eleição do que se convenciona como tradicional se faz a partir do tempo presente, por
outro, para que essa escolha seja feita, é preciso voltar-se para as práticas do passado. Embora
organizadas no tempo presente e valendo-se de mecanismos que reinventam sua
autenticidade, tradições não podem iniciar-se a partir de práticas inéditas; é justamente a sua
inscrição e a coletivização de sua memória no passado o que lhes conferem lastro e sentido.
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Por fim, o último segmento desse termo “ização” desconstrói a tradição como
objeto sedimentado e estático, sugerindo antes que se trata de um processo dinâmico:
tradições reconfiguram-se a todo tempo em negociações entre aqueles que as vivenciam.
Com base na perspectiva de (re)tradicionalizção, podemos compreender que esses
próprios recriadores podem admitir as descontinuidades entre um passado imaginado e as
criações do presente. Podem assumir suas fontes de pesquisa, sejam elas consultas aos
participantes mais velhos das comunidades, a livros, a documentários, a discos raros ou até
mesmo à internet! (FRANÇA, 2004).
Continuamos assim admitindo que as ideias de resgate, tradição, memória são
reelaborações discursivas do momento em que vivemos, contudo nos abrimos para aceitar
que, longe de uma ingenuidade purista, mestres e comunidades tradicionais também admitem
suas reconstruções e hibridismos. Em suma, podemos afirmar que a performance dessas
manifestações culturais, tornou-se o espaço do exercício da (re)tradicionalização ou das
hibridizações, ou seja, um terreno em que as possibilidades estilísticas a que estão expostos os
atores tidos como tradicionais se sentem livres para incorporar novos elementos, aprofundarse em suas tradições ou mesmo não fazendo parte de comunidades originalmente tradicionais,
apropriar-se de tradições, resignificando práticas e ideologias.
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Resumo: O Festival do Folclore de Olímpia – São Paulo (FEFOL) completou em 2011 quarenta e
sete anos de existência. Dentre os grupos participantes encontra-se a Congada Chapéu de Fitas do
Capitão José Ferreira. A história da Congada Chapéu de Fitas e a história do FEFOL encontram-se
intimamente ligadas, posto que o grupo do Capitão Ferreira “nasce” em função do Festival. A
partir dos conceitos de “tradição inventada” Hobsbawm, (1997) e hibridismo de Canclini, (2010),
analisaremos o “renascimento” da Congada Chapéu de Fitas nesse novo contexto, o espaço do
Festival do Folclore de Olímpia.
Palavras-chave: música, folclore, tradição oral, cultura popular.
The Congada Chapéu de Fitas and the Olimpia`s Folclore Festival – São Paulo
Abstract: Olímpia's Folklore Festival – São Paulo [Festival do Folclore de Olímpia (FEFOL)],
completed forty-seven years of existence in 2011. Among the groups participants is the
Congada Chapéu de Fitas of the Capitain José Ferreira. The history of the Congada Chapeu de
Fitas and the history of FEFOL are closely linked, since the group of Captain Ferreira
Francis "born" according to the Festival. From the concept of “invented tradition” of the
Hobsbawm,
(1997)
and
hybridism
of
the
Canclini,
(2010),
analyze the
"rebirth" of Congada Chapéu de Fitas in a new context, the space of Olímpia`s Folklore Festival.
Keywords: music, folklore, oral tradition, popular culture.

1. A Congada Chapéu de Fitas

O Grupo folclórico Terno 1 de Congada Chapéu de Fitas foi fundado na cidade de
Olímpia, São Paulo, por José Ferreira em 1974 e desde então se faz presente, participando
anualmente do FEFOL. O grupo possui uma característica bastante peculiar, ligando-o de
maneira ainda mais intrínseca ao FEFOL: A Congada Chapéu de Fitas deve o seu nascimento
ao Festival do Folclore de Olímpia, incentivada e apoiada por José Sant´anna 2.
José Ferreira, natural de Lagoa da Prata, Minas Gerais, transferiu-se para Olímpia
juntamente com a sua família no início dos anos de 1970. Pertencente a uma tradicional
família de congadeiros 3, Ferreira carrega consigo as tradições de sua família, mas não o
Terno de Congo propriamente dito. Passa pelo Estado de Goiás e pela cidade de Uberaba,
antes de chegar a Olímpia e só aí encontra as condições necessárias para dar continuidade às
tradições, herdadas de seus antepassados. Em Olímpia ocorre o encontro entre o Capitão
Ferreira e o professor José Sant´anna e das conversas originadas a partir daí, e de comum
acordo é criado o Terno de Congada Chapéu de Fitas, “resgatando” assim, o que o Capitão
Ferreira testemunhara ainda criança em Minas Gerais.
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Apesar de toda a tradição da sua família nos assuntos do Congado o Capitão
Ferreira chega a Olímpia sem o seu Terno de Congo, mas não completamente desvinculado
das suas tradições. Traz consigo uma Companhia de Santos Reis, formada por seus familiares,
que posteriormente motivou o seu encontro com o professor Sant´anna.
O Capitão Ferreira nos relata como se deu esse encontro, cujo desdobramento
propiciou a criação do Terno de Congada Chapéu de Fitas. Nesse momento (1974), o FEFOL
já se encontrava em sua nona edição.
Esse encontro foi através da Companhia de Santos Reis, que foi feita em promessa
por motivo de doença, né? E quando eu vim pra mogiana, eu vim de Goiás já
trazendo esse compremisso [sic] com Santos Reis. [...] depois calhou de mudar pra
cá pra região de Olímpia. E mudando pra cá, a minha facilidade pra formar a
Companhia foi maior aqui, aí nós criamos a Companhia, criamos essa Companhia e
dois anos depois que nóis tinha criado a Companhia aqui, o Sant´anna me procurou
pra cadastrar a Companhia na prefeitura e assim aconteceu. (FERREIRA, 2011). 4

Após esse primeiro encontro, Sant´anna, enquanto pesquisador, passa a observar a
Companhia de Reis do Capitão Ferreira, e a relação entre eles se estreita.
E ele [Sant´anna], foi observando a nossa Companhia, ele fez uma pesquisa a meu
respeito [...] Mas ele tentou em 1973, criar um grupo folclórico, eu lembro que ele
precisava e não tinha esse grupo folclórico. Olímpia só fazia festa com os grupos
que vinham de fora, de outra região do Estado de São Paulo, né? E de... do Estado
de Minas Gerais, Pernambuco, Maranhão, esse povo, né? Ceará, Bahia, esses grupos
que vinham de lá, e ele [Sant´anna], queria um grupo autêntico. [grifo nosso] E ele
queria um grupo autêntico pra.. dizer que era de Olímpia. (FERREIRA, 2011). 5

Deteremos-nos por um momento neste ponto, mais precisamente nesta frase do
Capitão Ferreira, “ele queria um grupo autêntico”. Vimos que Ferreira pertence a uma
tradicional família de congadeiros de Minas Gerais e que após a sua transferência de Lagoa
da Prata para a cidade de Olímpia, apesar de toda a tradição congadeira da sua família, ele
não consegue exteriorizá-la, mais especificamente, na forma de um Terno de Congo; “mesmo
a gente sendo do Reinado, que dançava lá em Minas, depois mudou pro Estado de São Paulo,
eu não deixei de ser congadeiro, eu distanciei dos congadeiros.” (FERREIRA, 2011).
Desse modo, a tradição herdada de seus antepassados e que o acompanhou
durante todo o processo de deslocamento de Minas Gerais, passando por Goiás, até chegar à
cidade de Olímpia, permanece adormecida no novo local. É só a partir do seu encontro com o
professor Sant´anna que se criam as condições para o surgimento de um grupo folclórico,
cujas tradições se encontram ligadas ao Capitão Ferreira de maneira ancestral, como nos
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relatou posteriormente João Ferreira, filho de José Ferreira e atual Capitão da Congada
Chapéu de Fitas, ao se referir à ancestralidade das Festas de Congado.
Analisaremos este caso sob a perspectiva do conceito de “tradição inventada”
discutida por Hobsbawm (1997, p. 9), para quem: “muitas das práticas que a primeira vista
podem ser consideradas práticas tradicionalíssimas e ligadas a um passado imemorial, ao
serem olhadas mais de perto, indicam que se trata na realidade de uma “tradição inventada”.
Ainda segundo Hobsbawm.
Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente
reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou
simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da
repetição, o que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao
passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um
passado histórico apropriado. (HOBSBAWM, 1997, p. 9).

Nos chama a atenção o fato de o professor Sant´anna ter procurado o Capitão
Ferreira para propor a criação do grupo somente após a constatação de que se tratava de uma
família com vínculos diretos com a tradição do Congado. O relato, “ele [Sant´anna] queria um
grupo autêntico”, demonstra claramente a intenção de vinculação à um passado histórico, algo
que pudesse dar maior sustentação a “invenção”, e estivesse de acordo com os propósitos do
Festival. O que Sant´anna buscava naquele momento, não era um grupo que apresentasse as
manifestações do Congado e sim um grupo que representasse de maneira legítima essa
tradição por estar diretamente ligada à ela.
Os pontos comuns entre os dois interesses, de um lado Sant´anna buscando um
grupo “autêntico” para representar Olímpia no FEFOL, e do outro, o Capitão Ferreira
buscando “resgatar” a tradição da sua família, convergiram e possibilitaram a criação, a
“invenção” da Congada Chapéu de Fitas.
Ele trouxe um moço de São Sebastião do Paraíso, um menino bão, estudioso, jovem,
muito educado, pra formar esse grupo, mas ela já tinha plano na mente dele, né? E
acabou que não coincidiu as coisas, o que o Paulo queria e que o Sant´anna queria,
ele pelejou mas não deu conta de fazer o grupo naquele ano, aí foi quando ele me
procurou pra nóis podê fazê esse grupo. Aí ele me procurou, ficou sentado aqui nós
conversamos, ele me ofereceu as vantagens pra formação do grupo, somente pra
formação e eu alembrei que meu pai, que era Capitão de Congo lá em Minas Gerais,
eu sempre escutava ele falá com minha mãe, às vezes escondidin da gente sabe? Que
tinha fé de um dia ter o Corte dele, que ele comandou Corte de tanta gente e o dele,
ele não conseguiu. (FERREIRA, 2011). 6

Ou seja, tanto neste caso, como em todo o processo de criação do FEFOL 7, a
“invenção da tradição”, acontece a partir de uma tradição pré-existente que por vários motivos
se encontrava enfraquecida. (HOBSBAWM, 2007).
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De acordo com Hobsbawm (1997), a “tradição inventada” pode surgir da ruptura
com a “velha” tradição, quando uma sociedade transforma-se rapidamente debilitando ou
destruindo os padrões sociais para os quais foram feitas e produz novos padrões para os quais
essas “tradições” são incompatíveis. Na busca pelo preenchimento do vácuo existente,
“inventam-se” novas tradições.
E o professor me fazer essas condições, eu alembrei disso, aí eu fui lá na cozinha e
conversei com a minha mulher, ela falou: não, to aqui pra te ajudar, vamô fazê. E
vim.. sentamo e conversamo, e fomo cuidá de cria esse grupo. É... essa conversa
nossa, a última conversa nossa foi no dia dez de maio, quando foi... dia cinco de
junho, nóis demo o primeiro ensaio aqui nessa casa, demo o primeiro ensaio... e foi
o nascimento dessa Congada ali. E... nove de agosto de 1974, nóis fizemos a
abertura do nono Festival do Folclore, com nove componentes já prontos, como se
fosse dançado de muitos anos, e daí pra cá nóis vem tocando. (FERREIRA, 2011). 8

O Festival do Folclore de Olímpia, na figura do seu criador, o professor José
Sant´anna, propicia as condições para a criação da Congada Chapéu de Fitas; um grupo
folclórico “autêntico”, nas palavras do seu Capitão.
[...] então quando foi em 74 com essa aproximação dele [Sant´anna], me deu
condições de retomá, a minha origem de congadeiro, ele influenciou sim, sem
dúvida nenhuma. Influenciou e foi um grande companheiro, nos anos que ele viveu,
né? Porque.. ele tinha um orgulho medonho por esse grupo. (FERREIRA, 2011). 9

Essa influência 10 direta do FEFOL possibilita o “renascimento” das tradições
familiares do Capitão Ferreira, que, a partir daí, continuam a serem transmitidas – em um
novo contexto – de geração a geração.
Este fato fica evidente na fala de João Ferreira, filho do Capitão Ferreira e atual
Capitão da Congada Chapéu de Fitas. Ao se referir a seu grupo o Capitão João Ferreira
sempre procura evidenciar que o Congado é uma instituição muito antiga, uma tradição
ancestral que, desde muitos anos vem sendo transmitida de pai para filho. Para as novas
gerações da família Ferreira a tradição do Congado sempre esteve presente em suas vidas; o
que fazem é manter viva esta tradição, transmitindo-a às futuras gerações. Seguem os passos
dos seus antepassados, porém, sem se preocupar se em algum momento da sua história,
influenciados pelo FEFOL – um festival urbano de folclore – houve a necessidade da
“invenção” das suas tradições.
Tem uma tradição secular aí, uma história de resistência, que muita gente... não
conhece [...] a Festa do Reinado e a Festa do Congado é uma festa tradicional,
característica pros grupos, onde reúne o pessoal ali, antigamente o pessoal dançava
quinze dias direto, né? Hoje o Reinado tá em quatro dias, fora as novenas que tem de
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preparação, são as coisas que tem, né? Mais é... tem regiões ainda que ele
permanece quase inalterado. (FERREIRA, 2011). 11

Ainda assim, a imagem do FEFOL e do professor Sant´anna permanecem,
intrinsecamente, ligadas a história do grupo. “Eu costumo dizer que, o professor Sant´anna
fazia com que as pessoas gostassem, porque ele fazia com que.. ele tinha a preocupação de
fazê as pessoas entendê o que era aquilo, o significado daquilo, mostrá aquilo, entendeu?”
(FERREIRA, João, 2011). 12
Atualmente, na Congada Chapéu de Fitas convivem três gerações da família
Ferreira, e há dez anos o grupo realiza sua Festa em honra ao Reinado de Nossa Senhora do
Rosário.

Figura 1. Terceira geração da Congada Chapéu de Fitas no palco do FEFOL. Fonte: Luís Fernando
Rabatone [200-].

A Festa da Congada Chapéu de Fitas, realizada no mês de maio, é um exemplo de
como o FEFOL tem influenciado os grupos que dele participam, mediante um processo de
hibridação. Para Canclini, os processos de hibridação são:
[...] processos sócio culturais em que estruturas ou práticas discretas que existiam
de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas.
[grifo do autor]. Esclarecendo que por sua vez as estruturas chamadas de discretas
foram resultado de hibridações, e por este motivo não podem ser consideradas fontes
puras.” (CANCLINI, 2010, p. 14) [Tradução nossa]. 13

2402

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Canclini, (2010, p. 16) faz o seguinte questionamento: “Como a hibridação funde
as estruturas ou práticas sociais discretas para gerar novas estruturas ou práticas?” E responde:
“às vezes isto ocorre de maneira não planejada, ou é o resultado imprevisto de processos
migratórios, turísticos e de intercâmbio econômico ou comunicacional. Mas, frequentemente,
a hibridação surge da criatividade individual e coletiva [...].”
Desse modo, o encontro do Capitão Ferreira com o FEFOL, aqui representado
pela figura do professor Sant´anna, propicia as condições necessárias para que o ocorra o
processo de hibridação, “fundindo” a estrutura do FEFOL com as práticas culturais do
Capitão Ferreira. Como resultado deste processo, Sant´anna “encontra” o grupo “autêntico”
que procurava para o FEFOL e Ferreira logra “resgatar” as suas tradições. Valendo-se de
estratégias de reconversão simbólica (Canclini, 2010), o Capitão Ferreira adapta os saberes
tradicionais de sua família de congadeiros e o seu Terno de Congo “renasce”, transformado
pelo processo de hibridação ocorrido no novo contexto.
As Festas em Honra a Nossa Senhora do Rosário representam o ponto máximo de
devoção para as guardas de Congo e Moçambique, pois é no momento da Festa que os
congadeiros renovam sua fé no Reinado do Rosário. 14 Durante a Festa ocorrem os ritos,
restaurando o tempo mítico para que o mito seja constantemente reatualizado. Sendo assim,
dado a importância da Festa do Reinado do Rosário para os congadeiros, é importante notar
que a Congada Chapéu de Fitas, um grupo com trinta e cinto anos de existência, somente há
dez anos realize a sua Festa.
Quando perguntado sobre como e em quais circunstâncias tem início a Festa da
Congada Chapéu de Fitas, o Capitão José Ferreira diz: “Ah, essa ideia eu já tinha ela na
cabeça, só faltava amadurecer e ter oportunidade. Isso era antigo. É, então, eu achava falho,
na segurança da fé do Reinado em si, a gente resolveu em 2000, criar essa festa.” [...].
(FERREIRA, 2011). 15
A nosso ver, não é mera coincidência que a Festa da Congada Chapéu de Fitas se
inicie exatamente um ano após a morte do professor José Sant´anna. O Capitão José Ferreira
talvez acreditasse que a Fé no Reinado do Rosário estivesse ameaçada, a partir do momento
em que se perde a pessoa que, através do FEFOL, foi responsável por proporcionar à ele e ao
grupo as condições necessárias para que a retomada das suas tradições de congadeiro fosse
possível em um novo local, num contexto sócio cultural distinto.
Neste caso, após a “invenção da tradição” da Congada Chapéu de Fitas em
Olímpia, novas tradições continuam a serem “inventadas” em relação ao próprio grupo, no
intuito de fazer com que o que foi conquistado perdure e não se perca uma vez mais.
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Ao proporcionar um espaço para que estes grupos folclóricos se expressem, onde
dinâmicas culturais se encontram, e observando outros grupos semelhantes e sendo
observados, por estes e pelo público, o FEFOL, valoriza estas manifestações tradicionais; tal
valorização é percebida e experimentada por estes grupos, se estendendo para além das
fronteiras do Festival.

Figura 2. Capitão José Ferreira da Congada Chapéu de Fitas. Fonte: Luís Fernando Rabatone
[200].
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FERREIRA, José. Entrevista de Estêvão Amaro dos Reis em 16 de maio de 2011. Olímpia.
Mp3. Casa do Capitão José Ferreira.
Notas
1

Ternos, como também são chamados os grupos de Congados.
José Sant´anna ou professor Sant´anna como ficou conhecido, nasceu no distrito de Ribeiro dos Santos em oito
de julho de 1937 e faleceu em oito de janeiro de 1999. Foi um dos criadores e o responsável pelo
desenvolvimento e consolidação do FEFOL. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, professor de português,
pesquisador e folclorista criou o Departamento de Folclore de Olímpia e tornou-se membro efetivo da
Associação Brasileira de Folclore.
3
Congadeiros, como são chamados os integrantes do Congado.
4
Capitão José Ferreira, em entrevista ao autor em 16 de maio de 2011.
5
Idem.
6
Idem.
7
Cf. REIS, Estêvão Amaro dos. O Festival do Folclore de Olímpia, São Paulo: uma festa imodesta. Dissertação
de Mestrado, Instituto de Artes, UNICAMP. Campinas, 2012.
8
Capitão José Ferreira, em entrevista ao autor em 16 de maio de 2011.
9
Idem.
10
Não negligenciando que a influência é bilateral, ou seja, que toda influência é uma via de mão dupla onde o
que influencia é também influenciado. No contato entre as dinâmicas culturais é que as transformações se fazem
perceptíveis.
11
Capitão José Ferreira, em entrevista ao autor em 16 de maio de 2011.
12
Capitão João Ferreira, em entrevista ao autor em 16 de maio de 2011.
13
Todas as traduções são nossas.
14
Para saber mais sobre as origens das Festas de Congado, ver: Lucas, em Os Sons do Rosário, O Congado
Mineiro dos Arturos e Jatobá. (2002).
15
Capitão José Ferreira em entrevista ao autor em 16 de maio de 2011.
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Transformações sociais no Brasil e suas implicações para as bandas de
música
Vilmar Sartori
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Resumo: A banda de música é um importante componente do cenário sociocultural no Brasil, com
atuações distintas em diferentes períodos em função de transformações causadas pelo advento de
novas tecnologias que vão sendo incorporadas gradualmente pela sociedade. Este trabalho busca
apontar elementos que contribuíram para a continuidade dessa formação musical, baseando-se
fundamentalmente nos conceitos de liminaridade, hibridização e (re)tradicionalização. A partir
desses referenciais é possível observar que a banda e seus atores diretos, músicos e público, são
protagonistas de uma história em permanente transformação.
Palavras-chave: banda de música, sociedade, memória, tradição, hibridismo.
Social transformations in Brazil and its implications for the marching bands
Abstract: The wind band has been an important component of the socio-cultural scenario of
Brazilian society, with different performances in different periods due to changes caused by new
technologies, gradually incorporated by the ensembles. This paper aims to identify the elements
that contributed to their continuity, fundamentally based on the concepts of liminality,
hybridization and (re)traditionalization. From these references it is possible to observe that the
wind band and its direct agents, musicians and audience, became the protagonists of a history of
continuous transformation.
Keywords: wind band, society, memory, tradition, hybridity.

1. Tradição e autenticidade coexistindo em uma sociedade híbrida
Uma banda de música é simples em sua essência, de fácil deslocamento, aceita
com facilidade todo tipo de formação instrumental, toca gêneros e estilos dos mais variados e
costuma estar presente em eventos cívicos, religiosos ou de puro entretenimento, assumindo a
responsabilidade pela execução ao vivo de performances musicais.
No entanto não podemos apontar um modelo único de instrumentação que
represente a banda de música por esta se apresentar em diferentes formatos e tamanhos, além
da multiplicidade de traços culturais encontrados na formação desses conjuntos. Na região de
Campinas, Estado de São Paulo, por exemplo, nota-se a influência de culturas europeias, com
destaque para a italiana e a alemã (ainda que outras tenham contribuído) na formação de
bandas no inicio do século XX, o que confere um caráter bastante diversificado a essa
atividade. Em decorrência desse processo observamos que foi se construindo e consolidando
um modelo híbrido, produto de uma gama de elementos agregados. Isso se torna mais
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evidente quando notamos que mestres e músicos numa frequência crescente e constante
enveredam pelos caminhos da composição, valendo-se de elementos da cultura africana
através da utilização sistemática de sincopes e ritmos aplicados a gêneros europeus
consolidados.
Assim, o schottisch passou por um aportuguesamento da palavra tornando-se xóti,
chóti entre outras variantes, e polka vira polca, numa clara evidência do aspecto híbrido da
questão. Além dos citados, difundem-se através das bandas de música gêneros como
quadrilha (advinda das quadrilles), maxixe, dobrado,e cateretê entre outros, sempre com um
sotaque misto que não se revela nem europeu e nem africano, mas é resultado de uma
hibridização com implicações em nossa musicalidade.
A banda de música, assim como seu repertório, aos poucos vai se transformando,
sempre acompanhando e se adequando às mudanças sofridas pela sociedade, principalmente
nos grandes centros urbanos com alta densidade populacional. Isso provoca alterações no
modo de atuação das bandas e no tipo de música que apresentam, o que demonstra a sua
disposição para incorporar novos hábitos e costumes, em resposta às expectativas do seu
público. Desta forma, a banda segue ocupando diferentes espaços para suas performances
transcendendo os limites de praças e coretos, buscando se aproximar do público.
Algumas mudanças foram significativas e contribuíram de maneira direta para o
contínuo processo de hibridização a que essa formação musical esteve exposta no decorrer do
século XX. O primeiro aspecto relevante pode ser percebido com a difusão do rádio no Brasil
a partir de 1922, seguido do barateamento no custo do aparelho e a facilidade em se ouvir
músicas dos mais variados estilos e gêneros fora dos ambientes tradicionais e ao vivo. A
banda assimilou quase de pronto à realidade da nova tecnologia, reformulou seu repertório
através de arranjos musicais e passou a executar em suas apresentações os sucessos do rádio
que agora chegava ao ouvinte por esse meio.
O advento da televisão no Brasil a partir da década de 1950 também se mostra
como aspecto relevante no processo de hibridização sofrido pela banda, quando o consumidor
passa a ter como alternativa não somente o som ao vivo versus som gravado, mas também a
opção que se mostrou mais contundente, que era a da imagem agregada ao som, dando origem
a novos formatos de programas que em muito transcendiam o ambiente puramente musical.
Se a televisão teve um impacto importante na vida da banda de música, outros meios
tecnológicos trouxeram novas maneiras de se ouvir música (walkman, discman, mp3, celular,
etc.). Posteriormente, e com maior ênfase ainda, temos o que podemos agora classificar de
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terceiro impacto: a internet. Outras formas de entretenimento extramusicais poderiam ainda
ser citadas como concorrentes diretos por demanda de público, como cinema, DVD,
shopping, e uma infinidade de novas tecnologias disponíveis para a sociedade. A banda de
música, visando à superação destes desafios, é obrigada a buscar um novo modelo de atuação
que permita a continuidade de suas atividades em concordância com novos tempos.
Com isso podemos perceber que o conceito do tradicional em relação à banda de
música, bem como o do perfil do músico destes conjuntos, vai se transformando em função da
mistura de elementos sociais, étnicos e de costumes. No conceito tradicional, músico de banda
é aquele que convive desde muito cedo com o grupo em todas as etapas, desde que sai de
casa, geralmente acompanhando o pai, o tio, o irmão ou algum músico próximo de sua família
para as sessões de ensaios ou frequentando as retretas e tocatas, crescendo e aprendendo tudo
do ritual dessa atividade, no sentido apontado por Oswald Barroso (2004, p 76), quando ele se
se refere à figura do ator brincante, apontando que “a performance do brincante é um saber
incorporado...” (BARROSO, 2004).
Com relação a isso, podemos traçar um paralelo acerca do músico de banda
formado nos moldes tradicionais antigos, até meados dos anos 1950 e 1960. O músico de
banda nesse período era em geral amador e sobrevivia de sua atividade em profissões
modestas como alfaiate, ferreiro, barbeiro, agricultor entre outras, o que tornava sua relação
com a banda calcada somente no prazer de tocar no grupo, enxergando neste uma
comunidade. O aprendizado de um instrumento musical ocorria no âmbito da própria
corporação, quase sempre motivado pelo parentesco com um de seus integrantes. Dentro deste
contexto, quando chegava a sua hora de participar efetivamente em uma apresentação
musical, sabia exatamente o papel a ser desempenhado: ritmo, melodia, contracanto ou voz
componente da harmonia, pois, no decorrer do processo veio assimilando procedimentos,
trejeitos, memorizando o repertório, incorporando hábitos e ratificando a tradição.
Só que, ao mesmo tempo em que o novo músico recebe a herança da tradição e se
encontra em condição para representá-la, ele se torna paulatinamente agente incrementador de
novas e constantes transformações a que a banda de música é submetida em função da
mudança nos hábitos da população, atuando como espécie de agente de rito de passagem
dentro do conceito de liminaridade15 apontado por DaMatta (2000, p 3-4), entre os mundos
interior e exterior da corporação. Mais uma vez enxergamos nesse processo o fenômeno da
hibridização, se comparado este perfil do músico de banda com o atual modelo de formação
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em escolas e conservatórios, o que gera um músico com uma gama muito maior de
informações, beneficiado por metodologias mais modernas.
Isso ocorre tanto por razões inerentes ao processo histórico quanto pela atuação
consciente de seus atores. Como exemplo, constatamos o fato de alguns instrumentos terem
caído em desuso, não sendo encontrados com facilidade nem mesmo para efeito de pesquisa,
enquanto novos instrumentos vieram a integrar definitivamente a formação da banda de
música. Ainda assim, a memória sonora continua a orientar o ethos da formação musical:
mesmo com as mudanças dos instrumentos, a sonoridade da banda, tida como furiosa por
imperarem sempre o som das clarinetas e trompetes, além da percussão, foi mantida
praticamente como forma de legitimação. Afinal, estes são os timbres que se espera ouvir
como preponderantes dentro da memória musical que temos da sua sonoridade em todos os
tempos; a família dos saxofones é talvez a que melhor expresse essa readequação.
Também o que se nota no decorrer da história é que o repertório, em busca da
aceitação do público, vai se modificando e assimilando gêneros antes inexistentes,
introduzidos em geral pelos músicos mais jovens que os trazem para o interior do conjunto
como parte do mundo ou universo que vivenciam em sua realidade e que passam a
compartilhar com os mais antigos, provocando lentas, porém inexoráveis, transformações no
formato que se considerava tradicional, promovendo uma constante re-tradicionalizacão da
banda de música, sem maiores intempéries para as diferentes gerações tanto de músicos como
de público. Como descreve João Gabriel L. C. Teixeira:
É bom que se afirme, porém, que, nesse contexto, saber compreender e praticar não
implica tornar-se nativo, pois re-tradicionalizar não é copiar ou imitar, porém,
ressignificar, ou seja, realizar, ao mesmo tempo em que se apreende o rito, uma
tradução e atualização da prática cultural. O importante nesse contexto é o processo
de enraizamento ou reenraizamento ensejado, em circunstâncias concretas de
desemprego crônico, migrações desenfreadas e de globalização cultural. (1998: 10).
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Figura 1 – Banda de música em Campinas, SP, por volta de 1920.

2. Considerações Finais
Observa-se que o modelo de banda de música no conceito tradicional vai
desaparecendo do mundo real, encontrando espaço e se firmando cada vez mais como
elemento da memória social, assim como vai desaparecendo também a figura do ator
brincante, ou, no caso, do músico brincante.
Assistir a uma apresentação de banda de música nos dias de hoje tocando valsas e
dobrados em um coreto de jardim, em especial nas grandes cidades, é algo tão raro que,
quando se depara com a oportunidade, a impressão é de que se trata de um grupo
parafolclórico em mais uma de suas performances. Apenas as gerações mais velhas e que
certamente vivenciaram a essência dessas apresentações podem perceber e exercitar suas
memórias através de sua sonoridade, enquanto aos mais jovens fica a sensação do novo, pois
sequer tem o conceito do que seria uma banda de música, já que ela não pertence ao seu
universo sonoro e/ou cultural construído com recursos híbridos e bastante diversos.
A tendência que se observa seguindo o curso natural dos fenômenos apontados e
que promovem as transformações sociais nos hábitos e costumes de uma sociedade, e
consequentemente em sua memória, é a de que em gerações futuras este modelo de banda de
música não mais fará parte da construção da memória do indivíduo, seja como músico ou
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apreciador, constando apenas em livros, estudos e gravações, o que certamente proporcionará
novas discussões acerca de sua autenticidade e trará à tona questões do tipo: seria
performático, parafolclórico ou tradicional?
Em relação à questão do “novo”, nota-se que a capacidade de seguir se moldando
e se adequando aos novos tempos e costumes faz com que a banda de música siga atuando e
resistindo como parte integrante da sociedade. As características apontadas inicialmente,
(simples em sua essência, de fácil deslocamento, aceita com facilidade todo tipo de formação
instrumental, toca gêneros e estilos dos mais variados, etc...) continuam presentes e
exercitadas em sua filosofia de conjunto, o que demonstra ter a banda de música a capacidade
de constantemente se reinventar e de ocupar novos espaços.
Muitas corporações tocam temas de filmes, novelas e sucessos do rádio, se
utilizando inclusive de instrumentos eletrônicos em seus arranjos como que fazendo uso,
agora em seu favor, dos mesmos mecanismos que um dia ameaçaram sua sobrevivência.
Podemos constatar dessa forma que. se por um lado decai um modelo de banda de música que
perdurou por décadas e atravessou gerações, por outro se vê instalado um outro modelo mais
articulado com a realidade moderna, legítimo e que ao mesmo tempo tenta preservar e
reconstruir a memória e a tradição.

Figura 2 – Banda Philorphenica – Campinas, SP, 1863.
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O ensino musical na educação básica
Simone Braga
UFBA/UEFS/Facesa – moninhabraga@gmail.com
Resumo: A falta de políticas públicas para o ensino musical na educação básica resultou na
inexistência de práticas educacionais em detrimento de outros contextos, a exemplo de projetos
sociais, bandas filarmônicas, escolas especializadas em música, entre outros. Todavia, em virtude
da lei 11.769/2008 e a crescente atuação profissional neste espaço, fazem-se necessárias a
produção e a intensificação de pesquisas direcionadas para o ensino musical na educação básica.
Neste sentido, o presente painel tem por objetivo possibilitar a discussão acerca de três pesquisas
que apresentam os seguintes objetos de estudo: 1) os aspectos motivacionais na formação inicial;
2) as ações de dois cursos de licenciatura em música para a formação docente voltada para a
educação básica; 3) considerações acerca das apresentações musicais realizadas neste espaço. A
partir destas pesquisas, o painel pretende ampliar a discussão desde a formação inicial até a
atuação posterior na educação básica.
Palavras-chave: educação básica, ensino musical, formação pedagógica musical.
Music Teaching in Elementary Education
Abstract: The lack of public policies for teaching music in primary education has resulted in a
lack of educational practices to the detriment of other contexts, such as social projects,
philharmonic bands, schools specializeds in music, among others. However, under the law
11.769/2008 and the growing professional activity in this space, are necessary for the production
and intensification of research directed towards musical teaching in basic education. In this sense,
this panel aims to enable the discussion of three studies that show the following objects of study:
1) the motivational aspects in the initial training, 2) the actions of two degree courses to teachers
focus in basic education, 3) considerations on musical performances exposed in this space. From
these studies, the panel intends to widen the discussion from initial to subsequent performance in
basic education.
Keywords: elementary education, musical education, pedagogical music training.
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Motivação de estudantes de licenciatura em música: análises a partir da
teoria da autodeterminação
Tais Dantas
UFBA – tais.dantas@hotmail.com
Resumo: Este trabalho aborda aspectos relacionados à motivação dos alunos do curso de
licenciatura em música, tomando como base a teoria da Autodeterminação proposta por Deci e
Ryan (1985). O objetivo é investigar os tipos e níveis de motivação de alunos da Universidade
Federal da Bahia, observando diferentes tipos de motivação: intrínseca, extrínseca e amotivação
(falta de motivação). Pesquisas sobre motivação têm proporcionado um melhor entendimento do
processo motivacional, contribuindo para o aprimoramento e criação de estratégias de ensino e
motivação autônoma do aluno.
Palavras-chave: motivação, teoria da Autodeterminação, educação musical.
Motivation of undergraduate students in music: analysis from the theory of self-determination
Abstract: This paper focuses on aspects related to the motivation of students of music degree,
based on the theory of self-determination proposed by Deci and Ryan (1985). The aim is to
investigate the types and levels of motivation of students of Federal University of Bahia, observing
different types of motivation: intrinsic, extrinsic and amotivation (lack of motivation). Research on
motivation have provided a better understanding of the motivational process, contributing to the
improvement and creation of teaching strategies and autonomous motivation of the student.
Keywords: motivation, Self-determination theory, musical education.

1. Introdução
Com a aprovação da Lei 11.769 em 2008, foram levantados muitos
questionamentos quanto às possibilidades de se atender à obrigatoriedade da música nas
escolas. Talvez o ponto mais preocupante do processo de implementação da lei seja a falta de
professores. Por isso, acreditamos que o momento é verdadeiramente oportuno para investir
em pesquisas com foco na formação de professores.
Diante dos inúmeros desafios que se apresentam para que se possa oferecer uma
educação musical de qualidade nas escolas brasileiras, a promoção de ações voltadas para a
valorização de ensino torna-se um dos principais pontos de impacto para a execução da
presente lei, o que perpassa pelo investimento no campo da formação de professores de
música.
Duarte e Almeida (2011), em pesquisa a respeito do perfil dos estudantes do curso
de licenciatura em música, no ano de 2009 e 2011, verificaram que o percentual de alunos
ingressos em Licenciatura com o objetivo de ser professor aumentou de 67,42% para 85,71%.
Contudo, o objetivo ao ingressar no curso se divide entre outras possibilidades de atuação
profissional como músico, mesmo de maneira secundária, que perpassam pela produção
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musical, composição, regência, o aperfeiçoamento musical e até mesmo a obtenção de
diploma.
Se por um lado, parte dos alunos desejam ou já atuam na docência musical e
reconhece a importância de ter uma formação específica na área, por outro, alguns alunos
atribuem à escolha pelo curso a motivos distantes da prática pedagógica musical.
Bennett e Andréa (2006) revelam que há uma indução hierárquica para o
direcionamento da carreira dos músicos como: solistas, instrumentistas e por fim professores.
Tornando bem clara a separação entre o estudo do instrumento e a educação musical desde o
início dos estudos de música. Os mesmos autores citam ainda a pesquisa de Huhtanen (2004)
que categorizou professores de piano como: músicos que aceitam o ensino como parte
integral da carreira musical; profissionais que buscaram no ensino uma fonte de renda; ou
aqueles que não atingiram os resultados esperados no desenvolvimento da carreira como
solista. O que nos faz entender que, para certa parcela dos professores de música, a escolha
pela profissão docente nem sempre é o desejo primordial daqueles profissionais, se tornando
uma alternativa para o enquadramento em uma das profissões em música.
Se o exercício docente não está no topo da pirâmide das realizações profissionais,
como estaria a qualidade da motivação destes professores de música em formação? Se a falta
de motivação no ambiente escolar é um problema desafiador, a questão torna-se ainda mais
crítica quando os alunos em questão serão futuramente os professores.
Em se tratando de motivação para aprendizagem, O'Neill e Mcpherson et al (2002,
p. 31) nos revelam que a motivação é vista pelas atuais teorias “como uma parte integrante da
aprendizagem que auxilia os alunos na aquisição da gama de comportamentos adaptativos
proporcionando maiores chances de alcançar seus próprios objetivos pessoais.”
No contexto escolar a motivação tem ganhado destaque como um determinante
crítico do nível e da qualidade da aprendizagem e do desempenho, um estudante motivado
demonstra maior envolvimento na aprendizagem, maior engajamento nas tarefas, busca
estratégias adequadas e novas habilidades de compreensão e domínio. (GUIMARÃES;
BORUCHOVITCH, 2004). Segundo Bzuneck (2001) no contexto específico da sala de aula,
as atividades do aluno, para as quais o mesmo deve estar motivado, têm características
diferenciadas de outras atividades humanas igualmente dependentes de motivação.
Todo esse contexto nos conduziu a alguns questionamentos no intuito entender os
processos motivacionais dos alunos e de poder contribuir para a formação de futuros
professores música. As principais questões que norteiam a pesquisa são as seguintes: (1) Qual
o tipo de motivação dos licenciandos em Educação Musical da Universidade Federal da
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Bahia, segundo a Teoria da Autodeterminação? (2) Há diferença de níveis de motivação entre
alunos dos primeiros semestres e alunos concluintes do curso de licenciatura em Educação
Musical?
O objetivo geral constitui-se em identificar o tipo e o nível de motivação dos
estudantes do curso de Licenciatura em Educação Musical iniciantes e concluintes. A
população a ser pesquisada trata-se de alunos regulares do primeiro e do último ano do curso
de Licenciatura em Educação Musical da Universidade Federal da Bahia.

2. Motivação para a aprendizagem segundo a Teoria da Autodeterminação
Bzuneck (2001, p. 20-21) afirma que existem hoje “diversas abordagens que
focalizam, cada qual a seu modo, algum constructo ou dinâmica, em função de determinadas
suposições filosóficas, da história de formação e de pesquisas pessoais”. O autor segue
afirmando que a pesquisa sobre motivação tornou-se mais intensa e produtiva a partir dos
anos 70, proporcionando modelos novos e úteis, contudo, percebeu-se que, diante da
diversidade de enfoques, os mesmos objetos eram tratados com terminologias diferentes entre
os autores, ocorrendo também o oposto onde um mesmo termo era usado para diferentes
realidades. (BZUNECK, 2001).
A busca por uma teoria para fundamentar e clarificar o estudo da motivação para
aprendizagem dos alunos dos cursos de licenciatura em música apontou diversos caminhos.
Contudo, a proposta que se demonstrou mais adequada para responder aos questionamentos
desta pesquisa foi a Teoria da Autodeterminação proposta por Deci e Ryan (1985). A respeito
da fragmentação resultante das discrepâncias entre diversas teorias, a Teoria da
Autodeterminação tem buscado explicar e compreender estas diferenças, sem deixar de
reconhecer a pertinência de cada uma delas, propondo uma estrutura que permita a integração
do fenômeno estudado. (FERREIRA 2010).
A Teoria da Autodeterminação propõe a existência de três necessidades
psicológicas básicas, que seriam subjacentes à motivação intrínseca: a necessidade de
autonomia, a necessidade de competência e a necessidade de pertencer ou de estabelecer
vínculos. Para alcançar o bem-estar e a plena saúde psicológica, torna-se essencial a satisfação
destas três necessidades. (GUIMARÃES, 2004). Mas, qual a relação deste postulado com a
aprendizagem? A autora afirma que nos contextos de aprendizagem, a motivação intrínseca e
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as formas autodeterminadas de motivação extrínseca ocorrem desde que as interações possam
promover a satisfação destas três necessidades.
Segundo Guimarães (2001, p. 37) “a motivação intrínseca refere-se à escolha e
realização de determinada atividade por sua própria causa, por esta ser interessante, atraente
ou, de alguma forma geradora de satisfação.” Ou seja, o indivíduo sente-se motivado para
realizar uma determinada tarefa e provoca a execução da mesma, pois a satisfação encontra-se
no próprio processo de efetivação da tarefa. No campo educacional a motivação intrínseca
representa importante papel no desempenho escolar. Guimarães (2001) afirma que envolverse numa atividade por razões intrínsecas gera uma maior satisfação no aluno e há indicadores
de que esta facilita a aprendizagem e o desempenho. Segundo Bzuneck (2001) no contexto
específico da sala de aula, as atividades do aluno, para as quais o mesmo deve estar motivado,
têm características diferenciadas de outras atividades humanas igualmente dependentes de
motivação.
Na motivação extrínseca, diferentemente da motivação intrínseca, a satisfação não
é proveniente da execução da tarefa, mas sim aos resultados que esta pode proporcionar. Na
motivação extrínseca “a atividade é percebida como meio instrumental para alcançar eventos
externos desejáveis ou escapar de outros indesejáveis”. (GUIMARÃES; BZUNECK, 2008, p.
102).
A partir de uma observação casual, é difícil distinguir se um comportamento é
intrinsecamente ou extrinsecamente motivado, pois ambos resultam em condutas
aparentemente semelhantes. (REEVE, 2006). A diferença primordial entre esses dois tipos de
motivação é que na motivação extrínseca há a presença de um fator externo, que impulsiona o
indivíduo a engendrar esforços numa tarefa. Como exemplo de fatores externos Guimarães
(2001, p. 46) coloca: “a obtenção de recompensas, materiais ou sociais, de reconhecimento,
objetivando atender aos comandos ou pressões de outras pessoas ou para demonstrar
competências ou habilidade.”
3. Desenvolvimento da pesquisa
Ao longo dos anos as pesquisas sobre motivação que tomam como base a Teoria
da Autodeterminação vêm contando com uma gama de colaboradores, o que permitiu o
desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de investigação para áreas específicas
como educação, esporte, saúde, trabalho, entre outras.
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Para investigar a qualidade da motivação dos estudantes de licenciatura, foi
escolhido o questionário denominado de Escala de Motivação Acadêmica (EMA),
desenvolvido por Robert J. Vallerand e colaboradores em 1992. Este questionário se
demonstrou o instrumento de investigação com as características mais adequadas para
responder aos questionamentos desta pesquisa. Oferecendo os subsídios necessários para
análise dos dados, a EMA constitui-se num instrumento que pode medir com precisão o tipo
de motivação de estudantes, atribuindo valores diferentes correspondentes a três tipos
diferentes de motivação: intrínseca, extrínseca e amotivação (falta de motivação). Podendo ser
aplicada a estudantes de diferentes níveis de escolaridade (ensino fundamental, médio e
superior), o instrumento tem proporcionado o desenvolvimento de estratégias para melhorar a
motivação dos alunos, por meio da compreensão do tipo e do nível de motivação, permitindo
ainda descrever os fatores de influência. (HEGARTY, 2010).
O Instrumento, que é dividido em sete subescalas, se propõe a identificar três
tipos de motivação intrínseca abrangendo: motivação intrínseca para saber ou conhecer;
motivação intrínseca para realização; e motivação intrínseca para vivenciar estímulo. Outras
três agrupam os tipos de motivação extrínseca, correspondendo a: regulação por identifcação;
regulação por introjeção; regulação externa. Por último, a amotivação ou falta de motivação
ou falta de motivos intrínsecos ou extrínsecos. (SOBRAL, 2003; MARTINELLI;
BARTHOLOMEU, 2007).
O tratamento dos dados será realizado por meio de procedimentos da estatística
descritiva, o que permitirá também a análise das variáveis de forma separada como, por
exemplo, sexo, idade e tempo de estudo.
4. Considerações preliminares
Atualmente as abordagens investigativas pautadas na Teoria da Autodeterminação
tentam identificar a qualidade de motivação dos alunos, considerando o conteúdo do valor das
metas para os mesmos. No âmbito da Autodeterminação, objetivos intrínsecos, como o
crescimento, relacionamentos e comunidade, foram distinguidos a partir dos objetivos
extrínsecos, tais como riqueza, fama e imagem. Esta linha de trabalho, iniciada por Kasserand
e Ryan (1993 e 1996), examinou as diferenças individuais nos objetivos de vida e realização
dos indivíduos relacionados ao seu bem-estar: a importância relativa dos objetivos extrínsecos
relacionados negativamente ao bem-estar e a dos objetivos intrínsecos relacionados
positivamente ao bem-estar. (VANSTEENKIST et al, 2006).
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O avanço das pesquisas em torno da motivação para a aprendizagem tem
proporcionado um melhor entendimento do processo motivacional do aluno, bem como o
aprimoramento e criação de estratégias de ensino para promover a motivação autônoma dos
alunos. Ao investigar a qualidade da motivação destes estudantes, acredita-se que entender os
processos motivacionais presentes na aprendizagem torna-se fundamental para uma boa
condução do processo de ensino e aprendizagem.
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Resumo: O presente trabalho visa promover a discussão acerca da formação profissional do
educador musical voltada para a Educação Básica. Dessa forma, são realizadas algumas
considerações referentes à Educação Musical contemporânea e suas características. Essas
características são relacionadas ao ensino de música no contexto escolar. Por último, são feitos
relatos de dois cursos de licenciatura em música e as ações destes cursos que se voltam para a
formação docente para atuar na educação básica.
Palavras-chave: Educação Musical, Formação de Professores, Música na Educação Básica.
Preparation of the professional in Musical Education for Elementary Education: actions of
training courses in music in practical bias
Abstract: This paper aims to promote discussion about the training of the music educator focused
on elementary education. Therefore, some considerations are made regarding contemporary music
education and its features. These characteristics are related to music teaching in the school context.
Finally, reports are made on two undergraduate courses in music and the actions of these courses
that focus for teacher training to work in elementary education.
Keywords: Music Education, Teacher Education, Music in Elementary Education.

1. Introdução
A homologação da Lei 11.769/2008, que tornou a música um conteúdo
obrigatório, mas não exclusivo na Educação Básica, pode ser considerada um grande avanço
no tocante ao ensino de música em termos legislativos. Esta lei altera o artigo 26 da Lei
9.394/96, representando assim o seu parágrafo 6º. A presença de um profissional licenciado
em Música em sala de aula da Educação Básica de certa forma fica garantida pelo Art. 62 da
LDB 9394/96, por afirmar que “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades...”.
(CARNEIRO, 2011, 165).
Em contrapartida, a Lei de 2008 trouxe à tona, entre os profissionais da área, a
necessidade de discussão sobre ações a serem realizadas para que este suporte legal acarrete
em mudanças práticas, assim como: programa de implantação e solidificação dos objetivos,
conteúdos, metodologias, recursos e avaliações claros para o ensino da música na educação
básica, enquanto linguagem do componente curricular Arte. Neste contexto, a formação de
professores é algo que vem sendo discutida principalmente no que se refere às competências
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necessárias (conhecimento, procedimento e atitude) para que os espaços de atuação na
Educação Básica sejam abertos e preenchidos de forma efetiva por profissionais que atendem
a essa demanda específica.
A discussão sobre novas demandas do ensino de música e, consequentemente, de
formação de professores, é um assunto que já vem sendo discutido por diversos autores (DEL
BEN, 2003; MATEIRO, 2006; QUEIROZ, MARINHO, 2005; BELLOCHIO, 2005). Ao
longo do século XX, a área de Música passou por mudanças no que diz respeito ao seu
significado, papel dentro da sociedade, espaços onde ocorrem, seus sujeitos envolvidos e
processos de ensino e aprendizagem musical (ARROYO, 2000). Desde que novos espaços
passaram a ser considerados como pertencentes à área de Educação Musical, assim como
novas músicas, novos processos e novos sujeitos, a concepção sobre a formação de
professores tem procurado adequar-se a este cenário.
Tendo em vista este contexto, o presente trabalho visa descrever as ações práticas
que vêm sendo desenvolvidas em dois cursos de licenciatura em música, no que tange à
adequação da formação de educadores musicais frente à realidade da Educação Básica. Dessa
forma, este artigo inicia com algumas considerações referentes à Educação Musical
contemporânea e sua relação com a compreensão da Educação Musical escolar. Num segundo
momento, serão realizadas as descrições já mencionadas, a partir dos contextos colocados e
das considerações feitas, com vistas a propor alguns aspectos para enriquecer o debate sobre o
tema.

2. Das novas concepções em Educação Musical
As concepções contemporâneas sobre o ensino da música serão aqui comentadas
por acreditarmos que influenciam de forma direta na maneira como compreendemos a
Educação Musical escolar, seus objetivos e formas de realização. Para exemplificarmos o que
chamaremos aqui de novas concepções de Educação Musical, iremos utilizar a definição
proposta por Kraemer (2000). Este autor comenta que
“A pedagogia musical ocupa-se com as relações entre a(s) pessoa(s) e a(s)
música(s), sob aspectos de apropriação e transmissão. Ao seu campo de trabalho,
pertence toda a prática músico-educacional que é realizada em aulas escolares, não
escolares, assim como toda a cultura em processo de formação.” (KRAEMER, 2000:
p. 51)
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Nesta citação, dois pontos merecem destaque. O primeiro, diz respeito ao fato de
Kraemer (2000) utilizar os termos “as pessoas e as músicas”. A partir dessa colocação, é
possível inferir que a Educação Musical atual não é limitada a um determinado tipo de
repertório ou gênero específico; mas sim, todos os gêneros e estilos podem estar inclusos
dentro de um processo de ensino e aprendizagem musical, contanto que haja coerência entre a
sua utilização, o contexto onde ocorre e os objetivos educacionais propostos.
No segundo ponto de destaque, Kraemer (2000) fala sobre a prática músicoeducacional no ambiente escolar e fora dele. Ou seja, a Educação Musical passou a considerar
não apenas o ensino em espaços escolares, mas também em espaços não escolares, como
espaços onde ocorrem ensino e aprendizagem musical. Ou seja, concebemos hoje uma
educação musical que considera toda e qualquer situação de ensino e aprendizagem de
música, em qualquer nível ou espaço.
Tendo exposto isso, podemos agora nos questionar: como estas características
citadas anteriormente influenciam na educação musical escolar? Em primeiro lugar, ao
considerarmos que os processos de aprendizagem musical não acontecem somente dentro da
escola, mas também em outros ambientes (inclusive informais), abrimos a possibilidade para
que estes influenciem também a forma como serão estruturadas as aulas de música, visando
uma aprendizagem significativa e contextualizada com ambiente onde está inserida. Em
segundo lugar, ao considerarmos a diversidade de gêneros e estilos que podem fazer parte do
processo de ensino e aprendizagem, consideramos que nós, educadores musicais,
necessitamos minimamente compreender formas de expressão musical diferentes das nossas
e, se optarmos por trazê-las para a sala de aula, é necessário também que seja feito
coerentemente com as experiências musicais que se pretende desenvolver e os conteúdos a
serem abordados.
A partir desse quadro, podemos listar algumas demandas profissionais que
norteiam as ações de formação docente na área de música, quando voltada para a educação
básica, com base no modelo proposto por duas instituições de ensino responsáveis por tal
formação.

3. Das ações práticas em cursos de Licenciatura em Música
Tendo em vista o quadro anteriormente exposto, quais são as ações práticas de
cursos de licenciatura para a formação desse profissional apto a atuar no ensino de música na
Educação Básica? Conforme já dito anteriormente, este relato diz respeito a dois cursos

2423

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

específicos, que certamente não expõem a realidade geral dessas ações de formação, mas
foram considerados suficientemente representativos dela: o curso da Faculdade Evangélica de
Salvador (Facesa), que atua desde 2003 na cidade de Salvador (BA) e que, em sua matriz
curricular prevê também um trabalho específico voltado à educação musical de pessoas com
necessidades especiais; e o curso de Licenciatura em Música – Modalidade a Distância,
inserido no programa Pró-Licenciatura (Prolicenmus), por estar presente em quatro das cinco
regiões geográficas do Brasil, tornando-se assim culturalmente significativo.
3.1 Prolicenmus
O programa Pró-Licenciatura é uma iniciativa do governo federal brasileiro que
tem como foco a formação e a qualificação de professores da Rede Pública que atuam nas
séries finais do Ensino Fundamental e que não possuem o diploma de licenciatura (BRASIL,
2005a). Dessa forma, o projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Música da UFRGS,
inserido no programa Pró-Licenciatura, fundamenta-se nas bases legais deste programa e
propõe que a formação das habilidades docentes para a Educação Básica esteja fundamentada
na Proposta Musicopedagógica CDG (WÖHL-COELHO, 1999) e tenha abordagem
multimodal (WÖHL-COELHO, 1991). Este projeto pedagógico também se insere nos rumos
estratégicos determinados pelo governo brasileiro para a participação do Brasil na Sociedade
da Informação (TAKAHASHI; 2000; BRASIL, 2002) e busca promover o desenvolvimento
humano integral do educando em suas dimensões afetiva, cognitiva, social e ética
(POURTOIS; DESMET, 1999), mais a corporal (NUNES, 2005).
A matriz curricular deste curso está organizada em cinco eixos que atendem
aspectos de execução musical, estruturação musical, tecnologias para o ensino de música,
fundamentos pedagógicos, e condução e finalização. O eixo Estruturação Musical é composto
por interdisciplinas que visam desenvolver conhecimentos sobre história, contextos, gêneros e
estilos musicais, oferecendo conhecimentos e capacidade argumentativa, capazes de garantir
consistência a uma escuta comparada. Os estudos de percepção têm por meta a escrita, o
solfejo e a composição de canções para a escola. Este eixo oferece também conhecimentos
voltados à utilização de ferramentas tecnológicas utilizadas na produção e no ensino de
música.
O eixo Execução Musical engloba interdisciplinas com foco na forma de trabalho
com a música dentro da escola, seja na formação de grupos musicais, seja na produção de
espetáculos musicais escolares com alunos. São premissas deste eixo a “relação entre a
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música e as aprendizagens escolares” (UFRGS, 2007, p. 44), a análise de repertório específico
para o ensino de música e a reflexão sobre sua utilização em sala de aula.
As interdisciplinas que visam a performance didática do futuro professor estão
compõem o eixo Tópicos em Educação. Espera-se que sejam criados vínculos entre este eixo
e aqueles diretamente relacionados aos conhecimentos específicos de Música.
Em Formação Geral, as interdisciplinas tiveram, em um primeiro momento,
caráter de instrumentalização dos alunos na utilização dos recursos necessários para a
Educação a Distância, de acordo com a proposta do Pró-Licenciatura, visto que muitos não
tinham acesso à informática antes de seu ingresso no curso. A disciplina Estágio e as
Atividades Complementares, a serem cumpridas ao longo do curso, também fazem parte deste
eixo.
Interdisciplinas do último eixo, Condução e Finalização, organizam o percurso do
próprio aluno ao longo dos estudos, por intermédio de um Projeto Individual de Estudos, onde
são feitos os registros de planejamento e execução de todas as atividades acadêmicas do aluno
durante o curso de graduação. Além de auxiliar o aluno na reflexão sobre suas ações ao longo
de sua formação, por meio do registro das mesmas, este eixo visa desenvolver nele a
criatividade, responsabilidade e autonomia, tanto para sua formação inicial, durante seu curso
de Graduação, como continuada.
Os componentes voltados à execução do instrumento encontram-se neste eixo e
busca promover a integração de todos os demais conhecimentos adquiridos em todas as outras
interdisciplinas, sob a forma de repertório musical executado. Dessa forma, trabalha-se de tal
forma que o desenvolvimento da performance do aluno ao instrumento esteja mais ligada à
sua capacidade de integrar conhecimentos pertencentes ao restante dos componentes
curriculares do curso. As principais habilidades instrumentais desenvolvidas nessas
interdisciplinas dizem respeito ao acompanhamento de canções nos instrumentos violão e
teclado, e a leitura de partituras em nível intermediário.
3.2 Faculdade Evangélica de Salvador - Facesa
A Facesa, faculdade particular, vem desenvolvendo o curso de Licenciatura em
Música desde 2003, de forma bastante peculiar: atendendo as exigências do Ministério de
Educação e vislumbrando o novo panorama das necessidades educacionais em tempo hábil.
As aulas deste curso ocorrem diariamente no turno noturno e, atualmente, sua
carga conta com 3.140 horas distribuídas em sete semestres letivos. Sua matriz curricular está
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organizada de forma que atenda aos seguintes aspectos: execução musical (vocal e
instrumental); história da música (europeia, brasileira, étnica e religiosa); teoria e estruturação
musical; fundamentos e práticas do ensino de música (Educação Básica, Terceiro Setor e
Educação Especial); fundamentos psicológicos; estágios e monografia. Ao todo são 66
componentes curriculares de quarenta horas. Todas elas estão interconectadas horizontal e
verticalmente, ou seja, uma é a continuidade e a expansão da outra.
Com base nos documentos educacionais e sociais da contemporaneidade, todas as
pessoas têm o direito de participar ativamente, em igualdade de direito e deveres da educação
de qualidade. Pensando nesta afirmativa, queremos responder em um curto espaço de tempo,
a questão: como a Facesa vem promovendo competências para o ensino de música de forma
especial e/ou inclusiva?
De uma forma geral, apoiamo-nos na Declaração da Educação para Todos,
aprovada em Juntien (Tailândia), em 1990, na Declaração de Salamanca (1994), nos quatro
pilares da educação do século XXI (DELORS et al, 2004), na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (1996) assim como em outros documentos ligados ao ensino de música –
Declaração da Missão da Isme (International Society for Music Education) e do Fladem
(Fórum Latino-americano de Educação Musical). Estes documentos enfatizam a presença de
todas as pessoas que vivem à margem da sociedade com direito à cidadania plena. Portanto, a
matriz curricular do nosso curso enfatiza em todos os semestres as competências básicas
(conhecimentos, habilidades e atitudes) para a formação do educador musical. Em especial,
oferecemos as competências referentes às pessoas que tem alguma necessidade específica,
assim como às pessoas que são atendidas em organizações do terceiro setor.
No primeiro semestre temos a disciplina Organização da Educação que enfatiza as
leis de apoio à educação geral e musical, assim como organizações que trabalham em prol da
construção da cidadania. Do segundo ao quarto semestre, são enfatizadas a temática em
questão nos componentes curriculares ligados à Psicologia, Fundamentos da Educação
Musical, Prática de Ensino e Informática Aplicada à Música. Neste quarto semestre, temos
Fundamentos da Educação Musical III e Prática de Ensino III que tratam do ensino de música
no terceiro setor, seja ele em qualquer idade e contexto. No sexto semestre temos o
componente curricular Educação Musical Especial e Inclusiva que trata de forma objetiva a
questão em foco, elencando todas as possíveis condições de desfavorecimento, sinalizando
organizações, autores de apoio, legislação e possíveis caminhos a seguir. Como apoio, temos
o componente curricular Construção de Instrumentos e Materiais Didáticos que reforça os
aspectos inerentes à tecnologia assistida no campo do ensino de música. Para finalizar, temos
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no sexto semestre o componente curricular Sistema e Musicografia Braille que aborda o
ensino de música às pessoas cegas e/ou com deficiência visual, e, no sétimo semestre, temos
a Língua Brasileira de Sinais (Libras) que trata de aspectos inerentes às pessoas surdas no
contexto geral e específico do ensino de música. Além do mais, os graduandos poderão
realizar seus Estágios Supervisionados em qualquer instituição de ensino público, privado
e/ou no terceiro setor e/ou em diferentes espaços – social, cultural, esportivo, religioso, entre
outros.
Como foi exposto de forma sucinta, em todo semestre os educandos da Facesa
estão conectados de forma teórica e prática com a construção das competências educacionais
inerentes ao educador contemporâneo. Várias portas são abertas no sentido de vislumbrar
possíveis caminhos no contexto da educação musical especial e/ou inclusiva. Cabe a cada
recém graduado escolher o caminho a seguir e continuar a construção de suas competências
gerais e específicas a serem solidificadas.

4. Conclusão
Diante deste quadro de diversidade, e, com base nas duas instituições de ensino
descritas neste artigo, verifica-se que é importante oferecer ao educando em formação a
possibilidade de ter contato real com área em que vai atuar, mediante observações e inserções,
de forma que este conheça na prática o campo de sua futura atuação. Juntamente com isso,
instrumentalizar o estudante, futuro professor, no desenvolvimento de competências teóricas,
práticas e reflexivas para que consiga inserir-se no mercado de trabalho a partir de demanda
necessária. Essa demanda diz respeito tanto ao contexto musical no espaço onde o educando
irá atuar em função das características do próprio meio, suas necessidades e possibilidades em
termos de música, incluindo questões relativas a um processo de educação inclusiva.
Também é importante que o futuro profissional compreenda a importância da
formação continuada dentro desse contexto. Durante um curso de graduação, não é possível
oferecer uma formação que seja ao mesmo tempo ampla e profunda em todos os
conhecimentos necessários para a atuação profissional, o que faz necessário ao estudante
refletir sobre sua prática e ter a iniciativa de buscar a formação complementar que possibilite
ser mais efetivo em suas atividades docentes.
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Resumo: Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa em desenvolvimento no Doutorado em
Educação Musical. O recorte apresenta a apreciação de três apresentações escolares que tem por
objetivo fomentar a discussão sobre o papel que a performance ocupa na formação docente e no
contexto escolar. A literatura consultada discorre sobre a função da música neste contexto
(HENTSCHKE e DEL BEN, 2003; PENNA, 2008; VEBER, 2010). As apresentações analisadas
constituíram-se em instrumentos de consolidação destas funções, bem como, de afirmação da
música como área de conhecimento neste espaço.
Palavras-chave: educação básica, ensino musical, performance musical.
Musical Performance in Elementary Education
Abstract: This paper presents an outline of a research in development in the Doctorate in Musical
Education. The clip presents the assessment of 03 school presentations that aims to foster
discussion about the role that performance plays in teacher training and school context. The
consulted literature discusses the role of music in this context (DEL BEN and HENTSCHKE,
2003; PENNA, 2008; VEBER, 2010). The presentations analyzed consisted of policy instruments
of consolidation of these functions, as well as affirmation of music as an area of knowledge in this
space.
Keywords: elementary education, music teaching, musical performance.

1. Introdução
O artigo em questão apresenta um recorte de uma pesquisa em andamento
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia, no
Doutorado em Educação Musical, que tem como objetivo analisar o desenvolvimento de
componentes curriculares dos cursos soteropolitanos de licenciatura em música que utilizam a
voz cantada e as suas relações com a preparação pedagógica musical para a atuação na
educação básica. Para tanto, a pesquisa tem como delimitação a investigação dos
componentes curriculares Canto Coral, Regência Coral e Técnica Vocal e a verificação da
atuação como professores de música na educação básica de ex-alunos egressos dos cursos
investigados. A delimitação tem como justificativa a verificação das interferências e
influências das performances musicais produzidas nestes componentes com a atuação
posterior dos alunos na educação básica.
O recorte apresenta a apreciação de três performances musicais produzidas por
ex-alunos dos cursos investigados nas escolas em que atuam como educadores musicais,
seguida de entrevistas registradas em vídeo. Ao abordar a análise destas apresentações
escolares, o artigo tem por objetivos fomentar a discussão sobre o papel que a performance
ocupa na formação pedagógica musical e no espaço escolar, além de contribuir para a
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formação inicial e continuada do educador musical que atua neste contexto. O artigo está
estruturado em quatro partes: 1) breve histórico do ensino musical na educação básica; 2) o
espaço em que a performance musical vem ocupando neste contexto; 3) análise das
entrevistas e performances assistidas; 4) considerações finais.

2. O ensino musical na Educação Básica
Com a aprovação da Lei n. 11.769/2008, que estabelece a obrigatoriedade do
conteúdo música na educação básica, muitos questionamentos e debates emergem acerca da
formação docente e dos procedimentos metodológicos a serem adotados. As questões que
ressoam com maior intensidade dizem respeito à seleção de conteúdos, práticas docentes e a
sua adaptação ao contexto educacional, relegado pelas políticas públicas ao longo da história
educacional brasileira.
Segundo Conde (2003), não existiam programas de políticas públicas de
educação, e sim projetos pontuais, com tempo limitado de realização, sem proposta de
continuidade e de avaliação de resultados. Consequentemente, a lacuna resultante da
inexistência destas políticas, intensificou e fortaleceu outros contextos educacionais como os
projetos sociais: “Projetos socioculturais começaram a ocupar, cada vez mais, papel de
destaque dentre as iniciativas educativo-musicais promovidas para minimizar o efeito
devastador causado pela grande lacuna no ensino de música na educação básica” (FUCCI
AMATO, 2009, p. 379). O surgimento destas práticas educacionais contribuiu para o
desenvolvimento de propostas metodológicas em contextos alternativos, ao contrário do
espaço da educação básica.
Historicamente, Jardim (2009) destaca apenas duas iniciativas do ensino musical
na educação básica: a Reforma da Instituição Pública de 1890 e a Reforma Francisco Campos
de 1930. A primeira, limitada ao Estado de São Paulo, insere a música como disciplina no
curso de formação docente, na Escola Normal, ministrada por músicos profissionais e como
disciplina nos quatros primeiros anos do curso de 1º grau, ministrada pelos normalistas após a
formação. A formação do normalista consistia em aulas teóricas e práticas com a duração de
um ano, com ênfase na atividade coral. Contudo, a partir da segunda iniciativa, na Reforma
Francisco Campos, é que a legislação é direcionada para todo o território nacional, através do
Canto Orfeônico desenvolvido como disciplina obrigatória nas escolas brasileiras.
Todavia, ambas as propostas são alvo de críticas. Jardim (2009) aponta para a
falta de conteúdos musicais na Reforma da Instituição Pública em oposição aos conteúdos de
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caráter cívico-nacionalista desenvolvidos nos quatro primeiros anos do curso de 1º grau.
Enquanto que Paz (2000) destaca na Reforma Francisco Campos a falta de capacitação
pedagógica adequada. Apesar da criação de um espaço para esta formação, denominado de
Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, não houve suporte para garantir a formação para
a quantidade de professores em atuação. Outro aspecto fragilizado foi à falta de uma
metodologia de ensino suficientemente estruturada. Contudo, em ambas as propostas notamse a utilização do canto coletivo como principal ferramenta no ensino musical na escola.
A utilização da voz, através do canto coletivo, torna-se uma ferramenta eficaz
para a vivência musical, pois reúne de forma sintética melodia, ritmo e harmonia, ao favorecer
a audição interior e a experiência direta com elementos musicais. Schimiti (2003, p.15),
destaca as possibilidades do desenvolvimento de parâmetros musicais a partir desta vivência:
O corpo é o instrumento mais perfeito para a experimentação musical, talvez o meio
mais rico para se explorar um aspecto essencial da formação de todo o músico: a
audição interior. Dessa forma, o canto ocupa lugar de destaque no processo
educacional (de educação musical) ao oferecer possibilidades concretas de
manifestação de parâmetros tais como altura, intensidade, ritmo, senso harmônico,
aspectos de agógica e contrastes, de forma natural. Como já expressa Yehudi
Menuhin, grande músico violinista, “a música encontra sua expressão natural na
voz”.

Contudo, para a sua utilização é necessário o desenvolvimento de habilidades e
competências pedagógicas específicas. Nos cursos de licenciatura em música, os componentes
curriculares Canto Coral, Regência Coral e Técnica Vocal, se encarregam de parte deste
desenvolvimento, sobretudo, por meio da realização de performances musicais.
Quanto à performance realizada nos cursos de licenciatura, Albino e Lima (2008)
argumentam que é necessário desenvolver uma formação instrumental mais sólida em
detrimento à formação pedagógica, afinal, antes de professores, somos músicos e musicistas.
Esta formação instrumental deve ser ampliada através das ações dos componentes que
desenvolvem a performance musical, seja através da execução musical instrumental ou vocal,
em caráter coletivo ou individual. Todavia, é oportuno questionar até que ponto estas
performances e as habilidades desenvolvidas auxiliam na atuação docente posterior. É
importante verificar a adequação destas habilidades e competências para este contexto
educacional, ao considerar algumas questões emergentes como a seleção dos conteúdos, a
preparação pedagógica e a falta de propostas de ensino.
Oliveira (2007) acrescenta a esta lista outras questões, quais sejam: 1) curta
duração da aula; 2) falta de infra-estrutura; 3) tendência de organização curricular para
eventos da escola formal; 4) elevado número de ausências e evasão escolar; 5) variabilidade
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do nível de competência do educador para ensinar música. Quanto à seleção de conteúdos,
Penna (1995) chama a atenção para o alinhamento dos mesmos com a capacidade cognitiva,
interesse dos alunos e que façam parte de um processo de ensino e aprendizagem
significativo, através de atividades que motivem e desenvolvam as habilidades da turma.
Paralelo a estas questões, os educadores musicais, participantes da pesquisa, que já atuam na
educação básica, destacam a importância dada pelas escolas às apresentações musicais
realizadas.
3. Performance musical na educação básica
Segundo Holanda (1987, p. 1.068) performance é “atuação e desempenho
(principalmente em público)”. Este conceito é empregado ao ato de executar, conforme
destaca Sloboda (1985). Para este autor, a performance diz respeito ao executante, ou um
grupo de executantes que conscientemente realizam música para uma audiência. Em
concordância, Tourinho (2012) acrescenta que a performance envolve também aspectos
extramusicais, desde a aparência física do executante, como roupas, gestos, passando pelo
próprio status que esta pessoa aufere em seu meio - durante uma execução pública, um aluno
sabidamente mais conceituado gera uma expectativa diferente na platéia - a fatores
puramente extrínsecos como aparatos cênicos, luzes, efeitos especiais, comuns em
apresentações de música popular, por exemplo. Estes recursos foram notados nas
performances musicais escolares assistidas, resultantes da prática musical neste espaço.
De acordo com Veber (2010) o ensino de música começa a construir seu lugar
nessa organização social e em algumas situações atinge o reconhecimento, tornando-se uma
prática valorizada e vista como necessária na escola. Possivelmente esta necessidade está
relaciona com a presença da música em diferentes ocasiões, seja em datas comemorativas ou
em atividades escolares conduzidas pela mesma. Neste contexto, as opiniões e as concepções
de educadores musicais e as respectivas escolas nas quais atuam divergem quanto à função da
apresentação musical e, consequentemente, o ensino musical. Enquanto que a escola prioriza
a utilização da música em eventos de datas comemorativas, alguns educadores priorizam as
suas potencialidades didáticas em virtude a ser uma área de conhecimento.
Quanto à função do ensino musical, as autoras Hentschke e Del Ben (2003, p.
181) considerem que “a educação musical escolar não visa à formação do músico
profissional. Objetiva, entre outras coisas, auxiliar crianças, adolescentes e jovens no processo
de apropriação, transmissão e criação de práticas músico-culturais como parte da construção
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da cidadania”. Neste sentido, a finalidade do ensino de música na escola é a de desenvolver
no aluno o gosto pela música e a aptidão para expressar-se através dela, além de possibilitar o
acesso ao patrimônio musical que a humanidade vem construindo. Em concordância, Penna
(2008) argumenta que esta função é de ampliar o universo musical do aluno através da
democratização no acesso à arte e à cultura. Neste sentido, o repertório, as atividades e as
apresentações musicais realizadas deverão ter caráter variado em consideração a esta
democratização, a exemplo de algumas das apresentações assistidas.
Os critérios para a escolha das apresentações analisadas foram os seguintes: 1)
produção de ex-alunos dos cursos de Licenciatura investigados; 2) atuação profissional em
educação básica; 3) educadores que concordaram em conceder entrevista e acessibilidade a
apreciação da performance escolar realizada. Os critérios estabelecidos direcionaram para a
apreciação de 03 performances escolares. Duas realizadas em rede pública com alunos do
Fundamental I e II e uma realizada em rede particular, também com alunos do Fundamental I
e II.
Ao comparar as três performances encontramos pontos em comum, quais sejam:
1) a utilização da voz cantada como principal elemento musical da apresentação; 2) o espaço
inapropriado para as apresentações, ambas realizadas na quadra esportiva escolar por permitir
a integração de alunos, familiares e equipe docente; 3) a utilização de um repertório eclético
composto por músicas difundidas pela mídia (familiares aos alunos), em menor proporção,
músicas escolhidas pelos educadores e músicas que se adequam à proposta da apresentação;
4) a utilização de elementos extramusicais como figurino, acessórios cênicos, coreografia ou
movimentos corporais em alguns trechos musicais; 5) a interferência/auxílio da equipe
docente da escola; 6) a apresentação como acontecimento integrador de toda a comunidade
escolar; 7) a utilização de sonorização inadequada para o local e os números apresentados
(caixas amplificadoras e microfones); 8) participação de todos os alunos da escola. Contudo,
dos aspectos divergentes notados como o formato das apresentações, habilidades musicais
docentes, destacam-se a concepção de aula e apresentação musicais e o posicionamento
profissional dos educadores nas escolas que atuam.
O formato da apresentação 01 foi destacou-se pela promoção de um Festival de
Música, em sua quarta edição, contemplando as modalidades de composição, interpretação e
categoria “especial” para os alunos do ensino infantil, sendo desenvolvidas atividades de
execução, criação e apreciação. Ao acompanhar as apresentações dos participantes, pode-se
verificar a integração escola versus família, através da participação de alunos, professores e
demais funcionários e familiares. Quanto às habilidades docentes, verifica-se o domínio de
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equipamentos tecnológicos, desde a sonorização, a criação de acompanhamentos variados
(pop, jazzístico, axé, rock, entre outros) registrados em playback, bem como, o conhecimento
acerca da extensão e tessituras vocais dos alunos envolvidos. Contudo, há um acúmulo de
funções que vai desde a arrumação da aparelhagem de som à verificação do posicionamento
dos microfones.
Ao entrevistar o educador, nota-se que o Festival tornou-se um evento de prestígio
na comunidade escolar. Aparentemente trouxe credibilidade e reconhecimento da figura
docente na comunidade escolar, visto que o evento tornou-se uma programação única com
data de destaque no calendário escolar, além de notar um comportamento docente autônomo.
Contudo, com pouco auxílio dos colegas.
Na apresentação musical 02 notou-se a integração das aulas de música com os
demais componentes curriculares, em virtude ao desenvolvimento de Projetos Pedagógicos
por parte da escola, o que gera um convívio colaborativo entre os docentes, equipe
administrativa e coordenação.

Neste sentido, também por meio da entrevista, pode ser

percebido que o posicionamento do educador em relação ao seu componente é a consideração
e reforço como uma área de conhecimento, tentando delimitar seu espaço como tal. Notou-se
também que na apresentação foram contempladas atividades de execução, apreciação, técnica
e literatura musical, através da participação dos alunos no coro, solos vocais, números cênicos
e de dança, auxiliados pela utilização de recursos áudio visual, figurinos específicos,
elementos cênicos como bisnagas, óculos, chapéus, etc, além da execução ao violão do
professor de música, acompanhando parte das músicas, tornando a performance musical mais
atrativa. A execução vocal foi enriquecida pelo respeito à tessitura vocal dos alunos.
Na apresentação 03 nota-se que em alguns momentos a música é utilizada com
finalidades disciplinadoras. E, apesar de notar a preocupação docente em considerar a
realidade sócio-cultural dos alunos através da seleção de um repertório familiar, não há
ampliação do mesmo e nem uma perspectiva de democratização ao acesso musical, se
tornando o único repertório desenvolvido, mesmo havendo diversidade da apresentação
através de números musicais vocais e instrumentais. Outro aspecto particular notado através
da entrevista é o posicionamento do docente diante da disciplina e para com a equipe da
escola. Não há uma ocupação docente do seu espaço enquanto área de conhecimento, e sim
uma ocupação para finalidades de eventos culturais ao anular objetivos mais conscientes e
políticos, através de um desenvolvimento do componente com o cunho transformador.
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4. Considerações finais
As performances produzidas não deixam de refletir as influências da formação
pedagógica musical dos educadores envolvidos, a concepção acerca do ensino musical por
parte da comunidade escolar, assim como se tornam uma possível ferramenta para a
identificação de habilidades e ações docentes que devem ser contempladas nos cursos de
Licenciatura em Música. Neste sentido, as performances desenvolvidas em componentes
curriculares como o Canto Coral, Regência Coral e Técnica Vocal, poderão servir de
modelos de formatos de apresentação, interagindo ou não com o público, além de
transformar-se em um possível espaço para discussão acerca da seleção do repertório,
organização e promoção de performances, utilização da voz cantada, elaboração de arranjos
e desenvolvimento de habilidades e competências musicais a serem contempladas, ao
considerar o contexto escolar. Das apresentações analisadas, nota-se que há a necessidade do
desenvolvimento de habilidades para a execução de arranjos vocais. Neste sentido, é
fundamental que o professor tenha conhecimento de sua própria voz, como instrumento que
facilitará o trabalho diante dos alunos, como bom exemplo vocal, além de conhecimento das
etapas de desenvolvimento das vozes infantis e juvenis, para uma adequação ao repertório.
Outras habilidades docentes que devem ser reforçadas é a execução instrumental, sobretudo,
para a realização do acompanhamento instrumental, assim como o domínio de recursos
tecnológicos, da utilização da sonorização e de microfones e habilidades relacionadas ao
desenvolvimento de trabalhos colaborativos que permita ao educador dialogar com os outros
componentes curriculares, ao possibilitar a visibilidade do ensino musical por parte da
comunidade escolar.
Esta interação com toda a comunidade poderá estreitar o desacordo quanto à
importância da apresentação musical entre os educadores musicais e as escolas nas quais
atuam. Na grande maioria, as escolas consideram as apresentações como o fim de um
processo de ensino aprendizagem, enquanto grande parte dos educadores musicais a
concebem como o meio para este processo. Todavia, as considerações da escola acerca da
sua função e da realização de performances musicais não devem ser ignoradas. Nesta
perspectiva, o professor deverá aproveitar-se destes eventos para a conquista do seu espaço,
assim como a defesa da música como uma área de conhecimento. Neste contexto, as
apresentações tornam-se instrumentos políticos de afirmação da música na escola a partir do
posicionamento do educador que fará diferença neste processo, ao estabelecer diferentes
funções para a performance musical escolar.
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O nacional, o internacional e o regional na música popular brasileira da
década de 1970
Rafael dos Santos
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Resumo: Durante a década de 1960, uma parte significativa do repertório da música popular
esteve vinculada ao Centro Popular de Cultura (CPC), da União Nacional dos Estudantes. Nesse
contexto, assistiu-se ao engajamento político da canção popular, que deveria ser um instrumento
de conscientização política das classes populares. Para isso, era necessário se aproximar do “povo”
brasileiro, conhecer seu modo de expressão e apropriar-se dele, o que convergiu numa busca pelas
“raízes” e “tradições” musicais populares. Os lançamentos fonográficos internacionais,
especialmente aqueles ligados ao rock, apareciam como símbolos do imperialismo, devendo ser
combatidos. Contudo, a promulgação do Ato Institucional nº 5 em 1968 e o consequente
recrudescimento da repressão do regime militar, juntamente com a consolidação da indústria
cultural no país, trouxeram mudanças significativas nesse cenário. O que aqui se busca estudar é
uma parte da produção musical desse período, identificando as novas identidades e os novos
significados da música popular na década de 1970.
Palavras-chave: música popular brasileira, anos 1970, nacional-popular, internacional-popular,
popular-restrito.
The national, regional and international in Brazilian popular music of the 1970’s
Abstract: During the 1960’s, a significant part of the repertoire of popular music was linked to the
Center for Popular Culture (CPC), from National Union of Students. In this context, one witnessed
the political engagement of popular song, which should be an instrument of political consciousness
of the masses. For this it was necessary to approach the Brazilian “people”, knowing his way of
expression and appropriate it, which converged in a search for popular music “roots” and
“traditions”. The international phonographic releases, especially those related to rock, appeared as
symbols of imperialism and should be fought. However, the promulgation of Institutional Act No.
5 in 1968 and the subsequent intensification of military regime repression, along with the
consolidation of cultural industries in the country, brought significant changes in this scenario.
What is sought here is to study a part of the musical production of that period, identifying the new
identities and new meanings of popular music in the 1970’s.
Keywords: Brazilian popular music, 1970’s, national-popular, international-popular, popularlimited
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“Aquarela brasileira”: o samba e o Brasil em novas cores
Adelcio Camilo Machado
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Resumo: A década de 1970 se configura como uma época de transformações políticas,
econômicas e culturais, dentre as quais se destacam o enrijecimento do regime ditatorial e a
consolidação de um mercado de bens simbólicos no Brasil. Nesse contexto, o samba, até então
ligado a uma perspectiva revolucionária, adquire novos sentidos. É o que este trabalho procura
apontar através de uma análise do samba “Aquarela brasileira”, composto por Silas de Oliveira e
gravado por Martinho da Vila em 1975, percebendo-o como um exemplo emblemático da
produção de samba desse período.
Palavras-chave: samba, anos 1970, identidade nacional, regionalismos.
“Aquarela brasileira” (“Brazilian watercolor”): samba and Brazil in new colours

Abstract: The 1970’s takes shape as a time of political, economic and cultural changes, among
which we highlight the dictatorial regime hardening and the consolidation of a market of symbolic
possessions in Brazil. In this context, the samba, previously linked to a revolutionary perspective,
acquires new meanings. This paper tries to point this aspect through an analysis of the samba
“Aquarela brasileira” (“Brazilian watercolor”), composed by Silas de Oliveira and recorded by
Martinho da Vila in 1975, considering it as an emblematic example of samba production in that
period.
Keywords: samba, 1970’s, national identity, regionalism.

1. Samba e identidade nacional
Conforme nos aponta Renato Ortiz (1986), a partir de nossa independência, a
questão da identidade nacional foi amplamente debatida pela intelectualidade brasileira.
Desde o século XIX, autores como Sílvio Romero, Celso Magalhães e Nina Rodrigues já se
debruçavam sobre o assunto. Porém, de acordo com Stella Bresciani (1998), foi entre os anos
de 1920 e 1940 que se conseguiu forjar uma identidade brasileira. Estudando o pensamento
de Francisco de Oliveira Vianna, intelectual ligado ao governo de Getúlio Vargas, Bresciani
verifica que, diante da heterogeneidade da realidade brasileira, Oliveira Vianna postulava uma
democracia autoritária exercida por um chefe de Estado que promovesse a agregação e a
unificação nacional (BRESCIANI, 1998: 55).
Nesse mesmo período, o samba, que no início do século era praticado nos redutos
de comunidades negras do Rio de Janeiro e paulatinamente começava a se integrar às
indústrias do rádio e do disco, foi sendo alçado como símbolo de brasilidade, uma vez que era
fruto de uma síntese entre o batuque, de origem africana, e a canção, de tradição europeia.
Hermano Vianna (2004) associa essa nacionalização do samba à noção de mestiçagem, que se
fazia presente de maneira intensa na produção do sociólogo Gilberto Freyre, contemporâneo a
esse processo.
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O samba “Aquarela do Brasil”, composto por Ary Barroso, configura-se como um
exemplo sintomático disso. Ao analisar a letra desse samba, Marcos Napolitano afirma que
a ideia de mestiçagem, colocada na ordem do dia por Casa Grande & Senzala, de
Gilberto Freyre (1933) e cada vez mais absorvida como “ideologia” oficial do
Estado Novo, é traduzida poeticamente na figura do “mulato inzoneiro” [...]. O
“mulato inzoneiro” complementa-se com a “morena sestrosa, expressão da terra boa
e gostosa (NAPOLITANO, 2007: 129).

Por sua vez, as décadas de 1950 e 1960 trouxeram uma nova leitura para esse
nacionalismo dos anos 1920-1940. Marcelo Ridenti, por exemplo, observa que, durante os
anos 1960, formulava-se um novo pensamento que não mais entendia o Brasil como um país
da “integração das raças, da harmonia e da felicidade do povo”, aspectos, de certo modo,
subjacentes à noção de mestiçagem. Ao contrário, o latifúndio e o imperialismo impediam a
realização de uma Nação justa e igualitária. Portanto, para reverter essa situação, era
necessário fazer a “revolução brasileira”. Desse modo, começava a ganhar forma um
nacionalismo de cunho mais revolucionário e de esquerda, visando questionar a ordem social
vigente, em detrimento daquele outro mais conservador (RIDENTI, 2010: 85-6).
Esse pensamento mais politizado e de esquerda norteava as ações do Centro
Popular de Cultura (CPC), órgão vinculado à União Nacional dos Estudantes (UNE). Nesse
contexto, o samba ganhou um novo significado: era um gênero dotado de autenticidade, que
poderia aproximar o artista-intelectual do povo brasileiro a fim de levar-lhe a mensagem
revolucionária. Para isso, o CPC promoveu eventos como a Noite de Música Popular
Brasileira, realizada em 1962, que serviu para reunir os jovens compositores universitários
como Carlos Lyra e Nara Leão, inicialmente ligados à bossa nova, com sambistas tradicionais
como Cartola, Nelson Cavaquinho, Zé Kéti e a Escola de Samba da Mangueira, dentre outros
(ZAN, 1997: 131).
Duas canções expressam bem esses ideais: “Influência do jazz”, de Carlos Lyra, e
“Zelão”, de Sérgio Ricardo. A primeira defende o argumento de que o samba, que foi se
“modernizando” com o uso de elementos jazzísticos, deve retomar sua autenticidade
efetuando uma volta ao seu lugar de “nascimento”, o morro1. Por sua vez, em “Zelão”, o
compositor Sérgio Ricardo se utilizou do samba para denunciar as dificuldades de um
morador do morro ao ver seu barracão ser arrastado pelas águas da chuva2.
Se até os anos 1960 o samba ainda mantinha relações com a ideia de uma cultura
nacional, por outro lado, há indícios de que, na década de 1970, começa a haver uma
dissociação entre um e outro. Após o golpe de 1964, que instaurou uma ditadura militar no
Brasil, o nacionalismo, que até então era uma bandeira de setores revolucionários de
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esquerda, passou a ser instrumentalizado pelo Estado através de slogans como “Brasil: ame-o
ou deixe-o” e da ênfase em uma educação moral e cívica. Nesse contexto, essa ideia de nação
propagada pelo regime militar passa a ser vista com certa desconfiança por alguns intelectuais
brasileiros. Ao mesmo tempo, a articulação entre samba e nação parece ganhar novos
significados, como se percebe em “Aquarela brasileira”, samba-enredo composto por Silas de
Oliveira e gravado por Martinho da Vila em seu LP Maravilha de cenário, de 1975.
2. Martinho da Vila, Silas de Oliveira e “Aquarela brasileira”
Martinho da Vila iniciou sua trajetória musical ligado às escolas de samba,
primeiramente à Acadêmicos da Boca do Mato e, posteriormente, à Unidos de Vila Isabel. A
gravação de seu primeiro álbum se realizou no ano de 1969 e continha apenas sambas de sua
autoria, esquema que foi mantido em seu álbum seguinte, de 1970.
Contudo, a inserção desse sambista no cenário da música popular brasileira se deu
em um contexto complexo. De um lado, o samba estava associado à MPB e, portanto, a um
segmento intelectualizado e politizado, que via esse gênero como “tradicional” e como um
instrumento de conscientização política das classes populares. Porém, com a promulgação do
Ato Institucional no 5 (AI-5), em 1968, a repressão da ditadura militar no Brasil atingiu seu
ponto mais alto, trazendo dificuldades para que a produção da MPB engajada continuasse se
dando nos mesmos moldes. Cabe lembrar, por exemplo, que nesse período aconteceram as
prisões e os exílios de Caetano Veloso e Gilberto Gil, bem como o autoexílio de Chico
Buarque. Ao mesmo tempo, consolidava-se um mercado de bens simbólicos no país,
resultante da política de “modernização conservadora” (ORTIZ, 1994) empreendida pelo
governo militar. Esse mercado passava a atuar cada vez mais sobre a produção artística,
fazendo com que, nas palavras de Ortiz (1994: 144), a cultura passasse a ser concebida
definitivamente “como um investimento comercial”.
Nesse sentido, era delicada a situação de Martinho. Primeiramente porque ele não
fazia parte daquele segmento social intelectualizado e politizado em torno do qual o repertório
da MPB era produzido. Assim, os sambas de sua autoria não traduziam nem o ideal político,
nem estético daquela produção mais consagrada. Ao invés de uma canção como “Menino das
laranjas”, de Theo de Barros, que denunciava o sofrimento das crianças que precisavam
trabalhar para ajudar no sustento da família através de uma música que empregava elementos
tidos como sofisticados, Martinho compunha partidos-altos baseados em loops de três ou
quatro acordes que não abordavam problemas sociais das classes menos favorecidas, mas
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narra, por exemplo, as dificuldades de um estudante universitário, como era o caso de seu “O
pequeno burguês”3. Ao mesmo tempo, vivia-se em um período de expansão do mercado de
bens simbólicos em geral – e do mercado fonográfico, em específico – que incorporava novos
segmentos sociais enquanto consumidores dos bens culturais, não ficando mais restrito ao
público universitário em torno do qual se formou a MPB engajada.
Portanto, para que o sambista se legitimasse nesse campo, uma possível
alternativa era enfatizar o seu vínculo com a “tradição” do samba. De certo modo, foi o que
aconteceu em seu terceiro LP, Memórias de um sargento de milícias, de 1971, no qual
Martinho gravou composições de outros sambistas e partideiros ligados às escolas de samba
como Candeia, Cabana, Geraldo Babão, Xangô, Ary do Cavaco, Darcy da Mangueira e
Paulinho da Viola. De certo modo, isso fazia com que Martinho tomasse parte da linhagem da
“autêntica” música popular brasileira. A partir de então, o procedimento foi repetido em todos
os seus discos lançados na década de 1970.
Silas de Oliveira é um desses sambistas. Juntamente com Mano Décio da Viola e
outros, Silas foi um dos fundadores do Grêmio Recreativo e Escola de Samba Império
Serrano, que iniciou suas atividades em 1947. Já em 1950, a escola obtinha o primeiro lugar
do desfile carnavalesco com o samba “Sessenta e um anos de República”, composto por Silas,
fato que se repetiu em 1955, com “O caçador de esmeraldas” (DICIONÁRIO, 2006: 547).
Portanto, ao chegar à década de 1970, esse sambista já era considerado um compositor
consagrado no circuito da “tradição” do samba.
O samba-enredo “Aquarela brasileira”, composto por Silas, é o fonograma de
abertura do LP Maravilha de cenário, de Martinho da Vila. E mais: o próprio título do disco é
retirado da primeira frase desse samba (“Vejam essa maravilha de cenário”). Assim como o
samba exaltação “Aquarela do Brasil” de Ary Barroso, “Aquarela brasileira” é uma grande
homenagem de Silas de Oliveira ao nosso país. Contudo, uma análise das peculiaridades de
cada um pode contribuir para que se percebam alguns dos novos significados que o samba
assumia na década de 1970.
Primeiramente, cabe atentar para a instrumentação desses dois sambas. No arranjo
de Radamés Gnatalli para a canção de Ary Barroso, além do contrabaixo, da bateria e do
pandeiro, há um destaque para o naipe de saxofones, que executa um background com o ritmo
da percussão do samba, o famoso “tan-tan-tan” (CABRAL, Sérgio apud ZAN, 1997: 80).
Cabe lembrar que esse arranjo foi produzido num período em que se buscavam soluções para
afastar o samba do batuque e da malandragem, resultando numa espécie de “civilização” – e,
posteriormente, de “exportação” – do samba, que passava a empregar elementos considerados
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“modernos”, como era o caso do naipe de saxofones, característico da música norte-americana
(cf. ZAN, 1997: 75-84). Interpretando a canção, ouve-se somente a voz de Francisco Alves,
traduzindo com seu “vozeirão” a grandiosidade do Brasil.
Já na gravação do samba de Silas, a instrumentação consiste em dois violões,
cavaquinho, contrabaixo, bateria e um grupo de percussão, contando com afoxê, reco-reco,
tamborim, pandeiro, surdo e cuíca. Desde o início até o final do fonograma, a canção é
interpretada por Martinho, junto a um coro feminino. Pode-se, portanto, afirmar que a escolha
dessa formação musical é regida pela ideia de se usar os instrumentos da “tradição” do samba,
como se percebe no emprego do “regional” (violão, cavaquinho e pandeiro), do coro
feminino, dos instrumentos de percussão da escola de samba, acrescidas somente da bateria e
do contrabaixo, que seriam os únicos sinais de algo mais “moderno” dessa gravação.
Formalmente, também há aspectos a serem considerados. A gravação de
“Aquarela do Brasil” tem a duração de quase seis minutos de duração e possui uma forma
binária, A | B, que é apresentada duas vezes com textos diferentes; cada uma das duas partes,
A e B, se encerra com os versos “Brasil! Brasil! / Pra mim... pra mim...”, constituindo-se
como um elemento reiterado ao longo de todo o samba. O fonograma se inicia com uma breve
introdução instrumental, durando por volta de 15 segundos, aos quais se segue o começo da
parte A, cantada: “Brasil, meu Brasil brasileiro / meu mulato rizoneiro / Vou cantar-te nos
meus versos” até chegar à primeira aparição de “Brasil! Brasil! / Pra mim... pra mim...”. Em
seguida, há uma nova e breve intervenção instrumental para, então, iniciar a parte B com “Ô,
abre a cortina do passado”, até chegar novamente aos versos “Brasil! Brasil! / Pra mim... pra
mim...”. Nesse momento, por volta dos 2min05s do fonograma, inicia-se um extenso
interlúdio instrumental, com duração aproximada de dois minutos. Então, ouve-se novamente
a seção A com um novo texto (“Brasil, terra boa e gostosa / Da morena sestrosa / De olhar
indiscreto [...]”), ao qual se segue a parte B, também com outra letra (“Ô, esse coqueiro que
dá côco [...]”). Para que a gravação acontecesse com essa forma, Napolitano lembra que foi
necessário enfrentar inclusive um problema tecnológico, já que o fonograma precisou ser
dividido entre as duas faces do disco de 78 rotações, pois, em virtude de sua duração, ele não
caberia apenas em uma delas (NAPOLITANO, 2007: 127).
Por sua vez, a gravação de Martinho de “Aquarela brasileira” não foge ao
standard da canção popular, apresentando a duração de exatos três minutos. Porém, ao longo
desse fonograma, quase não se percebem repetições formais. No trecho compreendido entre
os versos “Vejam essa maravilha de cenário” e “Será a tela / do Brasil em forma de aquarela”,
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não se ouve nenhuma repetição. Então, nos versos “Passeando pelas cercanias do Amazonas”,
ouve-se a mesma harmonia Im | IVm que havia aparecido no primeiro verso do samba, além
da nota (Ré) que havia iniciado a canção. Isso nos leva a crer que, até aquele momento, havia
sido apresentada uma primeira seção da música e que, em seguida, seria iniciada a repetição
da mesma; porém, não é isso o que acontece. Ao contrário, verifica-se que, a partir dos versos
“Passeando pelas cercanias do Amazonas”, a canção se desenvolve numa direção diferente em
relação ao que havia aparecido anteriormente, a começar pelas primeiras frases: enquanto
“Vejam essa maravilha de cenário” tem seu início tético e o acorde Im dura dois compassos,
sendo seguido por um compasso do acorde IVm (Ex. 1), em “Passeando pelas cercanias do
Amazonas” a frase é anacrúsica e o acorde Im dura somente um compasso (Ex. 2). Depois
disso, já não se percebe nenhum tipo de retorno a algum material temático já apresentado.

Exemplo 1: Primeiro A de “Aquarela brasileira”

Exemplo 2: Segundo A de “Aquarela brasileira”

Além disso, há significativas diferenças no texto dessas duas canções. Se,
conforme já exposto, o samba-exaltação de Ari Barroso era portador de uma ideia de síntese
para a Nação, expressa, sobretudo, na figura do “mulato inzoneiro” e do Brasil como “terra de
samba e de pandeiro”, o samba-enredo de Silas de Oliveira apresenta uma descrição da
diversidade, tanto natural quanto cultural de nosso país: os seringais do Amazonas, a ilha de
Marajó no Pará, os coqueirais do Ceará, o acarajé da Bahia, o frevo em Pernambuco, a
arquitetura de Brasília, a garoa de São Paulo e o samba do Rio. Nesse sentido, ao invés de
transmitir a imagem de um Brasil mais homogêneo, Silas salienta suas diferenças regionais,
conforme se pode perceber em sua letra:
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Aquarela brasileira
Vejam essa maravilha de cenário:
É um episódio relicário,
Que o artista, num sonho genial
Escolheu para este carnaval.
E o asfalto como passarela
Será a tela do Brasil em forma de aquarela.
Caminhando pelas cercanias do Amazonas
Conheci vastos seringais.
No Pará, a ilha de Marajó
E a velha cabana do Timbó.
Caminhando ainda um pouco mais
Deparei com lindos coqueirais.
Estava no Ceará, terra de irapuã,
De Iracema e Tupã
E fiquei radiante de alegria
Quando cheguei na Bahia...
Bahia de Castro Alves, do acarajé,

Silas de Oliveira
Das noites de magia do Candomblé.
Depois de atravessar as matas do Ipu
Assisti em Pernambuco
A festa do frevo e do maracatu.
Brasília tem o seu destaque
Na arte, na beleza, arquitetura.
Feitiço de garoa pela serra!
São Paulo engrandece a nossa terra!
Do leste, por todo o Centro-Oeste,
Tudo é belo e tem lindo matiz.
No Rio dos sambas e batucadas,
Dos malandros e mulatas
De requebros febris.
Brasil, essas nossas verdes matas,
Cachoeiras e cascatas de colorido sutil
E este lindo céu azul de anil
Emoldura em aquarela o meu Brasil.

Exemplo 3: Letra de “Aquarela brasileira”

3. Considerações finais
As características poéticas desse samba-enredo de Silas nos remetem ao trabalho
de Michel Nicolau Netto. Estudando os discursos produzidos sobre a música brasileira no
contexto contemporâneo da mundialização4, o autor percebeu que, atualmente, tem ganhado
força um discurso que coloca a especificidade da música brasileira não mais como resultante
da síntese de muitas culturas, mas na diversidade delas: “Não é síntese que tanto importa, mas
sim a enumeração. Não mais somos uma cultura, mas sim todas as culturas” (NICOLAU
NETTO, 2009:166, grifos nossos). O pesquisador salienta, por exemplo, que quando o samba
se fixou como um gênero representativo da nação, ele se constituiu como uma categoria
única, apagando, de certo modo, os segmentos musicais que lhe deram origem, como o lundu,
a marchinha e o maxixe (NICOLAU NETTO, 2009: 167); porém, na atualidade, isso já não
acontece, pois a diversidade se torna uma característica distintiva da “identidade” musical
brasileira.
Por certo, há um distanciamento no tempo entre o samba de Silas (anos 1970) e a
pesquisa de Nicolau Netto (primeira década do século XXI). De qualquer modo, acreditamos
que “Aquarela brasileira” pode ser entendida enquanto fruto de uma transição entre, de um
lado, o samba como a expressão de um Brasil único, homogêneo, e, de outro, o samba como
mais uma expressão de um país plural e com grande diversidade regional. E ao se lembrar que
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tanto o compositor quanto o intérprete desse samba-enredo têm suas carreiras vinculadas à
comunidade do samba, i.e., aos morros e às escolas de samba, nota-se que esse caráter mais
regionalista se inscreve no próprio contexto a partir do qual essa canção foi produzida.
Referências:
BRESCIANI, Stella. Forjar a identidade brasileira nos anos 1920-1940. In: HARDMAN,
Francisco Foot. Morte e Progresso: cultura brasileira como apagamento de rastros. São Paulo:
UNESP, 1998, p.27-61.
DICIONÁRIO Houaiss ilustrado: música popular brasileira. Ricardo Cravo Albin (criação e
supervisão geral). Rio de Janeiro: Paracatu, 2006.
MACHADO, Adelcio Camilo. Quem te viu, quem te vê: o samba pede passagem para os anos
1970. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes,
Campinas, 2011.
NAPOLITANO, Marcos. Aquarela do Brasil. In: NESTROVSKI, Arthur (org.). Lendo
música: 10 ensaios sobre 10 canções. São Paulo: Publifolha, 2007, p.119-39.
NICOLAU NETTO, Michel. Música brasileira e identidade nacional na mundialização. São
Paulo: Annablume / FAPESP, 2009.
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.
RIDENTI, Marcelo. Brasilidade revolucionária: um século de cultura e política. São Paulo:
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ZAN, José Roberto. Do fundo de quintal à vanguarda: contribuição para uma história social
da música popular brasileira. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas,
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 1997.
Notas
_____________________________
1
Como se percebe nos trechos “Pobre samba meu / foi se misturando, se modernizando e se perdeu” e “Pobre
samba meu / volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu”.
2
“Choveu, choveu, / A chuva jogou seu barraco no chão”.
3
Em nossa dissertação de mestrado, pudemos desenvolver mais detalhadamente algumas diferenças entre o
samba de Martinho da Vila e o samba na MPB. Cf. MACHADO, 2011: 196-217.
4
A pesquisa de Nicolau Netto se realizou entre março de 2006 e dezembro de 2007, sendo publicada em 2009. O
autor afirma que pesquisou os discursos produzidos em torno da música brasileira no mercado mundial desde o
ano de 2000 até o final de seu trabalho.
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Ivan Lins e a articulação do ideal nacional-popular em sua produção nos
anos 1970
Thaís Lima Nicodemo

Universidade Estadual de Campinas – thaisnicodemo@gmail.com
Resumo: Esse trabalho apresenta uma abordagem sobre a produção do compositor Ivan Lins, a
partir da transição dos anos 1960 para os anos 1970. Sob a ótica da consolidação da indústria
fonográfica e da tensão e distensão do regime autoritário nos anos 1970, procuramos analisar as
transformações da produção de Ivan Lins, levando em consideração a articulação do ideário
nacional-popular na MPB como critério de inserção mercadológica.
Palavras-chave: MPB, anos 1970, Ivan Lins, indústria fonográfica
Ivan Lins and the articulation of the national-popular ideals on his production in the 70’s
Abstract: This work presents an approach to the production of the composer Ivan Lins through its
transition from the 1960’s into the 1970’s. Under the framework of the consolidation of the
phonographic industry and the augmentation of the authoritarian regime of the 70’s, we’ve
searched to analyze the transformations of Lins’ production. We have taken into account the
articulation of the national-popular ideals of MPB (Brazilian Popular Music) as a criterion for
market insertion.
Keywords: Brazilian popular music, 70’s, Ivan Lins, phonografic industry.

1. Virada dos anos 1960
Ivan Lins despontou como compositor em festivais da canção promovidos por
emissoras televisivas, no final dos anos 1960. Inicialmente, sua atuação esteve atrelada ao
grupo de artistas denominado “MAU” (Movimento Artístico Universitário), do qual eram
também integrantes Aldir Blanc, Gonzaguinha e César Costa Filho. Embora se autodesignassem “movimento”, não apresentavam uma proposta unificadora e possuíam uma
produção heterogênea, fazendo-se crer que utilizaram tal denominação para chamar a atenção
do mercado consumidor. Inseriram-se, primeiramente, nos festivais universitários da TV Tupi
e adquiriram maior projeção ao participar do “V Festival Internacional da Canção” (FIC) da
Rede Globo, em 1970, no qual Ivan Lins se destacou como segundo colocado com a canção
“O Amor é o Meu País” (Ivan Lins/ Ronaldo Monteiro de Souza).
Com a positiva repercussão dos integrantes do “MAU” no referido festival, a
Rede Globo criou o programa “Som Livre Exportação”, conduzido pelos membros do grupo,
buscando explorar uma possibilidade de renovação da MPB, que passava por um momento de
“vazio cultural”, após o decreto do AI-5, com o exílio de diversos artistas. Ivan Lins lançou,
em 1971, seu primeiro disco, Agora, obtendo grande êxito comercial1 e estreitou cada vez
mais seu vínculo com a emissora, compondo trilhas para telenovelas. Devido ao seu amplo
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alcance comercial, passou a ser o apresentador do programa, ao lado de Elis Regina,
tornando-se uma figura central para a Rede Globo.
Nas canções de Ivan Lins desse período predominavam letras de conteúdo
amoroso, pautadas em estilos como o soul, o gospel, o rock e o R&B, que despontavam no
mercado fonográfico brasileiro naquele momento. Embora estivesse ligado a um grupo de
compositores universitários, que tinham como referencial os ideais de engajamento que
permeavam a MPB, Ivan Lins se afastava desses padrões, apresentando uma produção de
caráter mais “comercial” e internacionalizado.
Tanto o conteúdo de suas canções, como seu sucesso comercial explosivo trazem
à tona os reflexos da crise do referencial nacional-popular na esfera da MPB, que marcou a
virada da década. Se ao longo dos anos 1960, a MPB se consolidou em torno de valores
ligados à busca pela identidade nacional e à crença em seu poder de transformação social, ao
final do decênio, esses pressupostos passaram a ser questionados, em meio à ascensão de uma
cultura de consumo e à institucionalização do governo militar. Essa descrença se acentuou
ainda com o recrudescimento da repressão, após a instauração do AI-5.
A partir do processo de internacionalização do capital, promovido pelo governo
militar desde o golpe em 1964, marcado por um largo investimento no setor de comunicações,
a indústria cultural brasileira se consolidou, ajustando-se aos padrões internacionais de
organização e funcionamento mercadológicos (ORTIZ, 2006: p. 205). O sociólogo Renato
Ortiz defende a ideia de que com a reconfiguração do mercado de bens simbólicos, passou a
haver um processo de internacionalização dos valores que orientavam a produção cultural
(idem, 2003: pp. 191, 192).
Dentro dessa perspectiva, a produção de Ivan Lins do início da década de 1970
ajuda a elucidar os conflitos gerados dentro desse novo quadro, levando em conta os critérios
de legitimação que passaram a se estabelecer na lógica da indústria cultural. Seu significativo
sucesso comercial não correspondia, de certa forma, a seu reconhecimento na esfera da MPB.
O artista foi alvo de diversas críticas, principalmente por parte da imprensa esquerdista, pela
falta de um posicionamento crítico em sua produção. Com a consolidação da indústria cultural
e de uma produção cada vez mais voltada para o entretenimento, a esquerda nacionalista
passou a “patrulhar” determinados artistas, com o intuito de preservar os ideias nacionalistas,
anti-imperialistas, persuasivos e aliancistas da cultura (Cf. NAPOLITANO, 2006a: p. 6). É
importante salientar ainda que Ivan Lins estava inserido em um meio no qual havia uma certa
expectativa por esses atributos – era um artista originalmente universitário, que emergiu ao
lado de Gonzaguinha e Aldir Blanc, representantes da MPB "engajada", por meio dos
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festivais da canção. Por essas razões, é possível pensar que esperava-se que sua produção
traduzisse esse conjunto de ideias.
A “patrulha ideológica”2 que recaiu sobre a produção de Ivan Lins passou a “surtir
efeitos”, gerando uma espécie de crise de identidade criativa no artista. Esse aspecto se
evidencia na mudança do conteúdo musical de seus discos e também em seu discurso. Nos
álbuns Deixa o Trem Seguir (1971) e Quem Sou Eu? (1972), lançados após seu disco
inaugural Agora (1971), é possível perceber uma maior inclusão de estilos brasileiros, como o
samba, o baião e a bossa nova, além de uma considerável modificação em sua maneira de
cantar, antes rouca e gritada, tornando-se mais branda. Entretanto, essas transformações não
agradaram suficientemente a imprensa esquerdista. Com o lançamento de Quem Sou Eu? o
periódico “O Pasquim” levou a cabo a “patrulha ideológica”, ao entrevistar Ivan Lins a
respeito de suas escolhas, como é possível notar no trecho a seguir:
Mariozinho Rocha: Vocês só fazem letra de amor? (...) tem outras coisas que
acontecem, além do amor, em qualquer classe social. Por que vocês focalizam esse
lado mais fácil, mais meloso?
Ivan Lins: Eu acho que isso é muito importante para mim, porque é o que eu sinto
vontade de falar, entende?
M. R.: Você fala de amor, digamos, por uma menina, não por um ser humano.
I. L.: Mas você está falando isso até o segundo LP, não é?
M. R.: No terceiro LP vocês focalizam isso?! (LINS, 1972: p. 12)

Atentamos para o tom hostil que demarca a fala do produtor musical Mariozinho
Rocha. É possível pensar que essa postura denota a relação conflituosa que ainda havia com a
inserção de uma produção de caráter mais “comercial” no círculo ligado à MPB. Essa relação
antagônica se acentua mais ainda, se levarmos em consideração o lugar privilegiado ocupado
pela MPB na indústria cultural. Desde meados dos anos 1960, as gravadoras passaram a
constituir elencos fixos de artistas ligados à MPB, que mantinham uma vendagem regular de
discos, gerando um lucro mais garantido e duradouro em comparação à faixa de artistas
considerados “comerciais”, que obtinham sucesso explosivo, porém efêmero. Nesse sentido, o
caráter de “engajamento” passou a ser, também, um fator comercial no que se refere à
produção e ao consumo, dentro do mercado.
2. Disco Modo Livre e o redirecionamento artístico
Além de não ter alcançado as expectativas da crítica com as mudanças estéticas
que promoveu em seu novo disco, Ivan Lins rompeu seu contrato com a Rede Globo e com a
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gravadora Philips, após a significativa queda de vendagem de seus LPs3. Depois de uma pausa
de dois anos sem gravar, Ivan Lins lançou o disco Modo Livre, em 1974, inaugurando a
parceria com o letrista Vitor Martins. Esse álbum representa, de certa forma, um marco na
redefinição do conteúdo poético e musical de sua produção. Vale a pena reproduzir seu
discurso, no qual analisa as questões que perpassavam sua produção anterior:
Aí veio o tombo. Durante todo o tempo, a máquina foi me usando, usando, gastando.
E eu, deixando (...). Quando abandonei a Globo, tentei fazer outras tevês, mas já
estava traumatizado e profissionalmente valendo pouco. Resolvi me afastar para
tentar entender por que tudo aquilo tinha acontecido comigo. (...) E, passando a
transar áreas mais engajadas, política e musicalmente, ao mesmo tempo em que
queimava a pestana devorando livros e mais livros, comecei a entender o processo
político brasileiro e até meu papel nisso tudo. (LINS, 1981: pp. 8, 9)

Nesse discurso de auto-legitimação, Ivan Lins renega suas escolhas do passado,
convertendo-as a um plano de “dominação” externa - atribui à Rede Globo a manipulação de
suas ações profissionais e o desgaste de sua popularidade comercial. Após o momento de
crise, descreve uma guinada intelectual e musical em direção aos ideais políticos esquerdistas,
na busca de compreender “o processo político brasileiro” e seu “papel nisso tudo”. O
conteúdo desse discurso se alinha à ideia de permanência das utopias revolucionárias nos anos
1970. O sociólogo Marcelo Ridenti observa que o refluxo desses ideais está associado a um
sentido de “constituição de uma sociedade civil moderna, em oposição à ditadura, muito mais
do que no sentido da (re)constituição de uma cultura nacional-popular revolucionária”
(RIDENTI, 2000: p. 356). Sob essa perspectiva, o discurso de Lins indica a aspiração por
utilizar a canção como meio de resistência ao regime autoritário.
Uma canção emblemática da nova produção de Ivan Lins desse período é “Abre
Alas” (Ivan Lins/ Vitor Martins), uma bossa nova, que tem como pano de fundo a temática do
carnaval, presente, também, em diversas composições desse mesmo período, como “Palhaços
e Reis” (Ivan Lins/ Ronaldo Monteiro de Souza), “Rei do Carnaval” (Ivan Lins/ Paulo César
Pinheiro), “Não Tem Perdão” (Ivan Lins/ Ronaldo Monteiro de Souza), dentre outras. A
recorrência desse tema pode ser associada ao uso do carnaval como metáfora para a subversão
da ordem estabelecida, como momento de revolta. É possível perceber essa figuração na letra
de “Abre Alas”: “(...) Encoste essa porta que a nossa conversa não pode vazar/ A vida não era
assim (...)/Abre alas pra minha folia/ Já estará chegando a hora”. O primeiro verso indica,
veladamente, o contexto repressivo e, logo em seguida, há uma incitação à liberdade que está
por vir, representada pela palavra “folia”.
A partir do disco Modo Livre, não só o caráter crítico da produção de Ivan Lins se
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acentuou, através das letras das canções, mas, também, intensificou-se a incorporação de
elementos ligados à brasilidade, com a inclusão de gêneros nacionais, como o samba e a bossa
nova, assim como de gêneros regionais, como o baião, a ciranda, o xote, dentre outros. Esses
aspectos reforçam a ideia de permanência do ideário nacional-popular, que demarcou a MPB
nos anos 1960, na construção de uma arte “revolucionária” atrelada aos valores de identidade
nacional, ganhando, nos anos 1970, um sentido de resistência ao regime autoritário. Esses
elementos parecem ter favorecido a legitimação de Ivan Lins na esfera da MPB,
principalmente no final da década, equacionando-se, também, o crescente sucesso comercial
de seus discos4.
3. Somos Todos Iguais Nesta Noite, Nos dias de Hoje, A Noite: a “canção de
abertura”
Após lançar os dois discos que assinalam seu redirecionamento artístico, pela
RCA, Modo Livre (1974) e Chama Acesa (1975), Lins assinou um contrato com a EMIOdeon e passou a integrar o elenco de artistas de MPB, considerados “de prestígio” pela
gravadora5. O produtor Mariozinho Rocha, que na entrevista do “Pasquim” (LINS, 1972)
havia criticado severamente Ivan Lins por seu repertório do início dos anos 1970, foi um dos
produtores do álbum de estreia do artista na gravadora, Somos Todos Iguais Nesta Noite (Ivan
Lins, 1977). Esse momento coincide com a ampliação de seu público e com o aumento
significativo da vendagem de seus discos. Esses fatores correspondem, também, à fase de
retomada do desenvolvimento do mercado fonográfico, no qual a MPB protagonizou uma alta
comercial, em meio ao processo de distensão do regime autoritário (NAPOLITANO, 2002: p.
8).
Conforme assinala Marcos Napolitano, ao longo do período marcado pelo
processo de abertura política, a partir de 1974, Ivan Lins e Vitor Martins “consagraram-se
especialmente pela capacidade de criar figuras poéticas, alegóricas ou metafóricas, que
sintetizaram a experiência, individual e coletiva, sob o autoritarismo” (idem, 2010: p. 392). O
conteúdo de suas canções desse período traduzia, de certa forma, os anseios da sociedade pela
liberdade que ainda estava por vir (idem: p. 391). Esses aspectos se evidenciam em canções
como “Aos Nossos Filhos” (Ivan Lins/ Vitor Martins), “Cartomante” (Ivan Lins/ Vitor
Martins), “Antes que Seja Tarde” (Ivan Lins/ Vitor Martins”, “Desesperar Jamais” (Ivan Lins/
Vitor Martins), “Formigueiro” (Ivan Lins/ Vitor Martins), dentre outras.
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4. Considerações finais
A atuação de Ivan Lins, desde a virada dos anos 1960 para os anos 1970, até o
final dessa década, ilumina o momento de transição pelo qual passava a produção cultural, no
Brasil. Tanto sua produção inicial, mais internacionalizada, quanto suas canções da segunda
metade dos anos 1970, mas ligadas à brasilidade e à oposição ao regime militar, refletem o
trânsito de um artista em busca de seu espaço no mercado, numa fase de consolidação e
internacionalização da indústria cultural no país. Ao mesmo tempo em que estava implícita
uma preocupação ideológica nas escolhas estéticas e profissionais de Ivan Lins, há também
manejos estratégicos, em relação a seu posicionamento em espaços privilegiados do mercado
de bens simbólicos, em um momento em que a indústria da cultura passava por uma
acentuada segmentação, sob o ponto de vista organizacional e mercadológico, dificultando
cada vez mais a inserção de artistas.
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Notas
_____________________________
1
Segundo pesquisa do IBOPE (1971), o disco Agora havia vendido 70.000 cópias.
2
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O internacional na música popular brasileira: o caso do Som Imaginário
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Resumo: As fronteiras estabelecidas na canção popular brasileira na década de 60, que separavam
o “autêntico” e “nacional” do “descaracterizador” e “estrangeiro”, foram desconstruídas pelo
movimento tropicalista em 1968. Este artigo procura demonstrar outro exemplo deste momento em
que o nacional e o internacional se colocam em outro plano de debate. Nosso objeto é a produção
musical do grupo Som Imaginário (1969-1973), na qual podem ser observadas outras leituras
possíveis para estes conflitos nos arranjos, nas letras na harmonia e na sonoridade específica do
grupo. As experiências musicais do grupo também traduzem um período de transição entre as
décadas de 60 e os anos 70, no qual a MPB ainda garantia certa autonomia de expressão embora
estivesse cada vez mais inserida no processo de hegemonização da indústria fonográfica.
Palavras-chave: música popular brasileira, Som Imaginário, anos 70, indústria fonográfica.
The international in Brazilian Popular Music: the case of Som Imaginário
Abstract: The boundaries established in the brazilian popular song during the 60´s, which had
separated the “authentic” and “national” from the “descaracterizador” and “foreign” were
deconstructed by the Tropicalia in 1968. This article try to demonstrate another example from this
moment, where national and international were put together in another plane of debate. Our object
is the musical production of the group “Som Imaginário” (1969-1973) in which can be observed
other readings of this conflicts in its arrangements, its lyrics and specific sonority of the group.
These musical experiences also translate a period of transition (60´s to 70´s), in which Brazilian
popular music still guarantee a certain expression´s autonomy although it had been increasingly
inserted in the hegemony process of the phonographic industry.
Keywords: Brazilian popular music, Som Imaginário, 70´s, phonographic industry.

1. Quebrando paradigmas: improvisação, liberdade e experimentação.
Na virada do ano de 1969 para 1970, Milton Nascimento, amparado pelo produtor
José Mynssem, resolveu dar uma guinada no seu estilo musical: Vestindo um colete sobre
peito aberto, calças largas, colares coloridos e cabelo black-power se apresentou junto ao
sexteto “Som Imaginário” durante sua turnê intitulada “Milton Nascimento e Ah...o Som
Imaginário!”. O grupo, formado por duas “alas” - a “ala do jazz” (Wagner Tiso, Robertinho
Silva e Luiz Alves) e a “ala do rock” (Tavito, Zé Rodrix e Fredera) tocava o repertório do
disco Milton misturando improvisação jazzística com arranjos de músicas pop/rock, como por
exemplo, “With a little help from my friends” dos Beatles. O primeiro paradigma estava
quebrado: Um artista mineiro, destacado no II Festival Internacional da Canção em 1967 com
a canção “Travessia”, composição de Milton Nascimento e letra de Fernando Brant, uma
toada que conquistou os adeptos da estética do nacional-popular, que também havia
conquistado seu espaço fora do Brasil com tão poucos anos de carreira, apresentava um
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repertório de caráter mais internacionalizado com traços dos valores da contracultura, que
ecoavam tardiamente no Brasil.
O tipo de sonoridade que misturava improvisação com rock/pop era beneficiado
ainda pela liberdade de produção que Milton Nascimento conquistara na Odeon, tendo o aval
de produtores como Milton Miranda e Mariozinho Rocha. A Odeon, apesar de ter se juntado a
um conglomerado (EMI) em 1969, passava por um momento de transição da indústria
fonográfica, que ainda não estava completamente inserida no processo de racionalização do
mercado. Este momento de transição é descrito por Renato Ortiz como um momento de
modificação no padrão de relacionamento com a cultura, que aos poucos, passa a ser
concebida como um investimento comercial. (ORTIZ, 1998)
É neste mesmo período que os artistas se defrontavam com as novas condições
que a modernidade lhes apresentava. Questões como a resistência ao processo de
industrialização e urbanização, o combate ao capitalismo, a crítica à sociedade de consumo
dentro da nova indústria cultural que se fortalecia, a desconfiança dos projetos revolucionários
da esquerda nacional e a ocupação dos canais de massa eram discutidas no campo da música
popular. Assim, dá-se às produções realizadas neste período, a interessante característica de
terem participado de um momento dentro da indústria cultural onde um espaço de críticas e
experimentações acontecia concomitantemente ao processo de hegemonização de produção e
circulação das canções. O efeito na obra de inúmeros artistas brasileiros é a ampliação do
vocabulário musical nas canções, sendo mais ou menos perceptíveis no emaranhado da
composição. (NAPOLITANO, 2001:105)
O rock e as informações trazidas pela contracultura, que colocaram em debate
assuntos sobre o corpo, as drogas, a psicanálise, os circuitos alternativos e as condições
psíquicas dos indivíduos diante da sociedade moderna, catalisaram um tipo de mudança
comportamental que também se expressou nas obras artísticas daquele período,
principalmente nas letras das canções. Ligado a contracultura, o rock da geração póstropicalista era mais do que uma assimilação passiva da cultura estrangeira, atuava como um
álibi para a atitude libertária, sendo mais uma ferramenta de combate e crítica ao sistema e de
certa forma, contestação aos cânones ditados pela produção da MPB nacionalista. Desta
forma, a crítica destes artistas se dirigia não somente às novas condições da modernidade, mas
também à própria ditadura militar, que paradoxalmente acompanhou o advento da indústria
cultural no Brasil, promovendo o capitalismo. Esta é outra particularidade do
desenvolvimento desta indústria no Brasil. (ORTIZ, 1988: 153)
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O nacional-popular e o internacional-popular se confluem, embora, muitas vezes,
possamos perceber o porquê da escolha de uma ou outra linguagem musical em determinado
arranjo. Neste sentido, embora o termo pós-tropicalista seja um vocábulo único que defina as
manifestações artísticas do pós-68, é muito importante que definamos com clareza as matizes
composicionais que formam os objetos de pesquisa desta época, a fim de que não paire sobre
as análises o consenso do “espírito de época”, apontado por Frederico Coelho como causador
de uma percepção de homogeneidade na produção artística pós-tropicalismo - “produção
cultural brasileira cujas clivagens e matizes eram dos mais diversos e conflituosos”.
(COELHO, 2010: 19).
Em depoimento, Wagner Tiso declara: "Os arranjos (do Som Imaginário) eram
diferentes do que se usava naquela época e deu muito certo. Lotávamos teatros com uma
coisa nova, que todo mundo ia ver e falava bem”. (SILVA, 2009:60) Mas o que era
exatamente esta “coisa nova” que Wagner Tiso cita? Para responder esta pergunta, focaremos
em alguns exemplos musicais dos discos do grupo, a fim de obter elementos que comprovem
o alinhamento da sonoridade do grupo ao referencias da música internacional.
2. Que Som é esse?
Ao observamos as canções presentes nos dois primeiros álbuns do grupo,
podemos perceber a assimilação dos padrões da música pop/rock. Entendo como alguns
destes padrões as formas construídas pelas seguintes seções, Introdução, Verso A, Verso B,
Ponte e Refrão - que podem aparecer em ordens diversas, as progressões harmônicas de 4 ou
menos acordes, a utilização de instrumentos eletrificados (guitarra, órgãos e sintetizadores) e
a aproximação da sonoridade do grupo The Beatles nos arranjos vocais e nas harmonias.
Sabemos que a Jovem Guarda já havia apreendido alguns destes padrões estrangeiros e é
considerada por alguns pesquisadores como um movimento que rompeu com os “processos
semi-artesanais de produção encontrados na indústria” e sinalizou “a própria autonomia do
campo da indústria musical no Brasil” se colocando como “vanguarda prenunciadora e
modelo para a música de massa no Brasil.” (ULHÔA,8 1997:85). No caso do Som
Imaginário a assimilação destes elementos não aconteceu de maneira organizada e préplanejada, como na Jovem Guarda. Veremos alguns exemplos.
O uso do Refrão, por exemplo, aparece nas músicas do primeiro álbum “Hey
Man”, “Super God” “Nepal” e “Sábado”, esta última sendo a música mais regravada e
conhecida pelo público nos dias de hoje. É inegável a contribuição de sua estrutura, sua curta
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duração e seu refrão de fácil assimilação para a perpetuação da canção na memória da
audiência. O caráter experimental em contraposição ao massivo aparece por exemplo nas
Introduções de “Nepal”, “Gogó” (segundo álbum), formadas por improvisos coletivos de
longa duração, destoados do conteúdo musical do restante da canção.
Outro exemplo, agora referente a influência do pensamento harmônico da música
pop/rock na criação do Som Imaginário se encontra na primeira faixa do primeiro disco,
intitulada “Morse”. Nela, podemos ver a escolha de um riff rítmico, muito utilizado na
literatura musical do rock e pop anglo-americanos para adicionar “interesse, permitindo que
um padrão rítmico permaneça no ouvido, normalmente executado pela bateria e baixo,
enquanto um segundo instrumento solista fica livre para improvisar”. (LOEWENTHAL In
MARTIN, 2002: 41-42) O uso de riffs irá se repetir em outras canções como “Cenouras” e
“Feira Moderna”. É interessante notar que os riffs normalmente são construídos sobre apenas
um acorde; é o caso de “Morse”, onde toda a Parte A acontece sobre o acorde de Mi menor.
Surge então uma questão que deve ser levantada: a influência do rock/pop sempre associada a
um consequente “empobrecimento” da harmonia. Partindo desta observação, levanto o
conceito proposto pelo musicólogo Philip Tagg de one chord-changes. Tagg combate a idéia
de que a harmonia que “gira” em torno de três ou menos acordes são menos interessantes e
consequentemente mais "pobres". Normalmente, a supervalorização da complexidade de uma
harmonia, faz com que outras noções musicais como textura, timbre, articulação rítmica e
outros parâmetros sejam considerados de importância secundária. Tagg coloca que no caso da
música pop/rock, esses parâmetros são de fundamental importância dentro do discurso
musical, principalmente à medida que a música passou a usufruir mais da tecnologia. Com as
amplificações elétricas, a gravação em multicanais, os tratamentos sonoros do estúdio, os
sequenciadores e os samplings digitais, a textura, timbre, articulação rítmica, etc. dantes
"esquecidos" passam a ter uma maior significação expressiva no discurso musical: "A
amplificação e a música de estúdio permitiram nuances vocais expressivas, como também a
apresentação de outros espaços acústicos complexos com o uso dos efeitos, panning, reverb,
delay, chorus, etc." (TAGG, 2009:160)
Os resultados sonoros presentes nos álbuns do Som Imaginário revelam este
momento de transição pelo qual passavam os estúdios brasileiros no final da década de 60
marcado sobretudo por uma gradativa reestruturação do reaparelhamento tecnológico (ZAN,
2001:116), que permitiu um maior número de experimentações e tornou os procedimentos
composicionais ainda mais manipuláveis com as possibilidades de cortes, colagens,
sobreposições, efeitos, etc. Entretanto, os estúdios ainda estavam distantes da infra-estrutura e
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dos equipamentos dos grandes estúdios estrangeiros. (PAIVA, 2006:4). Enquanto o padrão
mundial de gravação era 8, 12 ou 16 canais, no Brasil ainda se gravava com apenas 4 canais.
O primeiro estúdio a gravar com 16 canais foi o Estúdio Eldorado no ano de 1972 (IDEM).
No exterior, a música pop já havia se integrado aos procedimentos experimentais, tendo como
maior expoente o produtor musical dos Beatles George Martin, que “como produtor do grupo,

era também responsável pelas inovações técnicas que caracterizaram os álbuns tardios dos
Beatles” (MACFARLANE, 2008:36).
Neste sentido, é notável na produção do Som Imaginário, principalmente no
primeiro disco, a influência dos Beatles. Os procedimentos rítmicos e harmônicos
apresentam-se como ferramenta de composição, demonstrando afinidade com a linguagem
dos trabalhos do quarteto pós-66 (a partir, principalmente, dos álbuns Revolver e Sgt.
Pepper´s lonely heart club bands). Em “Make believe waltz”, faixa 4 do primeiro álbum do
Som Imaginário, a alteração da fórmula de compasso de composto para simples (no caso de
6/8 para ¾), nos remete às canções dos Beatles como “Lucy in the sky with diamonds” (na
mudança da parte A para o refrão - 6/8 para 4/4),“For the benefit of Mr. Kite”. (na seção
instrumental da música aos 1:00) e “Happiness is a warm gun” (dentre as diversas mudanças
de compasso está a alteração de 6/8 para 4/4 no refrão). Outra característica interessante é a
progressão de acordes observada nas já citadas canções: “Nepal” e “Make Believe Waltz”. Se
trata de um clichê harmônico emprestado da música erudita para a música popular e
popularizado na década de 60 pelo seu recorrente aparecimento em diversas canções: acordes
dominantes realizando cadências do tipo perfeita através das inversões de acordes 1,
desenhando assim linhas contrapontísticas que evitam movimentos de quintas e oitavas
paralelas. Fredera em entrevista para esta pesquisa aponta a progressão da música “Whiter
Shade of Pale” do grupo Procol Harum, no ano de 1967: “Make Believe Waltz foi muito
baseada na ária da 4ª corda, né. Porque na época fez sucesso a Whiter Shade of Pale do
Procol Harum, que é em cima da ária da 4ª corda”. (OLIVEIRA, 2010) Esta linha cromática
descendente, parece ter se tornado um “lugar comum” harmônico nas composições da época,
especialmente na obra dos Fab Four como na canção “For no one” e na conhecida “All you
need is love” . Na canção “Poison”, Zé Rodrix canta com um timbre rouco e leve até o
momento em que outras vozes são adicionadas nos versos, lembrando-nos a música “Sun
King” do álbum dos Beatles, Abbey Road. Até mesmo as expressões da língua inglesa
utilizadas se referem a termos que ganharam significados específicos na contracultura, como
drop-out e drop-in, ou ainda “way-out” e “way-in”, apontando novamente para o estado de
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outsiders (way-out) de parte da juventude daquelas décadas, adeptas à contracultura, que cada
vez mais se voltava para as questões internas do ser humano (way-in).
Percebe-se então, a estrutura das músicas estrangeiras, do pop e o rock, sendo
constantemente “adaptadas”, proporcionando ao grupo uma linguagem capaz de dialogar com
um público jovem e consumidor, sem perder a legitimidade requerida pela MPB e pelo
movimento tropicalista no final da década de 60, na medida em que adicionam improvisos,
experimentações sonoras e mantinham relativa liberdade de não adotar padrões rígidos de
forma, embora se baseassem nas estruturas da canção pop/rock. Os dois primeiros álbuns do
Som Imaginário indicam a posição do grupo no entremeio de duas idéias atuantes da época:
adotar modelos da música de massa no Brasil, mas, ao mesmo tempo, permanecer sob a
possibilidade de uma produção ainda “semi-artesanal” dentro dos estúdios de gravação, e
consequentemente, dentro da indústria fonográfica.
Já o álbum Matança do Porco o processo de criação e gravação se mostram mais
“racionalizados” no que tange ao planejamento dos arranjos e aos momentos pontuais de
improvisação. A sonoridade da guitarra distorcida, os sintetizadores são os principais
resquícios do período anterior do grupo. A opção pela representação do nacional transparece
na escolha do gênero “samba jazz” como carro chefe desta mistura e a procura de um “status”
mais elevado dentro do campo da MPB é justificada pela roupagem orquestral dada aos
arranjos instrumentais. Devemos compreender que a continuidade da incorporação de
elementos internacionais se deve ao fato de que, em 1973, a MPB já se consolidava como
uma “instituição” e sua produção seguia “sendo objetos híbridos, portadores de elementos
estéticos de natureza diversa em sua estrutura poética e musical” e “elementos musicais
diversos, até concorrentes num primeiro momento com a MPB, passaram a ser incorporados
sem maiores traumas”. (NAPOLITANO, 2002:2). O rock n´roll dos Beatles, o folk e o blues,
referências para os dois primeiros álbuns são substituídos pelo jazz, rock e pelo rock
progressivo, gêneros de expressiva vendagem naqueles anos, refletindo a “hierarquia” de
certos gêneros “baseada em noções de autenticidade, sinceridade e valor comercial”
legitimados naquele momento pela indústria cultural. O status de reconhecimento conferido
ao Matança do Porco pela mídia até os dias de hoje continua sendo possível graças a
“liberdade de criação” dada a categoria da “MPB culta” a qual “se objetivava em álbuns
mais acabados, complexos e sofisticados”. (IDEM: 5). Desta maneira a indústria fonográfica
poderia consolidar um catálogo de artistas e obras de realização comercial menos
“quantitativa” e mais “duradoura”, que é o que aconteceu tanto com o músico Wagner Tiso
quanto com Milton Nascimento durante a década de 70.
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3. Considerações Finais
O período de atuação do grupo Som Imaginário corresponde à transição dos anos
de 1960 para os 70 no Brasil, momento marcado por novas formas de expressão, orientadas,
sobretudo, pela abertura do país às informações estrangeiras e pelos debates entre o nacional e
o internacional no contexto da produção artística. Entretanto, mesmo fazendo referências às
produções estrangeiras, a sonoridade do grupo Som Imaginário se beneficiou de um momento
de transição da indústria fonográfica, ainda não completamente inserida no processo de
racionalização capitalista, permitindo assim um espaço livre para a improvisação e a
experimentação, além de promover a integração de artistas vindos de formações diferentes
dentro do estúdio. O pesquisador Frederico Coelho coloca que “era justamente a questão do
novo e da experimentação que serviriam como estopim para as rupturas da segunda metade
da década de 60”. (COELHO, 2010: 74)
Esta “autonomia” de produção concedida ao grupo garantiu ao Som Imaginário e
a outros artistas nos anos posteriores um reconhecimento dentro da indústria fonográfica,
concedendo-lhes uma individualidade artística em detrimento de um posicionamento como
mero produto desta indústria. Mesmo inserido num processo mais intenso de racionalização
da produção, o disco Matança do Porco colhe os frutos das experiências anteriores,
incorporando em sua narrativa diversos gêneros musicais nacionais e internacionais. Este
álbum faz parte ainda de um momento onde a música instrumental brasileira começa a ganhar
espaço dentro da indústria fonográfica, se integrando ao mercado nacional e internacional pela
legitimação que este hibridismo de gêneros e estilos lhes garantia. Esta característica
transparecerá na obra de artistas como Hermeto Paschoal, Egberto Gismonti e do próprio
Milton Nascimento nos anos posteriores.
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Resumo: Este painel focaliza tópicos escolhidos em Psicologia da Música: sua importância para a
formação do músico; a memória musical; e a experiência do fluxo relacionada à motivação para a
música. O primeiro trabalho objetiva fundamentar o estudo de psicologia na formação do
performer musical na academia e discutir brevemente esta disciplina como indissociável na
atividade deste músico. O segundo trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a
memória de trabalho para sequência de diferentes timbres, realizada com crianças soteropolitanas
(entre 4 e 12 anos), musicalizadas e não musicalizadas, e suas respectivas familiaridades e
preferência em relação a instrumentos de pequena percussão. Por fim, o terceiro trabalho apresenta
o resultado de uma pesquisa sobre experiência de fluxo e prática musical (Flow Theory), cujo
objetivo foi verificar, nas situações de prática musical de dois músicos, a presença de elementos
constituintes da experiência de fluxo. Em conjunto, apresentam um recorte do que tem sido
realizado na área da psicologia da música em três universidades de distintas regiões do Brasil.
Palavras-chave: psicologia da música, formação do performer musical, memória cognitiva
musical infantil, flow theory, motivação e música.
Topics in Music Psychology
Abstract: This group presentation aims at bringing for discussion some topics in Music
Psychology. The first paper presents fundaments for psychology studies on the music performer’s
education and discusses briefly such discipline as an inseparable part of the performer’s activity.
The second paper presents the results of a research on the working memory of 36 Brazilian
children between 4 and 12 years old for sequences of different timbres as well as their familiarity
and preference for small percussion instruments. Lastly, the third paper presents the result of a
survey on flow experience (Flow Theory) and music practice; the goal for this research was to
verify, in situations of musical practice of two musicians, the presence of components of the flow
experience. Together, the presentation highlights areas of interest of researchers dealing with
Psychology of Music in three different universities of distinct regions in Brazil.
Keywords: music psychology, performers’ education, children’s cognitive musical memory, flow
theory, motivation and music.
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Resumo: O trabalho objetiva fundamentar ao estudo de psicologia na formação do performer
musical na academia e discutir brevemente esta disciplina como indissociável na atividade deste
músico. As bases estão nos fundamentos da própria universidade como veículo de formação e
disseminação do conhecimento. A discussão passa pelo conceito EPM (RAY, 2005) e apresenta
resultados parciais de uma investigação em andamento sobre a psicologia em cursos música em 14
IES públicas brasileiras. As conclusões confirmam a necessidade do estudo de psicologia na
formação do performer.
Palavras-chave: psicologia da performance, formação do músico-intérprete, preparação para a
performance.
Performance Psychology on the Performers’ Academic Education
Abstract: This work aims to present fundaments to the studies for psychology studies on the
music performer’s education and to discuss briefly such discipline as an inseparable part of the
performer’s activity. The basis is on the foundations for the university itself, that is, to built and to
disseminate knowledge. The discussion revisits de concept of EPM (RAY, 2005) and presents
partial results of an ongoing investigation on music undergraduate courses in 14 Brazilian public
universities. The conclusion confirms the necessity of the studies on psychology at the performers’
education.
Keywords: performance psychology, performers’ education, preparation to performance

1. Introdução
O estudo da psicologia associado a formação do músico-intérprete (performer) vem
sendo cada vez mais abordado em projetos de pesquisa desde o terceiro quarto do século XX
quando as pesquisas em cognição e música passaram a ser mais amplas e consistentes.
Contribuíram para tal cenário a inserção crescente de músicos em equipes multidisciplinares
envolvendo psicólogos e neurocientistas e fisiologistas em grupos de pesquisa trabalhando
sobre o desempenho de performer. Esta questão tem sido abordada por vários autores
brasileiros, entre eles Gerling; Souza (2000), RAY (2005), Gerling; Santos (2007) e Borém
(2010). Grande contribuição também tem sido dada através de estudos desenvolvidos por
grupos de pesquisa do diretório CNPq a exemplo do Performance Musical (UFG), Música,
Corpo e Ciência (UFG-UFMG-UNB), Ensino, Controle e Aprendizagem na Performance
Musical (UFMG) e Núcleo de Pesquisa em Performance Musical e Psicologia (UFBA).
Contudo, o estudo de psicologia nos currículos de graduação ainda é associada apenas como
um elemento da formação do estudante de licenciatura, desvinculado da formação do
intérprete, salvo raras e recentes exceções que apresentaremos na segunda parte deste artigo.
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O presente trabalho tem como objetivo fundamentar ao estudo de psicologia na
formação do performer musical na academia bem como discutir esta disciplina do
conhecimento neste contexto. O texto se apresenta em duas partes: a primeira dedicada aos
fundamentos da própria universidade como veículo de formação e disseminação do
conhecimento, onde se justifica maior atenção para a inserção do estudo de psicologia na
formação do performer; a segunda apresenta o estado da arte da psicologia no ensino de
performance musical na graduação com resultados parciais de uma pesquisa em andamento
que ilustra a questão.
2. Fundamentos para o estudo de psicologia na formação do performer musical
Para fundamentar ao estudo de psicologia na formação do performer musical na
universidade partimos do próprio fundamento que rege a academia desde a idade média, qual
seja, gerar e disseminar o conhecimento. Estudo recentes, como o do respeitado filósofo e
educador Joaquim Antonio Severino (2011), defendem uma visão mais integrada da
universidade com a aquisição de conhecimento que forme um indivíduo para além de
competências técnicas. Para o autor, a universidade deve ser capaz de formar um indivíduo
para que este
se aproprie do acervo de conhecimentos científicos relativos a seu campo de trabalho; domine
um conjunto de habilidades técnicas adequadas a sua ação interventiva sobre a natureza e
sobre a própria sociedade; e desenvolva uma sensibilidade a valores culturais necessários para
inserir-se ética e politicamente em sua sociedade histórica. (SEVERINO, 2011 p. 18)

Dentro desta concepção, ressalta-se aqui a importância de que o indivíduo, ao se
apropriar dos conhecimentos relativos ao seu campo de trabalho, deve fazê-lo de forma a
tornar-se capaz de fazer com que o conhecimento adquirido seja elaborado, registrado
(idealmente) e disseminado (obrigatoriamente). A apropriação sem as demais etapas inerentes
ao funcionamento da academia não deixam de formar indivíduos capacitados a exercer sua
atividade profissional, porém tendem a formar profissionais distanciados da função de
disseminar o conhecimento, formal e informalmente. No caso da formação de músicos,
particularmente performers, é indispensável que estes sejam capazes de elaborar e disseminar
o conhecimento para que a produção artística não se perca apenas em reproduções ou
releituras do passado, mas que aponte as perspectivas para o futuro.
A proposta de discutir esta psicologia como conhecimento necessário na formação do
performer se apoia na ideia de que os aspectos psicológicos são parte intrínseca da atuação do
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performer musical. Ao apresentar tais aspectos como um dos Elementos da Performance
Musical, RAY (2005), deixa clara a importância de que este aspecto seja abordado nas etapas
de aprendizado do instrumento e de forma direcionada para os problemas em potencial
gerados pela exposição do músico a situações públicas (atividade cotidiana do performer).
[...] é relevante destacar [...] que nos aspectos psicológicos estão inseridas condições
fundamentais para a preparação e execução musical, bem como para a avaliação
(pedagógica ou de auto-desempenho) do performer. A estrutura emocional de um
músico precisa ser trabalhada tanto quanto suas habilidades motoras e aprofundadas
juntamente com o crescimento do seu conhecimento do contexto musical das obras que
ele executa. Podem-se considerar também possibilidades de estudo da percepção e da
comunicação em grupo – essencialmente objetos de estudo da psicologia – em
pesquisas sobre performance musical. (RAY, 2005 p.47).

Por tudo isto, o estudo de psicologia está se apresentando cada vez mais
necessário não apenas como ferramenta de ensino mas também como um recurso de
aprendizado. Não só proporciona a detecção de hábitos a serem corrigidos (ou modificados)
no aprendizado do instrumento como também é ferramenta de auto-avaliação, neste sentido,
elemento indispensável para o aprimoramento do artista.
3. A disciplina psicologia na formação do performer: o estado atual da questão
No Brasil, as pesquisas em psicologia da performance tem se avolumado
significativamente nos últimos 6 anos, desde a fundação da Associação Brasileira de
Cognição e Artes Musicais – ABCM, o que fica facilmente confirmado num breve olhar pelos
anais dos congressos promovidos pela instituição desde sua fundação em 2006. São dezenas
de pesquisadores brasileiros inspirados pelas possibilidades de reflexões envolvendo música e
cognição, não raro, psicologia na música - alguns deles citados na parte introdutória deste
texto.
Em revisão da literatura apresentada recentemente por estes autores (RAY;
KAMISNKI, 2011), além da ampliação dos estudos no Brasil, ficou evidente o histórico que
carregam os estudos de psicologia na área de música também no exterior. A psicologia da
música ganhou gradativamente um quadro teórico que não só justifica mas viabiliza seu
estudo na formação do performer desde os primeiros passos de Carl Seashore (1938) na
pesquisa em psicologia da música na Universidade de Iowa, passando pelo surgimento da
disciplina ‘Cognição’ como área de conhecimento (final da década de 50) e chegando a
estudos de cognição musical desenvolvidos por pesquisadores europeus e norte-americanos
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como Diana Deutsch (1982 rev. 1999), John Rink, 2002, Aaron Williamon (2004), Robert
Chaffin e Logan (2006), entre outros.
Há ainda outros estudos ressaltam a questão. Ao discutir a relação professor-aluno, o
músico e psicólogo Don Greene (2002) levanta um problema corriqueiro na atividade do
performer-docente: os professores não são psicólogos e nem têm formação para se aprofundar
nas questões extra musicais que estão intrínsecas à realização da performance. Esta
constatação evidencia a necessidade de que o músico reconheça ‘figuras de interferência’, isto
é, “resultados da somatória das interferências positivas e negativas atuantes durante uma
performance musical” (RAY, 2005) no contato diário com o aluno para poder melhor orientálo, não tratá-lo. Isto sim seria função do psicólogo.
O flautista e regente Ricardo Garcia (2010), afirma que os performers além de se
preocuparem com aspectos técnicos e físicos destes, há as “condições psicológicas do
executante” (p. 855). Estas condições, quando não são bem trabalhadas, pode ocorrer a
“possibilidade de a performance musical gerar resultados negativos, comprometendo a prática
musical e a carreira profissional dos músicos” (p.855). Para Gerald Klickstein (2009. p.155)
saber lidar com estes aspectos psicológicos são essências para formação do artista na área da
música, para controle da ansiedade alguns notáveis instrumentistas optaram por procurar
terapeutas para encontrar ajuda. O autor inclui o preparo mental/emocional como uma das
“cinco facetas da preparação da performance” (Five facets of performance preparation) e
ressalta a importância que o estudo da psicologia tem na formação dos performers.
Uma recente publicação de neurocientistas da USP (Rocha; Dias-Neto; Gataz, 2011),
disponibilizou em português o Music Performance Anxiety Inventory, um questionário de
medição de ansiedade em músicos. Os autores traduziram e validaram um inventário para
avaliar os níveis de ansiedade do performer. Na publicação ressaltam, com preocupação, o
fato de que no Brasil “não há serviços especializados na saúde mental de musicistas, salvo
algumas iniciativas isoladas” (p. 218).
Apesar das pesquisas em cognição musical estarem em ampliação constante, é
compreensível que os autores afirmem ser ainda reduzido número de profissionais ligados à
saúde mental de músicos-instrumentistas. Tal afirmação corrobora o estado atual da inserção
da psicologia na formação do instrumentista na academia brasileira. Uma pesquisa em
andamento dos autores sobre a inserção da disciplina psicologia nos cursos de bacharelado e
licenciatura em instrumento musical e canto em 14 IES públicas brasileiras (RAY, 2011)
constatou que apenas uma delas oferece disciplinas específicas para a formação de músicos-
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performers, ainda assim como optativa na grade curricular. Veja quadro demonstrativo,
resultado parcial da pesquisa, abaixo:

Figura 1: quadro comparativo dos cursos selecionados (ENADE-INEP-MEC, 2009) Fonte: RAY; KAMINSKI (2011)
.

Apesar do grande desenvolvimento das pesquisas na área, estas “ainda têm pouco
reflexo nos currículos das universidades federais brasileiras que oferecem cursos de
bacharelado em instrumento/canto ou licenciatura em música” (RAY, 2011). Neste sentido, a
discussão, ainda que breve, visando fundamentar a importância dos estudos de psicologia na
formação do performer torna-se mais relevante se confrontada com o atual estado da questão.
Coloca-se como mais um caminho rumo a otimização da estrutura curricular que forma
docentes-artistas-pesquisadores, independente da sequencia em que as atuações sejam
colocadas, em performance musical.
4. Considerações Finais
Fundamentar ao estudo de psicologia na formação do performer musical na academia
foi tarefa aqui realizada de forma breve, como cabe num texto curto de congresso mas que
apresentou informações suficientes para embasar a arguição sobre a importância da psicologia
como ferramenta na formação do docente-artista-pesquisador em performance musical. O
estado da arte da psicologia no ensino de performance musical na graduação ilustrado pela
avaliação dos curriculos de 14 IES federais deixaram evidente a pouca atenção que o tema
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tem por parte destas instituições. Ainda falta uma investigação com garduando e egressos dos
referidos cursos para que se detecte em que grau a ausência da psicologia direcionada a
formação do performer prejudicaria sua formação como um todo, músico e egresso da
universidade com a responsabilidade de disseminar o conhecimento adquirido bem como
ampliá-lo, sempre que possível. Mas esta é uma próxima etapa.
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Resumo: O presente estudo se dispôs a verificar a memória de trabalho para sequência de
diferentes timbres, de 36 crianças, soteropolitanas, musicalizadas e não musicalizadas, e suas
respectivas familiaridades e preferência em relação a instrumentos de pequena percussão. As
crianças participantes tinham idade entre 4 e 12 anos. A análise dos dados revelou que a maioria
das crianças, recordou-se dos oito itens ouvidos. Ao contrapor esse resultado com os de estudos
que verificaram a amplitude de memória para itens verbais, isso pode sugerir que esta, para itens
musicais, pode apresentar maior capacidade.
Palavras-chave: memória cognitiva musical infantil, Timbre na música, Cognição musical e
memória, preferência musical.
The child musical memory: an exploratory study about audiation of timbristic sequences by children
between 4 and 12 years.
Abstract: The aim of this research was to check the working memory of 36 Brazilian children for
sequences of different timbres as well as their familiarity and preference for small percussion
instruments. The participating children were from the city of Salvador, Bahia. Some of them had
attended musical classes earlier, and some had not. The examined children were between 4 and 12
years old. Data analysis revealed that the majority of the children, regardless of age, recalled the 8
musical items they had been hearing. A comparison of this result with the studies which assessed
the extent of memory for verbal items, shows that the memory for musical items may have a
higher capacity.
Keywords: children’s cognitive musical memory, timbre in music, musical cognition and
memory, musical preference.

1. Fundamentação Teórica
Novas e diferentes metodologias de estudo do cérebro, nos últimos tempos, têm
provocado amplas contribuições à compreensão do funcionamento do sistema nervoso
relativo ao fazer musical. Todos os fundamentos biológicos da cognição musical possibilitam
o trabalho de pesquisadores da Neurociência Cognitiva da Música em revelar o papel da
mente musical, que possibilita a conversão de sons em experiências cognitivas e estéticas
armazenados na memória humana (ZATORRE, 2003, PATEL 2003). De acordo com Ilari
(2002), os conceitos de memória de curto prazo e de longo prazo são bastantes presentes e
fundamentais (vitais) para vários aspectos do fazer musical, demonstrando a importância da
memória para a educação musical, para a preservação cultural, e para o desenvolvimento da
preferência e gosto musicais.
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Uma das mais antigas divisões da memória reside na distinção entre memória
sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo, a qual advém do modelo de
multiarmazenamento proposto por Atkinson e Shiffrin (1968). Este modelo sugere um
determinado armazenamento, existente em um estágio específico do processamento da
informação, representado para cada tipo de memória. Primeiramente, a informação é recebida
no armazenamento sensorial, onde é mantida durante alguns segundos ou frações de segundo
após o desaparecimento do estímulo. Em seguida, passa para o armazenamento de curto
prazo, retendo apenas certa quantidade de informação durante menos de 1 minuto. Depois de
passar pelo armazenamento de curto prazo a informação ou é esquecida ou, se for processada,
por exemplo, através da recapitulação, pode passar para o armazenamento de longo prazo,
onde pode permanecer indefinidamente nesse compartimento de capacidade ilimitada
(CARNEIRO, 2008).
Baddeley e Hitch, em 1974, alteraram a concepção de memória de curto prazo,
encarada como um compartimento de armazenamento temporário, sugerindo o modelo de
memória de trabalho (Working Memory), para explicar, dessa forma, a armazenagem
temporária da informação, ao passo que operações mentais são executadas. Segundo este
modelo, além da armazenagem temporária da informação durante a execução de determinadas
operações mentais, a informação ainda pode ser classificada, organizada e relacionada com
outra informação já conservada na memória. A maioria dos pesquisadores da área defende
que os diferentes elementos do modelo da memória de trabalho contribuem para a explicação
de tarefas cognitivas que incluem um sistema de manipulação temporária da informação, tais
como a leitura, a matemática, o raciocínio e a resolução de problemas, assim como a música
(BADDELEY, 1986).
O modelo de memória de trabalho proposto por Baddeley e Hitch (1974),
caracterizou-se por ser, primeiramente, um modelo tripartido, tornando-se posteriormente um
modelo multicomponente:
a) executor central, responsável pelas funções reguladoras como atenção, controle
da ação e resolução de problemas;
b) loop fonológico, responsável pelo armazenamento de curto prazo e manipulação
mental da informação fonológica e do processo de recapitulação sub-vocal;
c) bloco de notas visuo-espacial, responsável pelo armazenamento de curto prazo e
manipulação mental das características visuais e espaciais, como cor, forma e movimento, se
subdivide num componente visual e em outro espacial.
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d) buffer episódico, quarto componente sugerido, posteriormente, por Baddeley,
responsável por acessar informações da memória de longo prazo e conhecimentos já
cristalizados durante operações da memória de trabalho; este componente também é o
responsável pelo processamento de informações musicais na memória de trabalho.
Estudos na área inferem que a estrutura modular básica da memória de trabalho já esta
formada aos 6 anos, ou mesmo mais cedo, contudo a capacidade de cada componente
aumenta linearmente até à adolescência. A organização estrutural da memória de trabalho
mantém-se constante com a idade. Ao longo do desenvolvimento observa-se uma ligação do
executor central com o loop fonológico e com o bloco de notas visuo-espacial, entretanto
estes dois últimos componentes permanecem relativamente independentes entre si
(GATHERCOLE et al. 2004 apud CARNEIRO, 2008).
É designada de amplitude de memória, a capacidade limitada da memória de curto
prazo manter informações. Habitualmente esta é medida através de testes de memória para
dígitos que consiste em repetir, na mesma ordem, os dígitos apresentados, imediatamente
após terem sido ouvidos ou vistos. Um adulto tem, em média, aproximadamente, a amplitude
de memória para dígitos de 7 ± 2 itens (MILLER, 1956 apud CARNEIRO, 2008). A
amplitude da memória, segundo alguns estudos desenvolvimentais, aumenta gradualmente
com a idade. Enquanto uma criança de 2 anos, possui uma amplitude de memória de
aproximadamente 2 itens, uma criança de 9 anos possui uma amplitude de memória de
aproximada de 6 itens (CARNEIRO, 2008).
2. Objetivos
A presente pesquisa teve como objetivo investigar a amplitude da memória de
trabalho para sequência de diferentes timbres, por crianças de 4 a 12 anos, e suas
familiaridades e preferências em relação a estes. Além de observar possíveis diferenças entre
crianças musicalizadas e não musicalizadas, faixa etária e gênero.
3. Amostra
Participaram dessa pesquisa, 36 crianças brasileiras (17 meninas e 19 meninos),
provenientes da cidade de Salvador (BA), de 4 a 12 anos, frequentadoras do curso de extensão
musical da Universidade Federal da Bahia, e de escola municipal sem conteúdo musical no
currículo. A maioria das crianças já frequentava o curso de musicalização e/ou coral da
UFBA, a outra parcela das crianças era proveniente de uma escola municipal localizada na
Cidade Baixa, convidada a participar do coral. Por ser um grupo heterogêneo, optou-se por
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dividi-lo em três faixas etárias: de 4 a 6 anos (7 meninas e 9 meninos, todos musicalizados);
de 7 a 9 anos (3 meninas, sendo apenas uma não musicalizada e 3 meninos, todos
musicalizados), de 10 a 12 anos (6 meninas, todas não musicalizadas e 8 meninos, sendo
apenas 2 musicalizados), para assim verificar em cada uma destas as questões da presente
pesquisa. Essa divisão, contudo, não se baseou em nenhum modelo de fase de
desenvolvimento infantil e sim na realidade do cotidiano das crianças que, em atividades da
escola regular e de música, costumam ser separadas dentro dessa faixa.
4. Procedimento
Todos os participantes foram testados em sala de aula de música, individualmente, na
presença do professor de música. Previamente, a criança foi questionada se frequentava ou se
já frequentou aulas de música. Diferentes instrumentos de pequena percussão como pandeiro,
caxixi, agogô, triângulo, clavas, etc, foram apresentados à criança que visualizou e ouviu o
som de cada um; além dos próprios instrumentos foi apresentada uma figura (foto)
correspondente a cada instrumento elencado para o experimento. A criança foi questionada se
conhecia os instrumentos apresentados e, caso conhecesse, era pedido que ela denominasse
cada um; caso ela não conhecesse eram apresentados os nomes e os sons de cada instrumento.
Em seguida, a criança ouvia uma sequência de oito diferentes timbres, gravada em áudio
(compasso quaternário, dois compassos por instrumento, realizando apenas semínimas, em
andamento de 80bpm, duração de 53 segundos) relativos aos instrumentos apresentados,
utilizando um fone de ouvido (headphones). Desse modo, a criança não podia visualizar qual
instrumento estava sendo tocado, apenas ouvi-lo. Ao término da execução, a criança deveria
escolher e ordenar as figuras dos instrumentos de acordo com o que foi ouvido, logo após a
criança era questionada se gostava ou não gostava destes ou se era indiferente, se não tinha
nenhum tipo de preferência.
A análise dos dados aconteceu através da análise do vídeo do experimento e do
questionário pessoal de cada criança, que continha informações particulares como idade,
gênero, se esta era ou não musicalizada, se já conhecia ou não os instrumentos apresentados e
sua preferência por alguns destes.
Os estímulos musicais utilizados foram diferentes instrumentos de pequena percussão.
A sequência de 8 instrumentos ouvida – em compasso quaternário, dois compassos por
instrumento, realizando apenas semínimas, em andamento de 80bpm, com duração de 53
segundos – era a seguinte: 1) clavas; 2) maracas; 3) triângulo; 4) pandeiro; 5) caxixi; 6)
agogô; 7) reco-reco; 8) pratinhos.
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5. Resultados e Conclusão
Na análise do número de itens recordados observou-se que apenas uma criança,
um menino, pertencente à faixa etária de 4 a 6 anos, não recordou o numero total de itens
ouvidos, recordando apenas 7 itens. Na faixa etária de 7 a 9 anos todas as crianças
recordaram-se dos oito itens ouvidos. E na faixa etária de 10 a 12 anos apenas uma criança,
também um menino, não recordou o número total de itens ouvidos, recordando apenas 6 itens.
Na faixa etária de 4 a 6 anos, esta composta integralmente por crianças musicalizadas, apenas
uma menina recordou-se de 3 itens na ordem correta da sequência ouvida, e uma outra menina
recordou-se de 1 item na ordem correta. Dois meninos lembraram-se de 1 item na ordem
correta e o resto das crianças lembrou-se dos itens em ordem aleatória. Na faixa etária de 7 a 9
anos, apenas uma menina e um menino, ambos musicalizados, recordaram-se de 1 item na
ordem correta da sequência ouvida e outros dois meninos, também musicalizados,
recordaram-se de 3 itens na ordem correta. A faixa etária de 10 a 12 anos, foi a que
apresentou os melhores resultados. Uma menina não musicalizada, quatro meninos não
musicalizados e um menino musicalizado, recordaram-se de 1 item na ordem correta da
sequência; duas meninas não musicalizadas recordaram-se de 2 itens na ordem correta; um
menino não musicalizado recordou-se de 6 itens na ordem correta e um menino musicalizado
recordou-se de 8 itens na ordem correta da sequência ouvida, sendo o único a alcançar a
recordação integral da ordem da sequência de timbres ouvidos
Ao analisar os dados foi possível constatar algumas peculiaridades no formato do
experimento, que podem, de certa maneira, responder a alguns resultados. As crianças não
sabiam quantos instrumentos iriam ouvir e quantos deveriam ordenar, ao final da sequência de
timbres, a maioria ia falando o nome dos instrumentos e procurando a figura para ordená-los,
algumas optaram apenas por algumas figuras, outras mesmo não lembrando a ordem correta
se lembravam daqueles instrumentos e adicionavam na sequência de figuras, algumas se
questionavam se deveriam usar todas as figuras expostas ou não. Nesse momento as crianças
recebiam a informação que deveriam ordenar apenas o que lembravam, nenhum tipo de
informação relacionada à quantidade de instrumentos ouvida foi oferecida, contudo o número
de figuras era exatamente igual, e houve uma tendência quase que geral das crianças
ordenarem todas as figuras apresentadas. Ao mesmo tempo em que a figura do instrumento
possibilitou uma associação entre o som ouvido e a imagem do instrumento, no caso dos
alunos que não possuíam familiaridade com tais, pôde também sugerir, indiretamente, que
estes optassem pelas figuras independentemente do que foi ouvido, pois “deveriam” utilizar as
figuras apresentadas, criando uma falsa lembrança, ou não, apenas facilitando esta, o que já
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demonstra uma certa implicação direta na variável do número de itens recordado, pois a
grande maioria se recordou dos 8 itens ouvidos, ou pelo menos demonstrou isso através da
escolha das figuras. Porém, se analisarmos a situação sob a concepção de desenvolvimento de
Vygotsky (1987), que considera a linguagem um fator determinante na estruturação e
organização dos processos mentais, tendo a fala desempenho e função específica na realização
da atividade prática, a sugestão de que estas compartilham uma mesma função psicológica
talvez possa justificar o fato de muitos alunos falarem em voz alta suas lembranças
simultaneamente à escolha e ordenação das figuras dos instrumentos. Este procedimento
duplo de fala em conjunto com a atividade prática pode ter sido relevante para o resultado do
número de itens recordados e da sequência destes. Assim a amplitude de memória para esses
itens, que no caso são musicais e não verbais – sendo assim, a informação sonora não se
processa e armazena somente no loop fonológico, mas também no buffer episódico – pode ser
considerada diferente das encontradas em estudos realizados com itens verbais. Desse modo,
é possível observar que, provavelmente, a amplitude de memória para itens musicais, pode ser
maior que para itens verbais. Entretanto, essas prováveis inferências ainda necessitam ser
melhor analisadas e novos experimentos devem ser realizados com o intuito de observar essa
condição com mais propriedade.
Foi interessante analisar que a grande maioria das crianças musicalizadas não
apresentou preferência por algum instrumento específico. As crianças declararam gostar de
todos e não apresentaram nenhum tipo de preferência especial por nenhum. Também foi
possível perceber percentualmente que houve uma certa tendência dos meninos gostarem mais
dos timbres agudos (triângulo e pratinhos por exemplo obtiveram mais votos positivos entre
os meninos), em contrapartida, os timbres agudos foram os que mais apresentaram graus de
não preferência no total geral. Outro dado que despertou atenção foi que a maioria das
crianças conheciam o pandeiro e o triângulo, mesmo as não musicalizadas, isso pode ser
explicado pelo fator sociocultural, pois o pandeiro e o triângulo são dois instrumentos muito
utilizados nas manifestações culturais de Salvador e da Bahia e Nordeste em geral. São
instrumentos fundamentais ao samba e ao baião respectivamente, dois estilos musicais muito
divulgados e promulgados nessa região. O caxixi também apresentou certo grau de
familiaridade e preferência positivos, isso pode dever-se ao fato de ser um instrumento
utilizado na capoeira, e esta ser uma manifestação cultural extremamente forte em Salvador.
Ao isolar o resultado de familiaridade e preferência e considerá-lo no total geral é
possível perceber que as crianças musicalizadas, além de apresentarem familiaridade com os
instrumentos, não demonstram um baixo grau de indiferença e/ou de não preferência. O
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contato com a música, com os instrumentos e o processo do fazer musical possibilitam que o
individuo amplie sua percepção e seus horizontes, de maneira a receber novas informações,
tanto sonoras quanto visuais, de forma aberta, consciente e livre de preconceitos e préjulgamentos. É evidente que essa conclusão não possui valor generativo e que esta questão
aplica-se a cada contexto de modo singular. Contudo, a partir desse resultado pode-se inferir
que essas crianças musicalizadas, envolvidas na presente pesquisa, estão aptas a receber e
processar informações já conhecidas ou novas, embora isso não signifique que as outras
crianças não possuam essa condição – até porque muitas possuem contato informal com a
música. O fazer musical além de estimular as aptidões musicais e perceptivas, amplia diversas
habilidades relacionadas ao desenvolvimento infantil (ILARI, 2006).
Os resultados do presente estudo são relevantes e tem implicações diretas para a
educação musical. Pois, a partir do momento que o educador musical adquire conhecimento
sobre os processos cognitivos que envolvem a memória no fazer musical, este está apto para
observar a gradação destes processos em si próprio e em seus alunos, desenvolvendo
atividades musicais que os estimulem ainda mais. Dessa maneira, é possível descobrir
maneiras de aplicar planejamentos relativos à realidade particular de cada turma envolvida na
aprendizagem musical, proporcionando uma contribuição valiosa e importante para o
processo de ensino-aprendizagem em música.
Fica claro que novas investigações precisam ser realizadas e ampliadas para que se
possa cada vez mais tomar conhecimento sobre as idiossincrasias da memória musical em
suas diferentes perspectivas. No decorrer do estudo em questão, percebeu-se que há pouca
pesquisa sobre memória musical, em diferentes perspectivas, desenvolvida pela comunidade
acadêmica brasileira, mostrando-se ser forçoso o desenvolvimento e a realização de novos
estudos relacionados ao tema. Por possuir um caráter exploratório, o estudo em questão tem
como objetivo póstumo utilizar os resultados dessas verificações da memória musical de
trabalho no contexto infantil como ponto de partida e motivação para novas investigações
relacionadas à memória musical das crianças. Fazem-se necessárias novas investigações no
âmbito do funcionamento da memória de trabalho assim como no âmbito da memória de
longo prazo para a música. Desse modo, essa pesquisa tende a se estender aos processos de
operação e amplitude da memória de trabalho e de longo prazo relacionadas à música,
envolvendo timbres, alturas (contornos melódicos) e informação textual (verbal) para assim
tentar oferecer um melhor entendimento sobre os funcionamentos da memória humana no
contexto musical.
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Motivação e prática musical: um exemplo de pesquisa sobre a Flow Theory
Rosane Cardoso de Araujo
UFPR – rosanecardoso@ufpr.br
Resumo: Neste texto apresento uma reflexão sobre motivação e música trazendo o resultado de
uma pesquisa realizada sobre experiência de fluxo e prática musical (Flow Theory). O objetivo
para a pesquisa foi verificar, nas situações de prática musical de dois músicos, a presença de
elementos constituintes da experiência de fluxo. A análise dos dados foi organizada em cinco
categorias: organização da prática musical e metas; desafios e contribuição do repertório;
concentração; emoção; e comportamento autotélico. Os resultados indicaram a relevância dos
processos auto-regulatórios como componentes essenciais da otimização da performance, que
direcionam a atenção e geram a concentração, favorecendo a vivência do fluxo.
Palavras-chave: flow theory, motivação, prática musical, estudo qualitativo, cognição.
Motivation and musical practice: an example of research about Flow Theory
Abstract: In this paper I present a reflection on motivation and music bringing the result
of a survey on flow experience (Flow Theory) and music practice. The goal for this research
was to verify, in situations of musical practice of two musicians, the presence of components of
the flow experience. Data analysis was organized into five categories: organization of musical
practice and goals, challenges and contribution of the repertoire, concentration, emotion, and
behavior autotelic. The results indicated the importance of self-regulatory processes as essential
components of optimal performance, directing attention and generate the concentration,
favoring the experience of flow.
Keywords: flow theory, motivation, musical practice, qualitative study, cognition

1. Introdução
Os comportamentos humanos são guiados por motivos externos e motivos internos,
que, segundo Reeve (2006), são vinculados à fatores extrínsecos, necessidades, cognições e
emoções. Para este autor, portanto, as investigações sobre motivação fornecem respostas
sobre as causas do comportamento humano e favorecem a compreensão de elementos sobre a
capacidade de desempenho e o bem estar dos indivíduos na realização das mais diversas
tarefas.
Pesquisas sobre motivação e música têm sido sistematicamente desenvolvidas por
meio de diversos referenciais, como, por exemplo, Crenças de autoeficácia e autoregulação
(McCORMICK e McPHERSON, 2003 e 2006; RITCHIE e WILLIAMON, 2011; MIKSZA,
2012);

teoria da autodeterminação (RENWICK e McPHERSON, 2009; ARAUJO,

CAVALCANTI e FIGUEIREDO, 2010); teoria do fluxo ( CUSTODERO 2005, 2006;
ADDESSI e PACHET, 2007). A teoria do Fluxo (ou Flow Theory) de Csikszentmihalyi
(2003, 1999, 1996, 1992, 1990), portanto, é uma abordagem que tem sido utilizada
especialmente para os estudos cujo foco é a análise da qualidade do envolvimento dos sujeitos
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na realização de diferentes atividades. Para Csikszentmihalyi (1999) o “estado de fluxo”
ocorre quando o indivíduo está totalmente imerso na execução de uma atividade que lhe
oferece um desafio proporcional às suas habilidades, com grande concentração.
Assim, no contexto da prática musical, o estado do fluxo (ou experiência de fluxo) é
vivenciada por um engajamento do indivíduo na atividade musical que permite ao músico,
por meio de um feedback imediato e positivo, a satisfação de sua necessidade de
competência.
A pesquisa1 que apresento foi conduzida numa perspectiva qualitativa, por meio de dois
estudos de caso, analisados à luz da teoria do fluxo. As questões norteadores desta pesquisa foram
sintetizadas nas seguintes indagações: 1) É possível verificar, na prática cotidiana de músicos, os
elementos descritos por Csikszentmihalyi como componentes da experiência de fluxo?; 2) os
elementos observados podem ser encontrados em práticas vinculadas á diferentes contextos? O
objetivo geral para a pesquisa, portanto, foi verificar, por meio do relato de dois músicos sobre suas
práticas musicais cotidianas, a presença de elementos descritos por Csikszentmihalyi (1999) como
constituintes da experiência do fluxo. Os elementos considerados significativos para análise dos
dados foram: a organização da prática por meio do estabelecimento de metas, a relação entre
habilidades e desafios vivenciados nas situações de execução instrumental, a contribuição do
repertório como fator contribuinte para o estado do fluxo a concentração, a emoção e o
comportamento autotélico2.
2. Método e caracterização dos participantes da pesquisa
Este estudo foi realizados por meio de dois estudos de caso e a coleta de dados foi feita por
entrevistas semi-estruturadas. Os dois músicos entrevistados atuavam em ambientes diversos: um
vinculado ao ambiente das salas de concerto na prática de música antiga3 e o outro vinculado ao
ambiente da música popular, cujas atividades de performance estavam situadas em bares e shows.
Para fins do relato de pesquisa e para preservar a identidade dos participantes, eles foram
identificados por meio de dois nomes fictícios: Carlos (28 anos, percussionista) e Ana (26 anos,
flautista). As entrevistas foram realizadas entre novembro de 2009 e março de 2010 e o critério de

1

A presente pesquisa foi realizada colaborativamente entre as autoras que são docentes/pesquisadoras das instituições UFPR
e EMBAP, junto ao grupo de pesquisa “Processos Formativos e Cognitivos em Educação Musical” (CNPQ/UFPR),
vinculado ao programa de Pós-graduação em Música da UFPR.
2
O termo autotélico é explicado pelo autor como uma palavra composta de dois radicais gregos: auto (relativo ao indivíduo) e telos
(finalidade, meta). Segundo Csikszentmihalyi (1999) quando o indivíduo consegue enfrentar diversas atividades com envolvimento e
entusiasmo, pode-se dizer que possui uma personalidade autotélica, isto é, ele realiza as atividades pelo simples prazer de realizar,
tendo a experiência em si como meta principal (e não os fatores externos).
3
A expressão “Música Antiga”, neste texto se refere ao repertório de música renascentista e barroca executada pela
participante da pesquisa.
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seleção para escolha dos dois entrevistados foi a existência de uma ativa prática musical e a carreira
profissional exclusiva na área da música.
3. Análise das entrevistas
3.1) Prática musical: organização e metas: Um dos aspectos discutidos por Csikszentmihalyi
(1999, 1992), que caracteriza a experiência do fluxo é o estabelecimento das metas que auxiliam os
processos de concentração e de organização da atividade. As metas, para Reeve “[...] geram
motivação fazendo com que a atenção da pessoa se focalize na discrepância (ou incongruência)
entre seu nível de realização [...] e seu nível ideal de realização [...].” (REEVE, 2006, p. 131).
Ao relatarem suas práticas musicais, foi possível identificar elementos que indicavam que
os músicos possuíam uma prática de estudo frequentemente sistematizada, baseada no
estabelecimento de metas e que tinham experiências freqüentes de performance pública.
Carlos apresentou em seu discurso, elementos que revelaram que este possuía um controle
do seu estudo, seja para novo repertório, seja para prática do repertório já estudado.
Como músico de banda, ensaiava com frequencia com vários grupos e se apresentava
muito, em bares e shows. Ao relatar o seu processo de estudo, ele enfatizou especialmente a
aquisição das peças novas, nas quais ele estudava por partes “[...] tentando..., adicionando de
pedacinho em pedacinho... “(CARLOS, 2009, entrevista 1, p. 02) até conseguir a execução do todo.
Na sequencia, ele explicou o processo pelo qual conseguia o bom desempenho na execução, isto é,
a prática deliberada, cotidiana:
Vou tentando até sair. Repetição e repetição. Na bateria é assim: tua mão direita faz uma
coisa, tua mão esquerda faz outra, teu pé direito faz outra coisa e teu pé esquerdo outra.
São 4 coisas que precisa trabalhar de maneira independente. Então vc treina uma parte,
automatiza aquela parte. Aí adiciona outra, e aí vai até o ritmo ficar completo. Mas é um
trabalho muito difícil. (...) Como sou auto-didata, não sei se esta é a forma mais correta,
mas funciona para mim. (Ibid., p.03).

Ana, por sua vez, atuava em um grupo de Música Antiga e possuía certa regularidade de
participação em concertos. Ao relatar sua prática de estudo identificou um “roteiro” que
desenvolvia especialmente na aquisição de um novo repertório: “Faço assim: primeiro uma leitura
geral, depois faço a análise da peça, aí verifico os temas e contrapontos. Depois eu procuro ouvir
diferentes gravações da obra e por último resolvo os problemas técnicos” (ANA, 2010, Entrevista 2,
p. 3). Ao analisar o estudo do seu repertório já pronto, ela também indicou que, com certa
freqüência, utilizava as seguintes estratégias que lhe rendiam o controle da organização de sua
prática - a) estudo de notas longas; b) estudo das escalas; c) estudo das peças do repertório.
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3.2) Desafios e contribuição do repertório: Para Csikszentmihalyi (1999) a existência de desafios
compatíveis com a capacidade do sujeito é uma forma de gerar a concentração e a emoção na
atividade pois os desafios elevam o desempenho, a energia e o esforço. Segundo Reeve (2006), os
desafios em níveis ótimos, isto é aqueles que instigam os indivíduos a executar tarefas dentro de
suas capacidades em alto nível, geram o fluxo e um feedback positivo, isto é a percepção da
competência. Segundo este autor o desempenho sem o feedback, em termos emocionais, perde tanto
em quantidade quanto em qualidade.
Os dois participantes, durante as entrevistas revelaram dados sobre os repertórios
desafiadores e também sobre suas preferências de repertório. Os desafios e as preferências musicais,
portanto, eram significativos para a prática musical e lhes proporcionava muita alegria. Já o
feedback positivo também foi relatado pelos entrevistados como um sentimento experimentado
tanto nas situações de execução de um repertório que particularmente lhes agradava, quanto na
aquisição de um novo repertório.
Ana revelou que sentia necessidade de trabalhar mais com o repertório de música
contemporânea e de música medieval e que os maiores desafios de sua prática eram encontrados no
repertório de música barroca e nas obras de música contemporânea. Assim, ao refletir sobre a
sensação sobre a conquista das pequenas partes do novo repertório, ela expressou que isso lhe
rendia uma grande satisfação: “Eu sinto muita felicidade, me sinto muito bem, sabe?”... (id.)
Carlos, por sua vez, ao tratar de suas preferências de repertório, destacou a grande alegria
e desafio que a execução da música brasileira lhe trazia, especialmente o samba e a bossa-nova:
Você tem que saber tocar samba, você tem que saber tocar roque, tocar jazz, música
latina. É isso [...] Não dá para ser mais ou menos. Dominar estas linguagens, estes
gêneros musicais é importante [...] Então é claro que o e estilo que eu gosto mais é do
repertório de música brasileira [...] especialmente samba e bossa nova. (CARLOS,
Entrevista 1, p. 4)

Segundo ele, este repertório, bem como aquele de música latina, possuía grande
complexidade rítmica para o baterista e ele se sentia constantemente desafiado. Além disso, ele
relatou como um dos desafios que lhe proporcionavam grande satisfação era a participação em
grupos compostos por músicos de alto nível de desempenho. Isso lhe rendia muita motivação na sua
prática, pois se sentia muito concentrado e comprometido com sua performance.
Para ambos entrevistados, portanto, seja a aquisição de um novo repertório, desafiador e
compatível com seus níveis técnicos, bem como a manutenção de um repertório já consolidado,
eram situações que lhes permitiam manter sempre um significativo grau de motivação intrínseca.
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3.3) A concentração: Analisando o relato sobre a prática musical dos dois participantes, foi possível
verificar em seus discursos elementos que indicavam que, durante suas práticas cotidianas - estudo
e performance pública – existiam momentos de grande concentração. Ambos relataram estes
momentos, identificando situações específicas em que percebiam que este aspecto era mais
evidente. Para Carlos, por exemplo, sua concentração era grande, especialmente na aquisição de um
novo repertório, no entanto a experiência descrita por Csikszentmihalyi (1999) como a “perda da
noção de tempo” (ou perda da autoconsciência) era muito forte no contexto de grupo. Numa de suas
observações, sobre sua prática com um dos grupos, ele relatou:
Experimento o tempo todo [...] pegar assim uma música e vai, vai, sem ver o tempo
passar. Na prática, hoje, tem vezes que você tá fazendo um repertório que você domina,
mas tá fazendo com músicos que você nunca tocou [...] Que nem na semana passada que
eu toquei com uns músicos “tops”. Então assim, a gente tocou por duas horas e as duas
horas passaram como se fossem 15 minutos! (CARLOS, 2009, entrevista 1, p. 04).

Ele percebia, portanto, que em muitos casos a experiência com o grupo era vivenciada
intensamente com uma sensação de “concentração conjunta”, onde ele sentia como um momento
particular: “E aí acontece um diálogo, um movimento [...]. É uma conversa que acontece entre os
músicos, mas ninguém fala nada. E isso, assim, é muito interessante na música. Quando acontece é
mágico (id)”.
Ana também identificou aspectos referentes à perda da noção de tempo em sua prática
musical. Segundo ela, em seu estudo cotidiano frequentemente precisava usar um relógio
despertador para lembrá-la de terminar seu estudo, quando tinha outros empenhos, pois sua imersão
na atividade era muito profunda e realmente a distanciava do controle temporal. Ao lembrar sobre
sua experiência com seu grupo de música antiga, ela também comentou: “Ah! Eu tive experiências
maravilhosas com os colegas... Era um repertório que a gente curtia muito fazer... Nossos ensaios nunca
acabavam na hora... nunca tínhamos um horário para terminar”. (Ibid., p. 03).

3.4) A Emoção:

A emoção é um dos componentes essenciais da experiência do fluxo. Para

Csikszentmihalyi (1999), as emoções positivas são estados interiores de consciência nas quais a
energia psíquica pode fluir livremente. Em ambos participantes a emoção foi relatada durante suas
entrevistas. Com pequenas frases os participantes demonstraram elementos emotivos referentes às
suas práticas musicais. Ana apresentou os seguintes termos ao relatar algumas de suas práticas
musicais: “uma experiência maravilhosa”; “muita felicidade”; “percebi que eu dei conta!”. Carlos,
por sua vez, de forma semelhante à Ana, expressou suas impressões sobre momentos da execução
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musical: “eu me sinto feliz”; “é mais do que feliz”; “é um momento que transborda”; “é um êxtase”,
“me sinto competente!”.
3.5) O Comportamento autotélico: Tendo em vista que a prática musical de Ana e Carlos era
organizada com fortes elementos de emoção, concentração, sistematização/metas, foi possível
concluir que estes componentes geravam, com muita freqüência durante as suas práticas musicais, a
experiência do fluxo e consequentemente proporcionavam um comportamento autotélico, isto é,
com fortes componentes de motivação intrínseca, com percepção de desempenho positiva e com
metas claras para orientar suas ações.
Esta experiência, portanto os instigava a querer, cada vez mais, desenvolver suas
habilidades como músicos, buscar novos desafios, enfim, manter elevados níveis motivação, pois os
dois músicos possuíam um feedback muito positivo de suas práticas.
Eu acho que sou bastante competente. Mais para algumas coisas que para outras. Para
atuar em free lances eu acredito que tenho bastante repertório e versatilidade
(CARLOS....)
Eu acho assim: os repertórios que me são pedidos, eu dou conta. Eu acho que isso vem
com o tempo, com o amadurecer, o tocar mais em público. (...) eu sinto alegria e
satisfação, mas eu acho que esta alegria que sinto hoje teve que ter um processo de
amadurecimento (ANA, ..)

Esta visão positiva sobre o próprio desempenho, para Csikszentmihalyi (1999), é um dos
aspectos fundamentais na experiência do fluxo, que, segundo Reeve (2006, p. 76) “fornece as
informações de que as pessoas precisam para formular uma avaliação cognitiva de seu nível
percebido de competência”.
4. Conclusão
Neste estudo foi possível evidenciar no contexto da prática musical dos participantes da
pesquisa, elementos sugestivos para a compreensão de fatores que possibilitam a vivência da
experiência do fluxo: as metas (na organização do estudo); a existência de desafios; a concentração
(nas atividades de estudo e performance em grupo e individual); e a emoção (como feedback
positivo da atuação musical dos participantes); e a forma positiva de enfrentar a práticas musical,
por meio de um comportamento autotélico.
Outro aspecto observado com esta pesquisa é a relevância das práticas musicais coletivas
como um processo de engajamento desafiador, que favorece a concentração e a sensação de
responsabilidade do indivíduo no confronto de sua performance com o grupo. Os dois músicos
entrevistados relataram momentos de grande emoção, concentração e alegria durante suas práticas
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coletivas, destacando o bom nível de desempenho que todos os membros do grupo possuíam. Esta
experiência, portanto, também pode ser pensada como uma “experiência de fluxo coletiva”,
igualmente relevante no contexto da prática/aprendizagem musical.
Estes resultados, portanto, tem grande significado no contexto do ensino e prática musical,
pois podem auxiliar músicos e docentes a compreender os mecanismos que levam com freqüência à
permanência ou abandono das práticas musicais de crianças, jovens e adultos. Por meio dos relatos,
observa-se que é possível desenvolver estratégias que fortaleçam os processos auto-regulatórios e
também permitam a satisfação do indivíduo com sua prática, individual e coletiva. A satisfação com
a prática e a experiência positiva, neste caso, a experiência de fluxo, favorecem o desenvolvimento
do sentimento de competência e consequentemente o aumento da autoestima para que o indivíduo
se mantenha motivado e queira, cada vez mais, persistir nas suas atividades de prática musical.
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A caligrafia do padre José Maurício
Davi Corrêa Bueno

Unasp-EC – davicorreabueno@gmail.com
Resumo: Este artigo descreve resultados parciais obtidos pelo Grupo de Pesquisa em Linguagem
Musical Brasileira do curso de Licenciatura em Música do UNASP-EC. O trabalho consiste na
análise da caligrafia de José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) nos manuscritos do Te Deum
CPM 92 com o objetivo de demonstrar quais anotações são autógrafas e quais anotações não são
autógrafas. A análise da caligrafia é feita com base na grafoscopia e descreve características
específicas da caligrafia de José Maurício.
Palavras chave: José Maurício, Grafoscopia, Caligrafia, Análise de Documento.
José Maurício’s Handwriting
Abstract: This article presents partial results achieved by the Research Group in Brazilian
Musical Language (UNASP/EC). This work analyzes the handwriting of José Maurício Nunes
Garcia (1767–830) in the manuscripts of the Te Deum CPM 92 in order to demonstrate what was
written by José Maurício and what was not written by José Maurício. The handwriting analysis is
based on techniques of graphoscopy and describes specific characteristics of José Maurício´s
handwriting.
Keywords: José Maurício, Graphoscopy, Handwriting Analysis, Document Analysis.

1. Introdução
O presente trabalho analisa a caligrafia do compositor José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) encontrada em diversos documentos, analisando e comparando com a
caligrafia encontrada no “Exemplar 1” de Contrabaixo do Te Deum CPM 92, disponível no
“Acervo Musical do Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro” e faz parte do “Conjunto 1” de
partituras da obra CPM 92. Essa partitura encontra-se classificada como autógrafa, datada de
1809 e está dentro do acervo “CRI-SM46”. Através de técnicas da grafoscopia é possível
distinguir quais anotações são autógrafas.
Antes de analisar qualquer documento manuscrito de algum compositor é
importante ter certeza se esse documento é autógrafo, ou se esse documento é apenas uma
cópia feita por outra pessoa. Quando se analisa partituras é preciso um cuidado especial. É
preciso saber se alguém adicionou alguma anotação na partitura. É comum que partituras
contenham erros ou fiquem faltando alguns símbolos. Por isso é normal encontrarmos, em
partituras, correções feitas por terceiros.
Nosso trabalho comparou a forma de escrita de José Maurício usando os conceitos
definidos pela grafoscopia. A grafoscopia é um campo da ciência forense, sua principal
finalidade dentro da área jurídica é de identificar a autoria de um texto escrito. As
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características individuais na escrita formam a base para a identificação do autor do
documento (NICKEL; FISCHER, 1999, p. 169).
Existem diversas características que podem ser analisadas em um documento
manuscrito. As características mais comuns são: “espaço entre letras”, “espaço entre
palavras”, “proporção entre letras”, “traços de conexão”, “traços iniciais e traços finais” e
“pressão da caneta” (HOUCK e SIEGEL, 2010, p. 506; GOMIDE, T. e GOMIDE, L., 2005,
p. 34).
Na área jurídica é comum a grafoscopia ser usada para analisar se alguém tentou
imitar a letra de outra pessoa, com a finalidade de se passar por essa. Já no nosso trabalho,
como não acreditamos que alguém tenha tentado imitar a letra de José Maurício, descartamos
a área da grafoscopia que analisa se um traço foi “forjado” ou não.
Portanto, no presente trabalho temos a preocupação de reconhecer e descrever
características específicas na grafia de José Maurício, com a finalidade de saber exatamente
quais documentos foram escritos por ele e questionar se o “Exemplar 1 de Contrabaixo do
Conjunto 1” do Te Deum CPM 92 é realmente um documento autógrafo de José Maurício.
Este trabalho também tem o objetivo de descrever as características da grafia de José
Maurício para que possamos identificar se em alguma partitura recebeu alguma anotação não
autógrafa.
2. Análise de caligrafia entre os manuscritos
A unidade gráfica, também chamada de grama, é utilizada pela grafoscopia para
verificar quantos impulsos o escritor usou na hora de escrever. Monteiro (2007, p. 24)
descreve o grama da seguinte forma: “Grama ou unidade gráfica é o resultado de um gesto
gráfico (movimentação que o punho escritor faz ao lançar o grafismo) sem mudança brusca de
sentido no seu traçado [...]”.
A unidade gráfica é contada sempre que ocorrer uma pequena pausa durante a
escrita. Sempre que ocorre uma mudança brusca de direção, ocorre uma pausa, mesmo que
seja imperceptível para quem escreve. Portanto uma letra arredondada possui uma quantia
menor de unidade gráfica do que uma letra com traços retos, isso ocorre porque na letra
arredondada não há mudanças bruscas de direção. VELS (1961, p. 19) utiliza o termo “trazo”
(em português “traço”) no lugar do termo unidade gráfica. O “trazo” é todo caminho
percorrido pela caneta usando apenas um impulso (VELS, 1961, p. 19).
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Na caligrafia da dinâmica “piano”, José Maurício utiliza traços retos e são
necessárias 4 unidades gráficas para escrever essa dinâmica.

Exemplo 1: Caligrafia do Padre José Maurício. Documento CRI-SM18 - Grade de Regência –
Dinâmica retirada da linha do violoncelo - Compasso 1 da Página 1

Já no exemplar que estamos questionando a autoria (“Exemplar 1 de Contrabaixo
1” ) podemos notar que essa mesma dinâmica é arredondada, e que para produzir essa letra
não há a necessidade de mudança brusca de direção. Portanto essa letra pode ser produzida
com uma única “unidade gráfica”.

Exemplo 2: Caligrafia encontrada no “Exemplar 1 de Contrabaixo do Conjunto 1”. Documento
que estamos questionando a autoria - Página 1 Compasso 1

Analisamos diversas partituras manuscritas de José Maurício e encontramos
pequenas alterações na caligrafia, entretanto nenhuma dessas alterações se parece com a
caligrafia encontrada no “Exemplar 1 de Contrabaixo do Conjunto 1”.
Ao analisarmos a dinâmica “forte” no “Exemplar 2 de Contrabaixo do Conjunto
1”, que é um manuscrito autógrafo de José Maurício, percebemos que algumas vezes a
dinâmica “forte” é grafada de uma maneira e em outros momentos essa mesma dinâmica é
grafada de outra forma.
Essas duas grafias possuem algumas características diferentes, isso sugere que
teriam sido feitas por pessoas diferentes. Por outro lado, também possuem características em
comum, o que abre a possibilidade de terem sido feitas pela mesma pessoa. Joe Nickell (2005,
p. 25) afirma que podemos encontrar semelhanças na escrita de pessoas diferentes e, portanto,
algumas semelhanças entre dois documentos não são suficientes para provar que tenham sido
escritos pelo mesmo autor.
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Por outro lado a Quarta Lei da Grafoscopia (ou Lei de Solange Pellat) indica que
se em um momento o ato de escrever se tornar difícil, a pessoa poderá alterar sua forma de
escrever buscando uma grafia mais simples, prevalecendo, assim, a “lei do mínimo esforço”.
Essa mudança na escrita pode ocorrer ao usar um suporte inadequado, posições desfavoráveis,
situações que demandem urgência, dentre outras (GOMIDE, T. e GOMIDE, L., 2005, p. 4243; MONTEIRO, A. L. P., 2007, p. 20).
Percebemos que precisávamos pesquisar mais para poder concluir se as duas
escritas eram de José Maurício ou se apenas uma das escritas pertencia a ele. Analisamos as
grafias e vimos que possuem dois pontos em comum. O primeiro ponto em comum é o uso
das letras “Fr” juntas para representar “forte”, sendo o mais comum grafar apenas a letra “F”.
O segundo ponto em comum é a forma da letra “r”, que tem características semelhantes nas
duas grafias encontradas.
Por outro lado existem três características que se contrastam. A primeira
característica é que em uma grafia a letra “F” é arredondada, na outra grafia a letra “F” possui
diversos traços retos. O segundo ponto contrastante é o fato do escritor ter feito o “Fr” sem
retirar a caneta do papel, já na outra grafia há um “momento negativo”, ou seja, a caneta perde
contato com o papel, esse momento negativo ocorre depois da formação da letra “F” e antes
da formação da letra “r”. O terceiro ponto contrastante é com relação ao ornamento após a
letra “r”, na primeira grafia existe ornamento após a letra “r” e na segunda forma de grafar
não há esse ornamento.

Exemplo 3: Caligrafia encontrada no “Exemplar 2 de Contrabaixo do Conjunto 1”. Página 1
compasso 1.

Exemplo 4: Caligrafia encontrada no “Exemplar 2 de Contrabaixo do Conjunto 1”. Página 3
compasso 233.

O mais comum é que uma pessoa use uma única forma para escrever. Por isso,
nosso primeiro passo foi levantar a possibilidade de alguma outra pessoa ter revisado a
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partitura e por isso teria adicionado marcações na partitura. Para podermos elucidar essa linha
de raciocínio, primeiro precisávamos descobrir qual das grafias pertence a José Maurício e
qual teria sido feita por outra pessoa.
Se José Maurício escrevia as partituras, o mais provável é que a sua caligrafia
esteja mais presente do que a caligrafia de quem revisava e/ou copiava suas partituras. Por
isso decidimos analisar diversos outros documentos autógrafos de José Maurício e ver qual a
grafia está mais presente em seus documentos. Demos preferência em pesquisar em partituras
que possuam data próxima da data do Te Deum CPM92, 1809.
Iniciamos nossa pesquisa com a partitura de “SCTB e Orgão” (Conjunto 1) da
peça “Novena de Santa Bárbara, em Ré maior” (CT65 – CRI-SM22 – Ano 1810).
Prosseguimos nossa pesquisa com a partitura de “SCTB e Orgão” (Conjunto 1) da peça
“Antífona de Nossa Senhora para o Tempo Pascoal, em Ré maior ” (CT10 – CRI-SM23 –
Data não especificada pelo ACMRJ).
Após analisar essas partituras, verificamos que uma das grafias aparece em 13
compassos diferentes, e a outra grafia aparece em 12 compassos. Uma grafia não autógrafa
certamente apareceria com uma frequência bem menor que uma grafia autógrafa. Por isso
acreditamos que as duas grafias pertencem a José Maurício. Acreditamos que uma das grafias
era empregada em momentos que demandassem urgência ou em outras situações
desfavoráveis. MONTEIRO (2007, p. 20) afirma que uma grafia mais simples, exige menos
esforço e uma pessoa com pressa, ou que tenha que assinar muitos documentos, pode optar,
inconscientemente, por uma grafia mais simples.
Nos manuscritos autógrafos de José Maurício encontramos todas as hastes escritas
ao lado direito da nota. Entretanto, segundo a teoria musical, somente quando a haste for
desenhada para cima é que ela deverá ser colocada do lado direito da nota. Quando a haste for
desenhada para baixo deverá ser colocada a esquerda da nota (BOHUMIL, 1996, p. 21).
Na época de José Maurício ainda não existia essa regra da posição das hastes.
Entretanto essa regra nos permite observar que José Maurício seguia algum tipo de padrão no
posicionamento das hastes. José Maurício sempre coloca as hastes ao lado direito da nota.
Já no manuscrito do “Exemplar 1 de Contrabaixo do Conjunto 1” vemos que a
regra da posição das hastes vigente hoje é seguida para fazer a notação das “semínimas” e
“colcheias”, mas não é seguida ao escrever as “mínimas”. Portanto pode-se compreender que
as notas do “Exemplar 1 de Contrabaixo do Conjunto 1” não seguem a grafia típica de José
Maurício.
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Levantamos a possibilidade de José Maurício ter mudado a forma de escrever com
o objetivo de seguir a regra de escrita das hastes. Por isso verificamos diversos documentos,
para verificar se José Maurício alterou o padrão em sua escrita. Analisamos as partituras de
“Violino 1 e 2” e de “Viola 1 e 2” (ambas pertencem ao Conjunto 1 de partituras) da peça
“Hino de Ação de Graças, em Dó maior” (CT93 – CRI-SM45 – Ano 1811); partitura de
“Coral e Orgão” (pertence ao Conjunto 1) da peça “Novena de Santa Bárbara, em Ré maior”
(CT65 – CRI-SM22 – Ano 1810); “Grade de Regência” (pertence ao Conjunto 1) da peça
“Matinas de Nossa Senhora da Assunção, em Si bemol maior” (CT172 – CRI-SM50 – Ano
1813); verificamos que José Maurício manteve o seu padrão de escrita em todos esses
documentos, portanto acreditamos que em nenhum período de sua vida houve alteração no
seu padrão de escrever as hastes, dando mais um motivo para acreditarmos que o “Exemplar 1
de Contrabaixo do Conjunto 1” teria sido escrito por outra pessoa.

Exemplo5: Trecho do “Exemplar 1 de Contrabaixo do conjunto 1”, documento cuja autoria
estamos questionando.

Exemplo 6: Trecho do “Exemplar 2 de Contrabaixo do Conjunto 1”, documento autógrafo de José
Maurício

3. Semelhanças de Grafia
Acreditamos que o “Exemplar 1 de Contrabaixo do Conjunto 1” tenha sido escrito
pelo mesmo copista que escreveu a partitura do violoncelo, que se encontra no “Conjunto 2”
de partituras. Podemos encontrar diversas semelhanças entre essas duas partituras. A mesma
forma de escrever a dinâmica “forte” e a dinâmica “piano”; semelhanças na grafia das
palavras “solo” e “tutti”; ambos os documentos apresentam a mesma característica da posição
de hastes, ou seja, as hastes das semínimas seguem a regra da escrita segundo a teoria
musical, mas as hastes das mínimas não estão seguindo a regra.
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Exemplo 7: Trecho do “Exemplar 1 de Contrabaixo do conjunto 1”, documento cuja autoria
estamos questionando.

Exemplo 8: Trecho “Exemplar de Violoncelo do Conjunto 2”, documento descrito pelo Cabido
Metropolitano do Rio de Janeiro como parcialmente autógrafo. Não tem indicação de possível
copista

4. Considerações finais
Verificamos que o manuscrito do “Exemplar 1 de Contrabaixo do Conjunto 1”
não foi escrito por José Maurício, apesar deste manuscrito estar classificado como autógrafo.
A “capa” possui letra semelhante a do Padre José Maurício; na primeira página somente o
texto “Basso = Te Deum”; a palavra “Comodo” e armadura de clave são possivelmente
autógrafos, sendo todas as outras indicações da partitura não autógrafas. Imaginamos que José
Maurício tenha pensado em fazer uma cópia do documento e iniciou a cópia escrevendo esses
textos e depois guardou as folhas. Posteriormente entregou essas folhas para que um copista
pudesse concluir a cópia do documento.
Podemos ver claramente a diferença da cor da tinta nessa página, indicando que os
textos não foram escritos em sequência.

Exemplo 9: Trecho do “Exemplar 1 de Contrabaixo do conjunto 1”, documento cuja autoria
estamos questionando.

Acreditamos que o “Exemplar 1 de Contrabaixo do conjunto 1” tenha sido escrito
pelo mesmo copista que escreveu o “Exemplar de Violoncelo do conjunto 2”. Levantamos
essa hipótese ao verificar que existem semelhanças na grafia desses dois documentos. Nos
dois documentos encontramos a mesma forma de escrever a dinâmica “forte” e a dinâmica
“piano”; semelhanças na grafia das palavras “Comodo” e “solo”; ambos documentos
apresentam a mesma característica da posição de hastes.
Neste estudo focamos apenas nas diferenças de escrita existentes entre os
manuscritos, que são suficientes para demonstrar que o “Exemplar 1 de Contrabaixo do
Conjunto 1” é parcialmente autógrafo a José Maurício. No entanto, há outras considerações
que apontam para esta mesma conclusão e que poderão ser elucidadas em um próximo estudo.
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A comunicação não-verbal do regente coral durante a execução
musical
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Resumo:Durante a execução coral, a comunicação entre regente e cantores é
completamente não verbal. Para elucidar quais os canais corporais usados pelo regente na
comunicação de suas idéias aos seus cantores, este estudo integrou conhecimentos de
Comunicação Não Verbal e Regência. A literatura consultada considera primordial o
conteúdo comunicado pelos regentes através de postura, contato visual, expressões faciais e
movimentos de regência.
Palavras-chave: Regência, Comunicação Não- Verbal, Canto Coral.
The Choral Conductor and its Nonverbal Communication during musical performance
Abstract:During the musical performance, the communication from the conductor to the
singers is only Nonverbal. This study joined Nonverbal Communication and Conducting
fields knowledge to explore the body channels used by conductors to evoke sounds into
singers. This literature review showed as the main body channels: posture, visual contact,
facial expressions and conducting gestures.
Keywords: Conducting, Nonverbal communication, Choral Singing.

O regente coral é um músico que escolhe, analisa e prepara um repertório
musical, mas não o executa. Ele concebe uma interpretação da obra em sua mente e
deve torná-la acessível aos cantores através de uma comunicação corporal eficiente, de
forma a provocar, induzir e facilitar as reações do grupo. À disposição do regente há
toda uma gama de gestos, peculiares a cada escola de regência constituída, que
respondem por instigar o grupo a reagir a padrões musicais. Além desses movimentos,
conscientemente preparados pelo regente, o cantor percebe também uma segunda
mensagem, proveniente desua figura enquanto corpo físico comunicante, mensagem
emitida em grande parte de forma inconsciente. Há que se considerar que todas as
atividades do ensaio ocorrem sob o impacto da figura e da presença corporal do regente.
A sua postura corporal geral, reveladora de suas características físicas e psicológicas
construídas ao longo de sua vida; a postura dinâmica, sinal de seu momentum corporal
global em dado instante; a consistência e flexibilidade de sua movimentação; a
expressão facial; a técnica de regência - todas essas características em conjunto levam a
uma comunicação ampla com os cantores, muito além do esperado ao se observar os
gráficos acadêmicos que sugerem as marcações básicas da regência. As duas mensagens
gestuais, a consciente e a inconsciente, se somam para provocar uma reação nos
cantores, que se pode acompanhar em última análise, pela resultante sonora. Este estudo
pretende, através de revisão da literatura, ampliar o conhecimento sobre a Comunicação
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Não-verbal e sua aplicação no Canto Coral, como ferramenta de ensino de novos
regentes.
Durante a execução coral, a comunicação entre regente e cantores é
completamente não-verbal. Segundo Corraze (1980, p. 13), as comunicações nãoverbais (CNV) são "o conjunto dos meios de comunicação existentes entre indivíduos
vivos que não utilizam a linguagem humana ou os seus derivados não sonoros (escritos,
linguagem dos surdos-mudos, etc...)". A comunicação não-verbal engloba “gestos,
movimentos corporais, uso de espaço interpessoal, expressões faciais, toque, postura,
olhar, contato visual, paralinguagem, além da aparência física e hábitos pessoais”,
conforme afirma Love (1993 apud FUELBERTH, 2003, p. 12). Davis (1979, p. 178)
afirma que a CNV usa atalhos, vai direto ao ponto.O contexto da CNV, neste estudo, é
bem definido: o regente é o remetente da informação e o cantor o destinatário da
mesma. O regente coral se beneficia do fato de que bastam alguns ensaios para que os
cantores se familiarizem com seu código individual de CNV.
Cada movimento do regente, durante a execução musical, cria referências
concretas para as suas idéias, direcionando como a música deve ser. O regente usa todo
o seu corpo para esta movimentação, e a preponderância de um ou outro canal de
comunicação tem a ver com sua trajetória pessoal e profissional. Vários autores fizeram
considerações sobre as partes do corpo que são usadas de modo mais evidente para a
expressão não-verbal de regentes. Ostling (1976, p. 31) observou os seguintes canais de
CNV do regente: expressões de face e mão, contato visual, movimento corporal, postura
e expressões afetivas. Fuelberth (2003, p. 12) identifica os seguintes elementos como
importantes: posição corporal e postura, expressão facial, contato visual e gestos de
regência. Julian (1980, p. 49) diz que as modalidades de CNV mais eficientes para o
regente são o corpo, a face e os olhos. Krause (1983, p. 200) agrupou os gestos dos
regentes em quatro categorias: gestos corporais, gestos de braços, gestos de mãos e
dedos e gestos de cabeça ou face. Examinaremos a seguir os canais de CNV recorrentes
na literatura: postura, contato visual, expressões faciais e movimentos de regência.
A postura é definida por Corraze (1980, p. 90) como a posição do corpo, ou
de suas partes, em relação a um sistema de referências determinadas. O autor considera
que a referência pode ser parte do próprio corpo ou o corpo inteiro da pessoa, ou ainda a
orientação do corpo ou de suas partes em relação a outros corpos. Na movimentação
contínua de uma pessoa, a postura se caracteriza por um estado de imobilização de
duração suficiente para gerar informações em uma interação social. Conforme o mesmo
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autor, no comportamento humano, “a postura é um indicador privilegiado da atitude
afetiva fundamental” em um dado momento. Ele informa as intenções de aproximação,
de acolhida, ou inversamente, de desafio, rejeição ou ameaça. Wallon (1954 apud
CORRAZE, 1980, p. 93) considera a postura uma função de expressão, afirmando que
as emoções estão ligadas às modulações da postura, ou seja, das atitudes.
A literatura é prolixa ao recomendar ao regente esta ou aquela postura,
variando obviamente, de acordo com o contexto cultural de cada autor. A maioria dos
livros

descreve

apenas

uma

postura

inicial,

básica.Zander

(1979,

p.

61)

recomenda:“...repouso dos braços e mãos que devem pender...para baixo com o
antebraço afastado do peito...os ombros devem ficar...relaxados. Os cotovelos ficam
levemente erguidos lateralmente para fora...centro em torno do qual giram todos os
outros movimentos”. Todo o corpo tem participação na boa postura para o regente coral:
1. Pés: Eles deveriam estar alinhados com os ombros.... 2. Peito: Ele deve
estar confortavelmente alto... 3. Alinhamento: A parte superior do tronco
deveria estar reta. Evitar um queixo proeminente. As pernas devem estar
levemente fletidas, ou retas sem rigidez. 4. Braços: Na preparação para a
regência os braços devem estar estendidos até que a ponta das mãos fiquem
entre 12 e 16 polegadas do corpo a nível torácico... 5. Mãos: Sua
configuração vai variar de acordo com o clima da música e o tipo de
articulação desejada. (GORDON, 1989, P. 65)

James (1932 apud OSTLING, 1976, p. 34), ao revisar a literatura de CNV
selecionou uma lista de orientações posturais que parecem indicar informação afetiva e
qualidades específicas, e podem ter implicações para os regentes. Para James, a
aproximação do corpo com uma inclinação à frente numa interação pessoal denota
atenção, além de aproximação. Já a inclinação do corpo para trás denota recusa,
retração. A inclinação do corpo à frente é usada por regentes para indicar os aumentos
de intensidade musical. A inclinação do corpo para trás é um movimento comum para
indicar a diminuição da intensidade musical. (ZANDER, 1979, p. 60).
Outro canal de CNV usado pelo regente são as expressões da face. Segundo
Kurtz (1989, p. 104), “de todas as partes do corpo, nenhuma é tão diretamente
expressiva como essa complexa unidade de estrutura que denominamos de rosto”. As
expressões faciais são universais e aumentam a experiência interna de uma emoção.
Quando alguém sorri sente-se feliz; se faz expressão de medo, sente medo
(McDONALD, 2003, p. 2).
Como a face é uma zona corporal sobre a qual se tem muito controle, ela é
considerada, no dizer de Ekman (1965, apud CORRAZE, 1980, p. 75) “o melhor
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mentiroso não-verbal” do corpo. A face é tida como o melhor lugar para entender qual é
a emoção a ser decodificada, e o corpo o local onde se percebe a intensidade desta
emoção. A face é, portanto, uma ferramenta expressiva que os regentes podem treinar
para obter determinados efeitos. Garretson (1975, p. 25) diz que as expressões faciais do
regente devem refletir o caráter da música e que a prática na frente do espelho melhora
este aspecto da técnica de regência. Gordon (1989, p. 94) propõe que os regentes
exercitem algumas expressões faciais como: sorrir, franzir a testa, semicerrar os olhos,
enrugar a região entre os olhos, deixar o olhar fixo, fazer beicinho com a boca, mostrar
os dentes. Grimland (2005, p. 10), analisando as filmagens de regentes feitas em seu
estudo, diz que as expressões faciais foram usadas como modelo do caráter da música,
refletindo a interpretação dos textos. O uso dessas expressões faciais como modelo
visível foi precedido ou seguido por instrução verbal nos ensaios e funcionou nas
apresentações como um tipo de ‘dica’.
Ekman e Friesen (1978) citados por Berz (1983, p. 24), dividiram a face em
três regiões: a) sobrancelhas e testa; b) olhos, pálpebras e ponte do nariz; c) nariz,
bochecha, boca, queixo e maxilar. Essas três áreas foram analisadas separadamente para
observar os movimentos predominantes nas seis emoções básicas: felicidade, tristeza,
surpresa, medo, raiva e desgosto. Os mesmos autores afirmam que a mistura de afetos é
o tipo de expressão facial mais freqüente no homem. As três regiões da face aparecem
citadas nos textos de regência como ferramentas expressivas do regente. Gallo et al.
(1979, p. 56) recomenda: “concentre todas as indicações necessárias no olhar e na
articulação da boca”. Ehman (1968, p. 114) diz: “O regente deve segurar o coro com
seus olhos, com sua respiração, com as palavras... articulação das palavras sem som...”.
A região superior da face inclui movimentos de sobrancelhas e testa. Esses
movimentos são expressivos e livremente usados pelos regentes para indicar o clima da
música, entradas, atenção. O mesmo acontece na região intermediária da face, que inclui
olhos, pálpebras e ponte do nariz. Os movimentos dessas áreas também são de caráter
expressivo e livre
A metade inferior da face, que inclui nariz, boca, bochechas, queixo e
maxilar tem uma participação muito intensa na CNV do regente durante a execução
musical. A boca, além de apontar as expressões próprias das emoções da música, pode
moldar as vogais e articular o texto. É o que afirma Grimland (2005, p. 10) lembrando
de sua experiência de filmagem de regentes:“Eles modelaram seus lábios enquanto seus
estudantes cantavam. A articulação muda do texto foi usada como modelo...”.
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Gallo et al. (1979, p. 56) aconselha aos regentes que no começo da peça
articulem a primeira sílaba junto com o gesto de ataque; no meio dos trechos imitativos
de peças polifônicas, dirijam o olhar para o naipe que entra e articulem a primeira sílaba
da frase; e em passagens homofônicas rápidas, articulem todo o texto, junto com o uso
de gestos breves, incisivos e precisos para conseguir uma grande precisão rítmica.
Sabe-se que a boca é uma das zonas corporais que ocupa um território
amplo nos mapas motores e sensitivos do córtex cerebral (KANDEL, 1995, p. 267).
Dito de outro modo, o ser humano é extremamente sensitivo nesta área e possui ampla
capacidade de resposta motora neste segmento corporal. Além disso, a boca é uma zona
erógena básica, a única exposta socialmente no cotidiano. Schilder (1994, p. 203) afirma
que as zonas erógenas têm um impacto maior na comunicação entre duas pessoas. Entre
um movimento do pescoço e outro da boca, por exemplo, o da boca provoca maior
impressão numa comunicação. É de se pensar no impacto provocado pelos movimentos
da boca do regente coral.
Na interação entre o regente e os cantores o papel do olhar tem um lugar
muito relevante. Ehmann (1968, p. 118) enfatiza o papel primordial do contato visual
entre regente e cantores para criar um clima adequado na entrada inicial da música.
Yarbrough e Price (1981 apud DEASE, 2007, p. 21) concluíram que regentes com
extenso contato visual com seu grupo conseguem que os componentes desse grupo
permaneçam mais tempo ativos na tarefa em curso. Rudolf (1969, p. 242) afirma que a
maneira como o regente olha o cantor lhe dirá antecipadamente o tipo de expressão que
se espera dele. Zander(1979, p. 60) defende que o olhar do regente transmite sua
intenção; é um vigia para os deslizes, ajuda a ter segurança, vencer as dificuldades e
irradiar estímulo e entusiasmo ao mesmo tempo. Garretson (1975, p. 26) diz: “o regente
deve manter contato visual com os cantores pelo maior tempo possível”. Para este autor,
é essencial manter contato visual no começo e término das frases, em fermatas e durante
qualquer mudança de tempo.
Onze categorias de comportamento não-verbal foram observadas em ensaios
de 37 regentes, na pesquisa realizada por Ervin (1975 apud BERZ, 1983, p. 86). O
pesquisador comenta que regência expressiva e contato visual com o grupo foram tão
poderosos para determinar os regentes com melhor e menor pontuação que, segundo
esse autor, “as outras nove variáveis pareceram ser relativamente insignificantes”.
Quando uma pessoa atenta à outra percebe sobre si o olhar desse outro é
tomado por uma reação geral de vigilância. Os sinais do eletro encefalograma e do
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ritmo cardíaco mostram valores aumentados (GALLE et al., 1972 apud CORRAZE,
1980, p. 79). Da mesma forma, desviar o olhar é sair do campo de interesse de uma
pessoa e levá-la a uma diminuição da vigilância. Do ponto de vista do cantor, a visão é
fundamental para a captação do gesto do regente. O cantor ‘sente’ o gesto do regente e
decodifica a linguagem que há por trás dele (MUNIZ, 2003, p. 53). Se a atenção visual
dos cantores encontra o olhar do regente sobre si ou o grupo, o nível de atenção
provavelmente aumenta muito.
Osgestos de regência são, dentre os canais de CNV aqui citados, os únicos
exaustivamente treinados na formação dos regentes. De acordo com Rector (1975, p.
23), o gesto é “uma ação corporal visível, pela qual certo significado é transmitido por
meio de uma expressão voluntária”. Uma definição mais poética é a de Lessing (1963
apud KONTTINEN, 2008, p. 69): “é uma pose corporal ou um movimento que fala, um
hieróglifo personificado corporalmente em um executante humano, uma estória inteira
contraída em um momento”. Os gestos de regência têm significado para o grupo,
baseado numa relação construída entre o coro e o regente. Pode-se considerar que o
corpo inteiro participa dos gestos de regência, mas estes se concentram na parte superior
do corpo e são especialmente executados pelos braços e mãos. Os gestos de regência
favorecem a expressão emocional de forma mais adequada do que se o regente fizesse
um discurso verbal, considera Muniz (2003, p. 53).
Os canais de CNV descritos acima um a um, atuam sinergicamente.
Conhecer cada um deles é um modo de colocar atenção e ser capaz de desenvolvê-los.
Na formação dos regentes, quanto antes houver a apropriaçãodo maior númerode fatores
que contribuem para sua CNV com os cantores, melhor. O professor de regência pode
contribuir para que o aluno tenha consciência de sua postura, expressões faciais, contato
visual e movimentos de regência. Assim treinados para a construção de comunicações
eficientes e somatórias, evitando-se dubiedades que prejudiquem o andamento de seu
trabalho musical, esperam-se respostas musicais mais claras e rápidas.
Referências:
COFER, S. Effects of conducting-gesture instruction on seventh-grade band students’
performance response to conducting emblems. Journal of Research in Music Education,
Reston, v. 46, n. 3, p. 360-73, 1998.
CORRAZE, J. As comunicações não verbais. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.

2500

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

DAVIS, F. Comunicação não-verbal. Tradução de Antonio Dimas. São Paulo:
Summus, 1979.
EHMANN, W. Choral directing. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1968.
EKMAN, P. Differential communication of affect by hand and body cues. Journal of
Personality and Social Psychology, Washington, v. 2, n. 5, p. 726-35, 1965
apudCORRAZE, J. As comunicações não verbais. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. p. 75.
ERVIN, C. L. Systematic observation and Evaluation of Conductor Effectiveness. 1975.
Tese (Doutorado) - West Virginia University, Virginia, 1975 apud BERZ, W. L. The
Development of an Observation Instrument Designed to Classify Specific Nonverbal
Communication Techniques Employed by Conductors of Musical ensembles. 1983. 195
f. Tese (DoutoradoemFilosofia) - Michigan State University, Michigan, 1983.
FUELBERTH, R. J. V. The effect of conducting gesture on singers’s perceptions of
inappropriate vocal tension.International Journal of Research in Choral Singing, [s.I.],
v. 1, n. 1, p. 13-21, 2003.
GALLE, O. R.; GLOVE, W. R.; MCPHERSON, J. M. Population density and
pathology: what are the relations for man? Science, Washington, v. 176, p. 23-30, 1972
apud CORRAZE, J. As comunicações não verbais. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.p. 79.
GALLO, J. A. et al. El director de coro. Buenos Aires: Ricordi, 1979.
GARRETSON, R. L.Conducting choral music,4.ed. Boston: Allyn and Bacon, 1975.
GORDON, L. Choral director’s rehearsal and performance guide. New York: Parker
Publishing Company, 1989.
GRIMLAND, F. Characteristics of teacher directed modeling evidenced in the
practices of three experienced high school choral directors. 2001. 307 f.Tese
(DoutoradoemFilosofia) - University of North Texas, 2001.
GRIMLAND, F. Characteristics of Teacher-Directed Modeling in High School Choral
Rehearsals.Update: Applications of Research in Music Education, v. 24, n.1, p. 5-14,
2005.
HEWES, G. W. The Anthropology of Posture.Scientific American, New York, v. 196, p.
122-32, 1957 apud DAVIS, F. Comunicação não-verbal. Tradução de Antonio Dimas.
São Paulo: Summus, 1979. p. 104.
JAMES, W. T. A Study of the expression of bodily posture.Journal of General
Psychology, Provincetown, v. 7, p. 433-34, 1932 apudOSTLING, A. Research on
nonverbal communication with implications for conductors. Journal of Band Research,
[s.I.], v. 12, n. 3, p. 29-43, 1976.
JULIAN, F. D. Nonverbal Communication: its application to conducting. Journalof
Band Research, [s.I.], v. 24, n. 2, p. 49-54, 1989.

2501

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

KANDEL, E. R.; Schwartz J. H.; Jessell, T. M.Fundamentos da neurociência e do
comportamento.Tradução Charles Alfred Esbérard; Mira de CasrilevitzEngelhardt. Rio
de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1997.
KENDON, A. Nonverbal communication, interaction and gesture.The Hague, Mouton,
1981 apud RECTOR, M.; TRINTA, A. A Comunicação Humana. In: RECTOR, M.;
TRINTA, A. Comunicação não-verbal: a gestualidade brasileira. Petrópolis: Vozes;
1975. p. 26-36.
KRAUSE, D. W. The positive use of stance and motion to affect vocal production and
to assist musicality in the training of children’s choirs. 1983. Tese (Doutorado) Universityof Southern California, California, 1983. P. 200.
KURTZ, R.; PRESTERA, H. O Corpo revela. Tradução Maria Aparecida Barros
Libanio. São Paulo: Summus, 1989.
LESSING, G. E. HamburgischeDramaturgie. [Ed. by Otto Mann] Stuttgart: A. Kroner,
1963 apud KONTTINEN, A. Conducting gestures institutional and educational
construction of conductorship in Finland, 1973–1993. 2008. 270f. Dissertação
(Mestrado) - Universidade de Helsinki, Helsinki, 2008.
LOVE, E. B. The development and preliminary construct validity of a screening
measure of nonverbal communication: the emorydyssemia inventory. 1992. Tese
(Doutorado) - Emory University, Atlanta, 1992 apudFUELBERTH, R. J. V. The effect
of conducting gesture on singers’s perceptions of inappropriate vocal
tension.International Journal of Research in Choral Singing, [s.l], v. 1, n. 1, p. 13-21,
2003.
MACDONALD, A. I feel your pain (and joy). Brain Work - The neuroscience
newsletter, Washington, v. 13, n. 4, p. 1-3, 2003.
MAcDOUGALL, W. An introduction to social psychology.Methuen&Co, MUNIZ, J.
N. V. A comunicação gestual na regência de orquestra. São Paulo: Annablume, 2003.
OSTLING, A. Research on nonverbal communication with implications for conductors.
Journal of Band Research, [s.l.], v. 12, n. 3, p. 29-43, 1976.
RUDOLF, M. The grammar of conducting.New York: Schirmer, 1969.
WALLON, H. Les origines du caractèrechezl’enfant. [s.l.]: PUF, 1954 apud
CORRAZE, J. As comunicações não verbais. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. p. 93.
YARBROUGH, C., PRICE, H. E. Prediction of performer attentiveness based on
rehearsal activity and teacher behavior. Journal of Research in Music Education,
Reston, v. 29, p. 209-17, 1981 apudDEASE, J. P. The effect of differential feedback on
closed-versus open-hand conducting position.2007. 71 f.Tese (Doutorado em Filosofia)
- Florida State University, Florida, 2007.
ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimentos, 1979.

2502

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

A construção de uma cultura coral: práticas pedagógico-musicais e
formações musicais no âmbito dos Festivais de Coros no Rio Grande do Sul
(1963-1978)
Lúcia Helena Pereira Teixeira

UFRGS – lhpteixeira@yahoo.com.br
Resumo: este trabalho refere-se à apresentação de um projeto de pesquisa de doutorado 1 que tem
por objetivo geral compreender práticas pedagógico-musicais e formações musicais impulsionadas
pela dinâmica dos Festivais de Coros, no RS, durante o período 1963 – 1978. Como
fundamentação teórico-metodológica traz as ideias de Fleury (2009), sobre instituições culturais, e
de Meihy (2005), sobre memória. O trabalho poderá contribuir no sentido do desvelamento das
tramas de significados daquelas práticas culturais e na compreensão de sua relevância ao processo
de transmissão e apropriação musicais.
Palavras-chave: instituições culturais, práticas pedagógico-musicais, canto coral.
The construction of a choir culture: music pedagogical practices and musical formations in Choirs
Festivals, in southern Brazil (RS), during the period 1963 – 1978
Abstract: this doctoral research project aimed at understanding the music pedagogical practices
and musical formations in Choirs Festivals, in southern Brazil (RS), during the period 1963 –
1978. The theoretical framework concerns cultural institutions (FLEURY, 2009) and studies about
memory (MEIHY, 2005). This research intends to contribute to the comprehension about cultural
practices and their relevation to the music pedagogical process.
Keywords: cultural instituitions, music pedagogical practices, choral singing.

1. Introdução
Esta pesquisa pretende investigar a constituição de uma cultura coral nos Festivais de
Coros, no Rio Grande do Sul, no período de 1963 a 1978, e busca compreender práticas pedagógicomusicais e formações musicais que ocorriam no âmbito desses eventos.

Profissionalmente atuo como professora de curso de licenciatura em música e de
especialização voltado à formação de professores de música, além de exercer atividade como
regente coral. Além disso, meu interesse pela temática justifica-se porque o canto coral tem
sido objeto de reflexões e de pesquisa na minha área de atuação educativo-musical.
Percebe-se um interesse crescente por investigações sob diversos aspectos da
apropriação e transmissão musicais na subárea do canto coral. Nessa direção, na literatura
brasileira, podem ser destacados alguns trabalhos. Figuerêdo (2009) estudou os impactos do
envelhecimento no processo de ensino-aprendizagem musical de cantoras idosas participantes
de um coro na região metropolitana de Salvador (BA). Andrade (2011) buscou compreender
de que forma a interação social pode contribuir para o desenvolvimento e a aprendizagem
musical em um coro jovem, em Santa Catarina (SC). Grings (2011) pesquisou sobre o ensino
da regência em cursos de licenciatura e as funções desse conhecimento na formação do
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professor de música. Dias (2011) estudou as interações nas dinâmicas de ensino e
aprendizagem em duas práticas corais em Porto Alegre (RS) e como essas interações dão
origem a novas sociabilidades para além da prática coral.
Partindo do pressuposto que o processo pedagógico-musical apresenta aspectos
pluricontextuais e multidimensionais e que nele estão presentes redes de trocas baseadas em
valores simbólicos (KLEBER, 2006, p. 297), torna-se relevante investigar, no caso específico
dos Festivais de Coros, como essas redes de trocas se estabelecem entre os participantes
(regentes, cantores e público) e qual capital cultural subjaz às práticas educativo-corais. Para
tanto, importa destacar os espaços onde se aprendia/ensinava música – nos ensaios dos
grupos, nas apresentações musicais dos coros, nos momentos de confraternização dos
participantes – e, especialmente, como ocorriam essas aprendizagens, revelando também os
antagonismos e conflitos que unem o social ao musical (BOZON, 2000, p. 145).
Assim, esta investigação pretende responder às seguintes perguntas norteadoras:
Quais eram as práticas pedagógico-musicais geradas pela dinâmica dos Festivais de Coros
durante o período estudado? Quais as implicações da participação nos Festivais de Coros para
a formação dos regentes? Como a participação nos Festivais contribuía na formação dos
cantores? Como se dava a formação da plateia nos Festivais? Como ocorria a interação entre
os grupos corais, regentes e plateia? Que concepções pedagógico-musicais estavam
subjacentes às práticas corais nos Festivais?

2. Os Festivais de Coros
As informações que seguem foram retiradas de matérias publicadas no jornal
Correio do Povo. Segundo esse periódico, os Festivais de Coros, no Rio Grande do Sul, foram
um acontecimento músico-coral anual, que ocorria na cidade de Porto Alegre – RS, sempre
nos meses de outubro de cada ano, ininterruptamente, de 1963 a 1978.
Conforme carta do Sr. João de Souza Ribeiro (um dos organizadores dos Festivais
de Coros) à diretora do Departamento de Música da Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, datada de 12-05-1972, o início dos Festivais, em 1963, se deu a partir de um convite
aos coros que quisessem colaborar participando de um encontro coral a fim de angariar
fundos para a compra de um novo órgão para a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Porto
Alegre. Surgiram trinta e quatro grupos inscritos, incluindo coros de crianças, jovens e adultos
(Jornal Correio do Povo de 04-10-1963).
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Foi criado um regulamento para o encontro, devido à quantidade de coros
inscritos e, a partir desse primeiro evento, formou-se a Associação dos Festivais de Coros do
Rio Grande do Sul, responsável pelas quinze edições seguintes. A Associação era formada
pelo Sr. David Dante Barone, administrador do Teatro São Pedro, Sr. João de Souza Ribeiro,
advogado, e Pe. Eugênio Carlos Luft, vigário da paróquia N. S. de Lourdes (cf. carta citada
anteriormente).
As apresentações ocorriam no antigo Salão de Atos da Reitoria da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os coros infantis e juvenis apresentavam-se nas
matinês, e os grupos adultos, à noite. Participavam coros de todo o estado, com inscrições
livres, sem pré-requisitos. Havia três categorias para inscrição: música sacra, música profana e
coros infantis (considerados grupos com participantes de até 15 anos de idade).
Para essa primeira edição do Festival foi convidado um corpo de jurados formado
pelo presidente da OSPA 2, dois críticos de música, dois críticos de arte, e foram distribuídos
dois troféus, para o primeiro e segundo lugares.
De 1963 a 1978 houve apenas dois eventos que contaram com júri: o primeiro, em
1963, e o primeiro panamericano, em 1970. Em todos os demais Festivais era o público que
elegia os grupos que mais lhe agradavam.
Os Festivais inicialmente foram apenas do Rio Grande do Sul, com a participação
de coros do estado. Em 1968 participaram três grupos do Brasil, passando a ser nacional. Em
1970 foi o primeiro panamericano, que voltou a se repetir em 1972. Já, em 1973, ocorreu o 1º
Festival Internacional de Coros, tendo seguido com essa designação até 1978. Nesse ano os
Festivais foram interrompidos porque ocorreu o falecimento do Sr. João de Souza Ribeiro
que, juntamente com o Sr. Dante Barone, eram os responsáveis pela organização anual dos
Festivais.
3. Objetivos
3.1 Objetivo geral:
Compreender práticas pedagógico-musicais e formações musicais impulsionadas
pela dinâmica dos Festivais de Coros, no RS, durante o período 1963 – 1978.
3.2 Objetivos específicos:
A investigação tem como objetivos específicos: descrever quais eram as práticas
pedagógico-musicais geradas pela dinâmica dos Festivais de Coros durante o período
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estudado; analisar quais as implicações da participação nos Festivais de Coros para a
formação dos regentes; pesquisar como a participação nos Festivais contribuía na formação
dos cantores; revelar como se dava a formação da plateia nos Festivais; investigar como
ocorria a interação entre os grupos corais, regentes e plateia; examinar que concepções
pedagógico-musicais estavam subjacentes às práticas corais nos Festivais.
4. Pressupostos teórico-metodológicos
A fundamentação teórica será balizada por autores que investigam sobre
instituições culturais e também sobre memória. Os Festivais de Coros podem ser
compreendidos como instituições culturais que atuavam no fomento e estruturação das
práticas culturais de espectadores, regentes e cantores de coros.
Fleury (2009, p. 129) afirma que o poder das instituições culturais é geralmente
ignorado, tornando as instituições culturais invisíveis, ou seja, “sua capacidade de produzir
efeitos sociais e políticos” não é conhecida. O autor aponta para a relevância dessas
instituições; são elas que “informam atividades, governam práticas e instauram regimes de
familiaridade entre os indivíduos e a cultura” (Ibid., id.).
A sociologia da cultura está associada à sociologia das práticas culturais. Estas
últimas, por sua vez, são estruturadas pelas políticas culturais e da ação postas em prática.
Assim, “a organização da relação entre indivíduos e obras de arte produz efeitos que
permitem reconhecer o poder das instituições culturais” (FLEURY, 2009, p. 28). As
instituições culturais podem contribuir e “participar de uma modificação das práticas dos
indivíduos” (Ibid., id.).
Conforme Kraemer (2000, p. 51), ao campo de trabalho da pedagogia da música
pertence “toda cultura musical em processo de formação”. Considerando-se que os Festivais
de Coros foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma cultura coral no estado do Rio
Grande do Sul, com possíveis desdobramentos em outras localidades, as práticas culturais que
envolveram os Festivais de Coros podem ter contribuído na formação de juízos estéticos e na
legitimação de valores simbólicos de cantores, regentes e público. Dessa forma, a descrição e
a interpretação daquelas práticas culturais poderão ajudar a compreender como os Festivais de
Coros, como instituição cultural, contribuíram na formação musical e nos processos de
transmissão e recepção que se estabeleciam entre os envolvidos.
Fleury (2009) apresenta, ainda, a ideia de concepção da socialização cultural.
Afirma que, em matéria de cultura, não há, para o indivíduo, “ligações simples e unívocas”
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(FLEURY, 2009, p. 159) entre atitudes da infância e os comportamentos adultos. Ressalta que
a socialização primária – aquela que ocorre na família, na escola e em grupos de pares –, pode
revelar-se estruturadora, porém não determinante de práticas culturais futuras. Assim, os
processos de socialização secundária – processos de individuação, fenômenos de
contiguidade, instituições culturais – e a busca da compreensão sociológica dos sentidos e
significações que os indivíduos lhes dedicam desvelam-se complexos.
Outra abordagem teórica envolverá estudos sobre memória, uma vez que serão
ouvidos regentes e cantores de coros, na época, que vivenciaram o período a ser estudado.
Meihy (2005) ressalta que a memória individual somente interessa à história oral
se permite o conhecimento do fenômeno social que se quer estudar. Para o autor,
memórias são lembranças organizadas segundo uma lógica subjetiva que seleciona e
articula elementos que nem sempre correspondem aos fatos concretos, objetivos e
materiais. [...] No entanto, é preciso deixar claro que a memória individual, para a
história oral, só tem sentido em função de sua inscrição no conjunto social das
demais memórias. (MEIHY, 2005, p. 63).

Ricoeur (2010, p. 133-134), citando Halbwachs, autor do conceito de memória
coletiva, afirma que “embora a memória coletiva extraia sua força e duração do fato de que
um conjunto de homens lhe serve de suporte, são indivíduos que se lembram enquanto
membros do grupo”. Assim, valoriza a memória individual como sendo “um ponto de vista
sobre a memória coletiva”, mas lembra que esse ponto de vista se modifica segundo o lugar
que nele o agente ocupa e que, por sua vez, esse lugar muda segundo as relações que o mesmo
mantém com outros meios.
Meihy (2005, p. 70) apresenta o conceito de memória cultural. Para ele, “memória
cultural é o conjunto das manifestações de grupos que guardam visões articuladas sobre si e
sobre o mundo segundo critérios que dão sentido e unidade ao conjunto”.
Entendendo os Festivais de Coros como instituições culturais de cujas práticas os
sujeitos participantes guardam memórias, é possível que tais “critérios que dão sentido e
unidade” sejam comuns, uma vez que partilhavam de uma mesma “comunidade de destino”,
ou seja, de uma coletividade cujos fatores identitários determinaram sua unidade. (MEIHY,
2005, p. 70).
5. Metodologia
Na investigação serão utilizadas fontes orais, escritas, iconográficas e sonoras.
Será empregada, como método, a história oral temática que, conforme Meihy (2005, p. 162),
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consiste em se trabalhar com um assunto específico, buscando-se seu esclarecimento ou a
opinião do(s) entrevistado(s) sobre o tema em questão.
Serão entrevistados regentes e cantores participantes dos Festivais de Coros,
durante o período estudado. O número de colaboradores da pesquisa será definido por
frequência na participação ao evento e por possibilidade de contato com regentes e/ou
cantores na cidade de Porto Alegre, no interior do estado do RS, no Brasil e no exterior (Peru,
Uruguai, Argentina, Chile).
Como fontes escritas estão sendo coletados documentos (cartas e matérias de
jornais). Conforme Flick (2009, p. 234), ‘os documentos devem ser vistos como uma forma
de contextualização da informação. Em vez de usá-los como “contêineres de informação”,
devem ser vistos e analisados como dispositivos comunicativos metodologicamente
desenvolvidos na construção de versões sobre eventos’. O autor chama atenção, ainda, dos
pesquisadores, no sentido de sempre questionarem sobre quem produziu o documento e com
que objetivo. Nesse sentido, os documentos tornam-se, também, tópicos de pesquisa.
Sabe-se da existência de troféus ganhos por regentes e coros, ou mesmo
fotografias daquele período, que poderão se constituir em fontes iconográficas para a
pesquisa. Foi conseguida, por empréstimo, uma fita cassete, de uma das edições dos Festivais,
para que seja gravada em CD. É provável que haja possibilidade de se conseguir mais fontes
sonoras referentes aos Festivais de Coros.
Embora os organizadores daqueles Festivais tenham já falecido, tenho contato
com a família de um deles, cujos filhos também participaram ativamente dos eventos
coordenados pelo pai. Meu primeiro movimento em direção à investigação foi o que tenho
chamado de “conversas sobre os Festivais de Coros”. Inicialmente combinei uma dessas
conversas com a filha 3 desse senhor. Além da conversa, Beti – como é chamada pela família e
amigos –, emprestou-me algumas cartas escritas por seu pai 4, programas e recorte de jornal da
época.
O segundo e terceiro encontros foram realizados com duas professoras de música
que, à época dos Festivais, eram cantoras de coro. Gravei essas conversas no netbook e depois
as ouvi, buscando anotar em um caderno de campo questões que achei relevantes.
Em janeiro deste ano conversei sobre os Festivais com o maestro Gil de Roca
Sales, participante dos encontros corais desde a sua primeira edição. Gil era amigo do Sr. João
de Souza Ribeiro e, de certa forma, acompanhou a concepção do evento desde o seu início.
Desse encontro fiz apontamentos no caderno de campo e realizei a transcrição completa da
conversa.
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Na sequência das minhas aproximações do campo empírico fotocopiei matérias do
jornal Correio do Povo – que sempre fazia a cobertura completa dos Festivais – dos meses de
outubro (os Festivais sempre aconteciam durante esse mês). Esse material foi coletado na
própria empresa jornalística e também no Museu de Comunicação Social Hipólito José da
Costa. Fiz anotações a partir desse material coletado e acrescentei mais informações ao meu
caderno de campo.
Na leitura dos artigos de jornal, documentos e na análise das conversas surgem
nomes de regentes que foram participantes desde o início dos Festivais, que ainda estão vivos,
e que poderiam trazer contribuições para a pesquisa.
6. Considerações finais
Os resultados desta investigação poderão ajudar a compreender como os Festivais
de Coros, que ocorriam na cidade de Porto Alegre – RS, considerados instituições culturais,
contribuíram para a formação de uma cultura coral no estado, talvez com contribuições em
outras localidades também, uma vez que ganhou âmbito internacional. O estudo poderá,
ainda, contribuir para a realização de futuras pesquisas apoiadas em seus resultados.
A partir de um olhar para as instituições culturais como formadoras de práticas
culturais nos indivíduos, será possível revelar e compreender como ocorriam as ações
pedagógico-musicais e as formações musicais impulsionadas por aquelas instituições. O
trabalho poderá contribuir, para a área da educação musical, no sentido do desvelamento das
tramas de significados daquelas práticas culturais e na compreensão de sua relevância ao
processo de transmissão e apropriação musicais.
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Resumo: Esse texto apresenta uma pesquisa em andamento que tem como proposta investigar
quais os processos cognitivos fundamentais no ambiente em que ocorre a improvisação. O objetivo
é compreender como a mente desenvolve tais habilidades, para então sistematizar procedimentos
de estudo mais eficientes para o aprendizado. Por fim, pretende aplicar tais procedimentos em uma
classe de improvisação para posterior análise dos resultados obtidos.
Palavras-chave: Improvisação, improvisação idiomática, cognição musical, educação musical.
The musical mind in the environment of improvisation
Abstract: This paper presents a research project which is proposed to investigate what are the
cognitive processes involved in the basic environment in which improvisation occurs. The goal is
to understand how the mind develops these skills, and then systematize study procedures more
efficient for learning. Finally, it is intended to apply such a classification procedures improvisation
is for analysis of the results.
Keywords: improvisation, idiomatic improvisation, music cognition, music education.

1. Introdução
A pesquisa em andamento tem por finalidade estudar as características específicas
da prática da improvisação idiomática e as demandas cognitivas que essas especificidades impõem, para num segundo momento traçar estratégias para um sistema de estudo que desencadeie de forma mais eficiente, a aquisição das habilidades musicais necessárias para a improvisação.
Ela surgiu a partir de dificuldades que enfrentamos em nossas práticas diárias como professores que ensinam improvisação. Essa experiência cotidiana com o aluno nos mostra o quão complexo e difícil é esse processo de aprendizado. De nada adianta tentar introduzir o aluno em uma prática de improvisação, sem que as inúmeras sub-habilidades necessárias
para tal empreitada, estejam por ele incorporadas. Porém, mesmo quando julgamos que essa
aquisição já tenha ocorrido, frequentemente o aluno, ao ser exposto de fato à improvisação,
não consegue manter o fluxo das idéias musicais, não transmitindo sentido nem desenvolvendo fluência na improvisação. Ou então, mesmo tendo (só aparentemente!) adquirido a habilidade em manipular os materiais musicais (escalas, arpejos, padrões melódicos e rítmicos, frases modelos, etc), seu discurso não resulta em um “tocar expressivo”, mas, ao contrário, numa
prática mecânica, desprovida de musicalidade.
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Compreender como funciona a mente do músico na prática da improvisação e
também a maneira como ocorre o aprendizado das habilidades, ajudará a escolher estratégias
de estudo mais eficientes, permitindo aos alunos um desempenho mais satisfatório ao experimentarem uma performance nessa área.
Aplicar os procedimentos escolhidos em uma classe de estudo de improvisação e
analisar os resultados, trará a essa pesquisa uma importante dimensão prática.
2. Improvisar
Improvisar é diferente de compor e de interpretar. É importante definir a improvisação partindo do que ela não é, pois embora trabalhe com os mesmos materiais sonoros
que o compositor trabalha e também utilize muitos recursos técnicos em comum aos de um
intérprete, a realidade vivida pelo músico improvisador no momento em que ela ocorre é muito diferente.
Essa diferença está centrada na temporalidade: na composição há vários momentos temporalmente separados onde o compositor planeja e descarta ideias, em um processo
criativo de longa duração e fragmentado, que vai do esboço à obra final. O intérprete de uma
composição também possui uma vivência alargada com o tempo de preparo da performance,
que se estende da leitura à primeira vista até a interpretação final, com exaustiva prática para a
solução dos desafios técnicos e expressivos que a obra impõe.
Na improvisação, não. O tempo é imediato. Com isso, o pensamento musical e
sua realização estão fundidos, tornando-se um único processo, uma só realidade. Não há outros momentos experimentados e o que o se presencia é a emanação da imaginação musical
que acabou de se forjar e de imediato se realiza. Nesse ambiente, essas emanações precisam
ser absorvidas e reconfiguradas pelos agentes envolvidos na prática. Fluxo e fluência, num
constante ressoar, buscando estabelecer de imediato, forma e organicidade ao devir.
3. Mente, Corpo e Movimento
Mente, corpo e movimento são articulados num ir e vir ressonante (resonant loop)
(DAMÁSIO, 2011, p.36). A mente, dotada de habilidades musicais, tem o corpo todo mapeado (“trazer o corpo à mente” DAMÁSIO, 2011, p.120) e emite comandos que realizam determinados movimentos. Portanto, o corpo é o meio pelo qual ocorre a performance, que impacta, através do movimento (o ato de tocar), o ambiente da improvisação com a materializa-
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ção das ideias musicais. No mesmo instante porém, a mente é impactada através dos sentidos
(ou seja, por meio do corpo) pelo resultado sonoro que está sendo gerado em tempo real. Esse é um processo que se configura ininterruptamente durante toda a realização da improvisação.
Mas o que é fundamental para garantir o fluxo e a fluência na improvisação?
“Um dos principais elementos de qualquer habilidade cognitiva é a velocidade (...)
uma execução feita com perícia precisa ser rápida e fluente (...) o que torna o resultado impressionante é o número de horas gastas em estudo, necessárias para o desenvolvimento do grau de automatismo desejado” (SLOBODA, 2008, p.9).

Isso significa que durante a performance, o músico opera com procedimentos altamente automatizados, muitos deles adquiridos através de aprendizado. Para um músico interagir num ambiente de improvisação, é necessário uma grande velocidade de processamento
cognitivo para dar conta tanto dos elementos que impactam seus sentidos (INPUT) e que necessitam ser rapidamente compreendidos e respondidos (OUTPUT) de maneira satisfatória e
extremamente rápida, mantendo o fluxo e a fluência no ambiente da improvisção.
Eis o problema central dessa pesquisa: no gesto do improvisador encontraremos
necessariamente procedimentos automatizados. Dotar esses procedimentos de uma maior expressividade e, também, torná-lo aberto ao pensamento inesperado, criativo, é o desafio que
pretendemos compreender para enfrentar.
4. Os Processos Cognitivos no Ambiente da Improvisação
Seria possível dividir os processos cognitivos no ambiente da improvisação em
três fases: o estímulo (INPUT), a elaboração (Processamento) e a resposta (OUTPUT). No
entanto, o fator fundamental que caracteriza a improvisação, como foi visto, é a temporalidade. Assim, essas três fases cognitivas estão ocorrendo no momento imediato, em tempo real.
Estímulo, elaboração e resposta são ininterruptamente configurados, por todos os agentes
(músicos participantes) que se inter-relacionam no ambiente. INPUT, Processamento e OUTPUT se entrelaçam, as ideias musicais dos improvisadores precisam se conectar e reverberar,
intermediadas pelos corpos dotados de habilidades desses músicos, no ambiente da improvisação e em tempo real.
Por isso, as respostas musicais precisam operar de maneira automatizada, para que
elas ocorram no tempo exigido. Exercer uma habilidade necessariamente significa que “a e-
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xecução de nossas ações será controlada por processos não conscientes” (DAMÁSIO, 2011,
p. 327). A ação cooperativa entre procedimentos conscientes e inconscientes que caracteriza o
domínio de uma habilidade, pode ser encarada como uma vantagem, pois “os processos não
conscientes estão, em boa medida e de vários modos, sob governo consciente” (DAMÁSIO,
2011, p.328) e assim, a mente consciente fica livre para melhor gerenciar a criatividade. E
também, através da prática com monitoramento intencional, é possível moldar parcialmente
as ações ou desenvolver novas habilidades e torná-las intuídas, através do aprendizado.
Trabalhando de forma consciente e não consciente, nosso cérebro aciona informações em regime de paralelismos, o que multiplica nossa capacidade cognitiva (LEVITIN,
2010). O cérebro é dividido em áreas funcionais que são especializadas e espalhadas por múltiplas regiões, e “a atividade musical mobiliza quase todas as regiões do cérebro que temos
conhecimento, além de quase todos os subsistemas neurais” (LEVITIN, 2010, p. 100).
Por isso que no momento da improvisação coordenamos simultaneamente diversos aspectos motores e musicais. Uma pesquisa com músicos de jazz dos EUA, demonstrou o
caráter fragmentado do controle dos vários aspectos envolvidos na improvisação (forma, ritmo, harmonia, desenvolvimento coerente de melodias, etc.) (HARO, 2006). Os músicos entrevistados relataram alternar rapidamente a atenção para um desses fatores por vez, necessitando, portanto, que os demais operem de maneira automatizada. Essa pesquisa reforça a ideia
de que, se por um lado o cérebro tem a capacidade acionar processos cognitivos em regime
paralelismos, por outro, o foco da atenção opera sequencialmente (embora em grande velocidade) (GELAIN, 2007).
Em um ambiente de alta performance (como o da pesquisa) é possível que o músico habilidoso atinja um estado mental chamado fluxo (GOLEMAN, 1995), que se caracteriza pela capacidade de concentra-se completamente em uma determinada atividade, exibindo
um controle absoluto no que está fazendo. Esse estado é atingido quando o esforço mental
exige uma capacidade mínima de processamento, já que as sub-habilidades musicais necessárias estão intuídas. Com as conexões neurais facilitadas, através de aprendizado, a concentração assume apenas um papel gerenciador, liberando a consciência para apenas monitorar os
objetivos gerais e mantendo-a livre para um uso criativo.

5. A Aquisição das Habilidades
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VYGOTSKY (2007) no início do século XX escreveu que a Mente é construída
socialmente, a partir da interação do indivíduo com a sua cultura historicamente determinada,
num processo de desenvolvimento através do qual se torna capaz de interagir e compreender o
mundo, mediado pelos signos socialmente internalizados. Assim, ao estabelecer relações com
a cultura e seus signos, o indivíduo constrói o que VYGOTSKY chamou de “processos psicológicos superiores”, fundamentados em nossa capacidade de internalizar as formas sociais de
comportamento, assim como compreender os signos e utilizá-los como instrumentos cognitivos.
Como esse processo implica em uma atitude ativa do indivíduo em relação à aquisição de determinadas habilidades cognitivas, acreditamos que será fundamental para o processo de construção de um conhecimento/prática sobre improvisação, partir, também, da
transcrição de pequenos improvisos. A escuta atenta para que ocorra esse tipo de exercício,
permite ao aluno compreender determinadas nuances expressivas que dificilmente poderiam
ser expressas verbalmente pelo professor, além de fazer com que ele dê um significado ao que
ouve, aplicando-lhe raciocínio. Segundo SLOBODA (2008, p.186), “aprende-se jazz ouvindo
de maneira focada outros músicos e tocando com eles”. Isto significa que a improvisação idiomática pressupõe a compreensão de um determinado discurso musical, com uma gramática
específica e um sotaque adequado, que o músico apreende de maneira eminentemente prática,
apropriando-se dos signos específicos desse fazer musical através de sua interação com outros
músicos improvisadores mais experientes, seja por meio da prática de improvisação ou da
transcrição de improvisos.
A prática da transcrição é muito comum entre aqueles que se dedicam ao estudo
de improvisação, mas ela não deve ser, evidentemente, o único instrumento para a aquisição
das habilidades necessárias para improvisar. Aprender está também relacionado a um treinamento (ensaio: como preferem alguns por se tratar de música) profundo com repetição consciente e concentrada de uma determinada atividade, que permitirá criar e facilitar as conexões
neurais que desenvolvem tal habilidade. Assim, outras estratégias devem ser consideradas
tendo isso em vista.
Podemos utilizar os signos da língua como ferramentas. Usar, por exemplo, “rótulos verbais” (SLOBODA, 2008, p.37) para melhorar a percepção (cantando os graus usando
números que indicam a localização das notas) seria um exemplo de como é possível desenvolver uma conexão entre a percepção sonora e o raciocínio analítico, ao imprimirmos no som
musical um significado. Com essa ferramenta internalizada, podemos cantar as fundamentais
dos acordes de uma progressão harmônica a ser improvisada, até que esse processo seja inte-
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riorizado suficientemente bem para operar de maneira automática e então, partir para o estudo
dos arpejos e das escalas sobre a progressão já mapeada pela mente. Isso seria um exemplo de
pequenos procedimentos que visam facilitar as conexões neurais entre habilidades que operam em processamento paralelo. Quanto mais processos cognitivos funcionalmente diferentes
ocorrem de maneira paralela e articulada, mais capacidade cognitiva está sendo usada para a
prática de improvisação.
Outro ponto importante para a aquisição das habilidades: simplificar os procedimentos de estudo. Como as conexões neurais necessitam de repetição, concentração e controle
consciente para se estabelecer, é essencial estudar os assuntos de forma segmentada, criando
as relações entre as sub-habilidades aos poucos, para que elas se somem e se sobreponham. As
diversas áreas cerebrais especializadas, através dos mecanismos de plasticidade cerebral, articulam-se ao longo do processo de aprendizado, refletindo em ganhos de performance: “esses ganhos (...) refletem (na realidade, têm como base) mudanças no processamento neural
que foram desencadeadas pela prática. Isso pôde ser verificado por vários estudos de imagem
que demonstraram que diferentes regiões cerebrais são ativadas em diferentes estágios do aprendizado” (PALAZZIN, 2007, p.25).
Através do aprendizado, as diversas sub-habilidades estabelecem novas conexões
neurais que possibilitam um ganho de performance. Com a repetição, essas novas habilidades
adquirem extrema velocidade de processamento, tornando-se intuídas. Com a sobreposição
dessas diversas habilidades intuídas, o esforço de processamento exigido é mínimo, permitindo ao músico atingir um estado de fluxo na performance, liberando a concentração e a consciência para a busca pelo gesto musicalmente mais expressivo:
“Delegar tarefas ao espaço não consciente é o que fazemos quando aprimoramos
uma habilidade a tal ponto que deixamos de prestar atenção às etapas técnicas necessárias para exercê-la. Desenvolvemos habilidades à luz clara da consciência, mas
depois permitimos que elas desçam para o espaçoso porão da nossa mente, onde não
atravancam a exígua metragem do nosso espaço de reflexão consciente” (DAMÁSIO, 2011, p.335).

6. Aplicação Prática da Pesquisa
Tendo em vista essas questões, iniciaremos a organização de um sistema de aprendizado para ser aplicado em uma classe de improvisação no Conservatório Villa-Lobos
da FITO (Fundação Instituto Tecnológico de Osasco).
As aulas serão semanais, com uma hora de duração. O grupo será constituído por
alunos do 2º ano do Curso Técnico em Música do conservatório.
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Durante o processo de preparação do aluno para a improvisação, serão utilizados
alguns exercícios e procedimentos dos seguintes métodos:
1. How to Improvise de Hal Crook: controle consciente de frases e pausas, memorização aural de melodias e acordes, controle do tamanho das frases, sensibilização rítmica e
técnicas de desenvolvimento de motivos melódicos e rítmicos.
2. How to Play Jazz and Improvise de Jamey Aebersold: estudo de arpejos, extensões e escalas através de solfejos e prática instrumental sobre playbacks.
3. Hearin’ The Changes de Jerry Coker, Bob Knapp e Barry Vincent: memorização aural de cadências harmônicas, através do processo de “imersão aural” (exemplos musicais didaticamente agrupados a partir de procedimentos harmônicos similares).
4. Improvisação: para guitarra e outros instrumentos de Fernando Corrêa: transcrições de frases e aplicações sobre contextos harmônicos específicos: cadências de tipo IIm
V7 I e família de acordes (improvisação modal).
5. Music Theory Through Improvisation de Edward Sarath: pequenos exercícios
de improvisações transidiomáticas explorando elementos não sintáticos (dinâmica, densidade,
registro, duração, timbre e silêncio), transposição aural de escalas e padrões, sensibilização
rítmica através de “imersão aural”, compreensão aural de escalas e sensibilização rítmica através de solfejos sobre playbacks,
As abordagens e exercícios recolhidos ou adaptados desses métodos servirão para
preparar os alunos para a prática das improvisações em temas originados de idiomas musicais
diversos. Como o curso terá a duração de um semestre apenas, optou-se por reduzir esse universo a temas de choro e standards de jazz. A importância em se estudar mais de um idioma,
está em fazer o aluno experimentar e compreender que, embora a “gramática” musical possa
ser a mesma, com as mesmas regras de organização do material sonoro, a dimensão expressiva (o que Hal Crook chama de “como tocar”), o “sotaque”, será diferente.
O aluno deverá transcrever uma melodia de choro e um pequeno improviso, por
ele escolhidos. Serão sugeridos softwares que foram desenvolvidos para facilitar o processo
de transcrição (tal como o Audacity, um software livre). Esses programas diminuem a velocidade do áudio, porém mantendo a qualidade (e afinação) do mesmo, além de selecionarem
trechos em qualquer tamanho. Com esses programas será mais fácil o processo de transcrição,
dando chance ao aluno experimentar esse procedimento. Ao praticar as transcrições, as habilidades de escuta ficarão cada vez mais acuradas.
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Para registrar o processo a fim de realizar uma análise dos resultados obtidos, serão feitas gravações de som e imagem das performances, ao longo do curso, que terá um total
de 18 aulas, com uma hora de duração cada.
A análise final permitirá referendar ou descartar os procedimentos escolhidos.
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A necessidade de ouvir sobre o que está escrito – narrativas orais de
educação musical anunciada em partituras
Lia Braga Vieira
Universidade Federal do Pará / Universidade do Estado do Pará - lia 41braga@yahoo.com.br
Resumo: Trata-se de desdobramento de estudos anteriores sobre práticas musicais e de educação
musical, identificadas a partir da análise de partituras editadas em Belém (PA), na primeira metade
do século XX. Na atual pesquisa, pretendo identificar e analisar evidências de educação musical
em narrativas de músicos que participaram da vida musical em Belém naquele período. A intenção
é refletir sobre valores sociais subjacentes e o que eles representam, e assim contribuir para a
compreensão da educação musical do “presente”, visando a tomadas de decisão.
Palavras-chave: Belém (PA), práticas musicais, educação musical, partituras, história oral.
The need to hear about what is written - oral narratives of music education announced in scores
Abstract: This is the unfolding of previous studies of musical practices and musical education,
identified from the analysis of sheet music published in Belém (PA) in the first half of the
twentieth century. In the current research plan to identify and analyze evidence of musical
education in narratives of musicians who participated in the musical life in Belém at that time. The
intention is to reflect on the underlying social values and what they represent, and thus contribute
to the understanding of the musical education of the "present", to decision making.
Keywords: Belém (PA), musical practices, music education, scores, oral history.

1. Introdução
O presente estudo consiste em desdobramento de pesquisas sobre práticas
musicais e de educação musical em Belém do Pará na primeira metade do século XX, que
venho desenvolvendo há alguns anos. Nessas pesquisas, investiguei, a partir de vestígios de
práticas musicais encontrados em partituras editadas na primeira metade do século XX,
indícios de práticas de educação musical que parecem ter-lhes sido correspondentes.
Há cerca de uma década, quando me deparei com tais partituras no Acervo
“Vicente Salles”, da Biblioteca do Museu da Universidade Federal do Pará, percebi que tinha
diante de mim fontes materiais muito importantes para a pesquisa da história da música
paraense. O musicólogo Vicente Salles publicou, provavelmente graças a esse material por ele
coletado e organizado, várias obras sobre a música no Pará, mas muito especialmente um
dicionário biográfico de músicos que ali viveram (SALLES, 2007). Mas a minha perspectiva
foi diferenciada, pois à medida que eu observava as partituras e identificava as práticas
musicais às quais correspondiam, passei a me perguntar sobre como teriam sido vivenciadas
pelos seus executantes e ouvintes; eu indagava e ainda me indago sobre em que situações de
espaço e tempo e de que modo eles as aprenderam e as retransmitiram.
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Questionar a respeito dessas situações coloca a perspectiva pedagógica no âmbito
social, que por sua vez envolve o econômico, o político, o cultural e o histórico, numa busca
não somente sobre qual educação musical era praticada por meio daquelas partituras, mas
também sobre os seus valores e significados para a época de sua realização. Dessa forma, eu
pretendia e ainda pretendo aprofundar a compreensão sobre as distinções e hierarquizações
(BOURDIEU, 2008) das práticas musicais e de educação musical hoje percebidas em Belém.
A partir da catalogação de 1.284 partituras que apresentaram sinais de terem sido
compostas, manuscritas ou editadas na primeira metade do século XX, concentrei-me em 29
destas, editadas pela firma local Empório Musical, fundada em 1911, e que em sua grande
maioria consiste em músicas de danças de salão.
Fundamentada no “modelo indiciário” (GINZBURG, 1989) na investigação de
fontes escritas (CHARTIER, 1998; 2007; 2009), encontrei nas próprias partituras e em
revistas e jornais da época indicações de que eram executadas em clubes, restaurantes, bares,
teatros e também em residências. Tais registros me permitiram perceber que as músicas
daqueles escritos fizeram parte do cotidiano de grupos sociais locais mais privilegiados,
enquanto consumidores, em seu lazer. Eram músicas da moda, como o samba, a marcha e o
jazz. Os artigos publicados naqueles periódicos registram essas músicas como da “moda”, por
vezes tecendo fortes críticas, por vezes as reconhecendo.
As músicas foram compostas para serem dançadas, mas havia situações em que
eram somente ouvidas. Percebi, aí, duas “pedagogias” que diferenciavam a experiência
musical: certamente, aquele que dançava enquanto ouvia a música voltava-se mais ao aspecto
do ritmo, determinante dos passos da dança e sua educação musical se circunscrevia
especialmente ao âmbito corporal. É possível que aquele que somente ouvia não se detivesse
tanto a esse parâmetro rítmico, e atentasse à melodia e, quando houvesse, à letra da música,
bem como aos timbres dos instrumentos visíveis ao olhar, que não precisava estar atento ao
espaço do salão de dança por onde os corpos dançantes se deslocavam. Como efeito, a
percepção musical do “somente ouvinte” tendia a um desenvolvimento diferente daquele
“ouvinte dançante”. Mas ambos estavam desenvolvendo seus gostos, percepções e
comportamentos musicais, numa educação musical construída de modo “invisível” e por isso
mesmo contínua, progressiva e profundamente incorporada, em seus valores estéticos que
guardavam marcas e significados sociais.
Além dos “dançantes” e dos “ouvintes”, havia o grupo dos “executantes”, para os
quais a música era um ofício, ainda que em algumas situações também fosse lazer, como em
alguns saraus. De todo modo, eram os executantes aqueles que davam vida sonora às
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partituras. Por sua vez, estas indicam que havia músicos em Belém que sabiam lê-las. De fato,
os periódicos em que se apoia esta pesquisa apresentam registro de propaganda de cursos de
música particulares, bem como Salles (1995) dá notícias sobre a reabertura do conservatório
local em 1928, que já havia funcionado entre 1895 e 1908. As características musicais das
partituras também indicam até que ponto aqueles músicos tinham sido educados em termos de
leitura e de técnica de execução ou mesmo o que era exigido em uma execução de músicas de
salão.
Assim, percebi elementos na maioria das partituras, como: extensão de no
máximo duas páginas e com sinais de repetição; ausência de sinais de intensidade ou de
agógica, o que é justificável em face de o gênero exigir constância na intensidade dos sons e
no andamento, de modo a não confundir os “dançantes”. Embora a maioria desses impressos
seja para piano, pude inferir, quer pela extensão e textura das músicas quer pelos registros nas
capas e “miolos”, que poderiam ter sido arranjados para bandas de jazz, sendo as “partes
cavadas” distribuídas em manuscritos para os integrantes dos grupos ou bandas. Desse modo,
os executantes teriam desenvolvido competências e habilidades em uma educação musical
que lhes permitia a realização de tal tarefa.
Uma ausência percebida foi a da indicação de andamento. No entanto, observei
que em todas as partituras estava impresso o respectivo gênero dançante. Creio que o
conhecimento do gênero tornou prescindível a indicação de andamento. O editor ou, antes, o
compositor, provavelmente tinha conhecimento de que o executante teria desenvolvido essa
percepção tornando desnecessária aquela informação, pois, pela prática, ele saberia o
andamento. Outro elemento considerado foi que, nas partituras de gêneros dançantes para
canto e piano, dificilmente havia a linha de canto; a letra estava escrita em versos ao final de
cada uma. Acredito que o cantor seguia a linha melódica do piano e por sua conta a ela
integrava a letra. Certamente essa habilidade foi fruto de uma educação musical desencadeada
na prática musical.
É possível que, assim como os “dançantes” e “ouvintes”, os “executantes” tenham
desenvolvido atividades musicais como fazeres sociais no cotidiano (SOUZA, 2004) fora da
escola, associadas às respectivas práticas de educação musical, pois habilidades como aquela
do cantor não são produto de uma formação escolar, erudita, mas de um saber o qual se
aprende vendo, ouvindo, imitando, repetindo e transformando. Daí ser possível inferir que se
tratava de uma pedagogia que dava alguma liberdade de escolha entre ouvir/ dançar ou
somente ouvir, sendo colaborativa na criação de arranjos, na adequação da letra à melodia do
piano etc.
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O editor do Empório Musical e os compositores tinham conhecimento sobre o
público consumidor de executantes e ouvintes para o qual publicavam e por onde as partituras
iriam circular, não só pelas escolhas de gêneros dançantes da moda ou dos elementos musicais
presentes ou ausentes na edição das partituras, mas também pelas dedicatórias a pessoas da
sociedade local, assim como a conjuntos musicais, clubes, entre outros.
Neste momento dessas investigações, noto que os estudos baseados nas partituras
e nas notícias publicadas em periódicos locais da primeira metade do século XX chegaram ao
limite das informações possíveis, permitindo conclusões que ainda se mantêm no nível das
inferências e indicando a necessidade da continuidade da pesquisa para esclarecer o problema
sobre qual educação musical era oportunizada à população da Belém na época citada,
considerando a importância desses estudos para a percepção da construção de concepções
sobre educação musical que hoje são desenvolvidas naquela cidade. Dada a longa duração
desse processo, oficialmente iniciado em 1616, observo a naturalização do que na verdade foi
construído historicamente (VIEIRA, 2001).
Por isso, proponho uma pesquisa em que executantes e ouvintes possam “falar”
sobre suas experiências musicais de gêneros dançantes em Belém, na referida época, face à
necessidade de nesse estudo eu ouvir pessoas que viveram naquelas décadas, e com quem
ainda hoje eu convivo no mundo da música, porque são elas que, como eu, fazem esse mundo
musical/ social e é compreendendo suas experiências que poderei apreender construções e
significados desse mundo presente, visando a tomadas de decisão.
Iniciei o processo de ouvir essas pessoas e, de fato, tem se mostrado possível
perceber, em suas narrativas orais, modos de aprendizagem, quando falam sobre suas práticas
musicais remotas. Até o momento, flagrei os perfis de “executante” e “ouvinte”. Observei que
a ênfase à partitura é marcante: para o “ouvinte”, quando descreve com detalhes o impresso
que vê diante do instrumentista; e para o “executante”, quando assinala a exigência de perícia
na leitura à primeira vista, ainda que por vezes, dependendo da circunstância, toque “de
ouvido”. A ênfase à partitura e à execução “de ouvido” deverá ser analisada em relação à
formação do entrevistado, assim como outros aspectos que vêm emergindo das narrativas.
2. Justificativa
Devo esclarecer que, tal como minhas pesquisas anteriores, a presente
investigação emerge da necessidade de olhar o “passado” da educação musical de uma cidade
 Belém (PA). A intenção é de melhor compreender a atual educação musical local, a partir
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do estudo de práticas musicais/ sociais que a sinalizem historicamente. Aqui, entende-se a
história como um caminho para apreender os efeitos das ações e de seus significados na
realidade “presente”.
Nas investigações até agora realizadas, consegui apreender as expectativas do
editor e dos autores quanto à “leitura” das partituras por executantes e ouvintes. Isso, pois o
texto e a apresentação material dessas ofereceram os indícios dos espaços de seus usos, assim
como de quem musical e socialmente seriam os seus executantes e os seus ouvintes. No
entanto, considerando que estes dois últimos não atendam passivamente às imposições de
usos das músicas veiculadas por essas partituras, decidi seguir a direção proposta por Certeau
(2011: 39):
A presença e a circulação de uma representação (ensinada como o código da
promoção socioeconômica por pregadores, por educadores ou por vulgarizadores)
não indicam de modo algum o que ela é para seus usuários. É ainda necessário
analisar a sua manipulação pelos praticantes que não a fabricam. Só então é que se
pode apreciar a diferença ou semelhança entre a produção da imagem e a produção
secundária que se esconde nos processos de sua utilização.

Penso que ouvir os executantes e os ouvintes permitirá flagrar processos de
transmissões e aprendizados de práticas musicais, construídos em meio a relações, percebendo
pedagogias de uma “educação musical invisível” (GOMES, 2011), cujos detalhes podem ser
melhor apreendidos ouvindo vozes de quem viveu tais relações, vozes que falem sobre como
foi essa vivência do que está escrito ou que é similar ao que está escrito nas partituras até o
momento investigadas; ou seja, o que isto que está escrito quer dizer em termos de educação
musical e de valores sociais que uma tal educação “invisível” represente.
Acredito que tornar inteligível as trajetórias “insuspeitáveis” (CERTEAU, 2011)
no cotidiano em que são construídos os processos de apropriação, vividos em outro tempo,
pode ajudar a compreender a educação musical do “presente” e, numa atitude política, buscar
a sua superação.
3. Problema, questões e objetivos
A pergunta que move esta pesquisa é: qual educação musical era oportunizada aos
grupos sociais que tinham acesso às músicas impressas nas partituras editadas pelo Empório
Musical ou a ela similares, que circularam em Belém (PA), na primeira metade do século
XX?
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Essa pergunta se desdobra em questões ainda não respondidas satisfatoriamente
pelas partituras e periódicos, como: quais as reações dos executantes e ouvintes a essas
músicas? Que noções e valores orientaram suas experiências com esses gêneros musicais?
Quais dessas noções e valores foram por eles reforçados ou rompidos?
Penso que as narrativas das pessoas que viveram naquela época serão
imprescindíveis para que eu possa perceber e compreender as sutis filigranas do que foi
apenas delineado nos estudos que fiz nas partituras e com o apoio de notícias de periódicos da
época.
Nesse âmbito tracei como objetivos desta pesquisa: compreender práticas de
educação musical desenvolvidas em Belém na primeira metade do século XX; identificar
evidências de práticas de educação musical em narrativas de músicos ainda hoje vivos que
participaram da vida musical em Belém na primeira metade do século XX; analisar práticas
de educação musical em seus aspectos histórico-sociais, quanto aos valores a elas subjacentes
ou que elas representam; apreender o processo histórico-social de construção da educação
musical em Belém; contribuir para a compreensão do “presente”, visando a tomadas de
decisão.
4. Metodologia
A pesquisa está sendo desenvolvida com base em entrevistas com pessoas que
viveram experiências musicais relacionadas ao gênero “popular” da “música de salão”, na
primeira metade do século XX, sendo, portanto, estas pessoas os “colaboradores” que
compõem a “comunidade de destino” desta pesquisa.
Os estudos que realizei anteriormente sugerem que essa “comunidade” é
composta pelas “colônias” dos (1) executantes e (2) ouvintes, assim como essas duas colônias
certamente se constituem por redes (por exemplo: as redes dos “ouvintes dançantes” e dos
“somente ouvintes” da colônia dos ouvintes), isto é, grupos menores que, embora pertençam a
uma mesma colônia, apresentam-se como segmentos que se distinguem entre si quanto a
singularidades. No decorrer das três primeiras entrevistas, obtive informações iniciais sobre a
formação dessas colônias. Pretendo retornar ainda a esses três primeiros entrevistados, para
conseguir identificar melhor tais colônias, bem como as suas redes e “montar” até sub-redes
(MEIHY; HOLANDA, 2011; MEIHY; RIBEIRO, 2011), de tal modo que eu possa apreender
a diversidade de experiências de educação musical com os gêneros populares dançantes da
época.
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As entrevistas estão sendo realizadas individualmente, sem um roteiro fixo de
perguntas. Pretendo escapar do “dirigismo” sem cair na “pura não-intervenção” , mas me
propondo a uma “escuta ativa e metódica” nos termos de Boudieu (2003: 695), pois preciso
que cada experiência seja narrada em suas singularidades e creio que um roteiro fixo seria
restritivo. Desse modo, poderei compreender melhor as colônias e as redes, no que têm em
comum e em suas diferenças, o que permitirá maior amplitude de percepção das
particularidades das realidades em que se situa o problema da pesquisa.
As entrevistas visam a um conhecimento sobre o tema da educação musical
“invisível”, presente no cotidiano de experiências musicais de gêneros populares dançantes,
correspondendo, portanto, à história oral sobre um tema. No entanto, tenho a percepção de
que as respostas emergirão de lembranças que compõem a história de vida no espaço da
juventude de cada entrevistado. Como efeito, as narrativas sobre o tema estarão associadas a
uma narrativa mais ampla da vida dessas pessoas quando jovens e eu terei que respeitar isso,
por ser necessário para a minha compreensão do fenômeno de educação musical situado no
tempo e no espaço, e não suspenso, segmentado e isolado.
As entrevistas estão sendo por mim gravadas e transcritas na íntegra. Vêm sendo
textualizadas na forma de narrativa direta e transcriadas ou traduzidas de forma criativa,
reconstituindo a informação original na forma de uma narrativa direta e fluente (MEIHY;
RIBEIRO, 2011). A passagem do oral para o escrito é bastante complexa, o que justifica as
três etapas acima. De antemão, sei que o discurso oral dos colaboradores se apresenta desde as
gravações como narrativa e eu tenho estado atenta a esse aspecto na passagem do oral ao
escrito. Nesse sentido, tenho buscado suporte em estudos sobre as técnicas específicas para os
dois últimos procedimentos mencionados.
Outro aspecto ao qual venho me mantendo atenta é o de que estou lidando com
lembranças, ou seja, com a “memória”, especificamente memória de “velhos”, pois estou
entrevistando pessoas que foram jovens na primeira metade do século XX, estando agora na
faixa etária em torno dos oitenta anos. Lido com o fato de que não são os jovens dos anos de
1930 ou 1940 que estão fazendo as narrativas, mas pessoas com cerca de 80 anos, que após
décadas estão se reencontrando com experiências vividas na juventude, reencontro “filtrado”
por décadas de outras experiências que interferem nas percepções do vivido e em suas
narrativas. Logo, necessariamente esta pesquisa tem exigido estudos sobre “memória”,
“esquecimento”, “memória de velhos”, encontrados, por exemplo, em Maurice Halbwachs
(1990), Ecléa Bosi (1994), Paul Thompson (2002) e Beatriz Sarlo (2007).
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Enfim, toda essa lida com a narrativa se conclui com a apresentação das
transcriações aos entrevistados, sendo por eles conferidas e autorizadas.
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Resumo: Com este trabalho, pretende-se investigar de que forma a figura do malandro foi definida
ou redefinida no disco Tiro de Misericórdia (1977) de João Bosco e Aldir Blanc. Através da
análise das composições, das performances e dos aspectos visuais do álbum, buscar-se
compreender os novos sentidos atribuídos a esse personagem. A hipótese central do trabalho é que
sob o contexto social e histórico dos anos de 1970, período marcado pela ditadura militar,
intelectuais e artistas passaram a reconhecer o potencial transgressor do malandro/marginal,
atribuindo a esse personagem uma aura mítica e, em certos casos, revolucionária.
Palavras-chave: malandro, década de 1970, música popular brasileira, João Bosco, Aldir Blanc.
The characterization of the “malandro” through Tiro de Misericórdia
album (RCA Victor 1799) by João Bosco and Aldir Blanc
Abstract: This work intends to investigate in which way the malandro was defined or redefined in
the Tiro de Misericórdia album (RCA Victor 1977) of João Bosco and Aldir Blanc. Through the
analysis of the compositions, performance and visual aspects of the album, we aim to understand
the new meanings atributed to this character. The central hipotesys is that under the social and
historical context of the 1970s, which is marked by the military dictatorship in Brazil, artists and
intellectuals passed to recognize the malandro/marginal as a potential transgressor, wich receives
an mitical and in some cases revolutional aura.
Keywords: malandro, 1970s, Brazilian popular music, João Bosco, Aldir Blanc.

1. Introdução
A segunda metade da década de 1970 abarca a fase da canção popular brasileira
chamada de canção de abertura, “marcada pela tensão entre o imperativo conscientizante da
esquerda e a expressão de novos desejos e atitudes dos setores mais jovens da classe média”
(NAPOLITANO, 2010: 391).
Podemos situar nesse período de expressão o álbum Tiro de Misericórdia (1977)
de João Bosco e Aldir Blanc, do qual participaram músicos reconhecidos no cenário nacional
como Canhoto, Meira, Dino Sete Cordas, Toninho Horta, Pascoal Meirelles, Raul de Barros e
Altamiro Carrilho, só pra citar alguns. Nele, há a predominância de ritmos como o samba, o
bolero e algumas referências afro-brasileiras, além de uma unidade latente entre a parte
musical (pela maneira como João Bosco interpreta as canções, pelas escolhas estéticas, pelas
falas incluídas como que retiradas de pontos de umbanda e candomblé, pela instrumentação e
pela forma com que o cantor posta sua voz) e a arte gráfica que, além de fazer alusão à
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temática do disco, levou a gravadora a retirar do encarte uma história em quadrinhos que
abordava a dificuldade dos compositores brasileiros em receber os direitos autorais relativos
às suas obras i.
Neste disco a dupla Bosco / Blanc (que assina todas as composições em parceria)
constrói a figura de um malandro/marginal e aborda através das canções as relações amorosas
da personagem (p. ex. Vaso Ruim não Quebra, Bijouterias), o seu dia-a-dia difícil (p. ex.
Jogador, Sinal de Caim) ou ainda momentos cruciais da sua vida, como o nascimento em
Gênesis (Parto) – primeira música do álbum – e da morte em Tiro de Misericórdia – última
canção do disco.
Este trabalho, ainda em fase inicial de pesquisa (mestrado), pretende compreender
como é erigida a figura do malandro no referido álbum por meio das escolhas musicais e
textuais dos autores, e de que maneira esta construção reflete os conflitos e contradições
culturais e sócio-históricos presentes no período em que o disco é produzido. A hipótese do
trabalho é que nos anos de 1970, período em que a política brasileira foi marcada pelo regime
ditatorial militar na sua fase mais repressiva, o malandro, tipo social tratado frequentemente
pela literatura, teatro, cinema e música popular, adquiriu novos sentidos. Antonio Cândido,
num conhecido ensaio escrito sobre o folhetim Memórias de Um Sargento de Milícias, define
a malandragem como um tipo de comportamento social presente no Brasil do século XIX em
que personagens ambíguos transitavam entre os mundos da ordem e da desordem, do lícito e
do ilícito (CANDIDO, 1970). Esse texto serviu de referência para o estudo realizado por
Gilberto Vasconcelos e Matinas Suzuki Jr. sobre “A Malandragem e a Formação da Música
Popular Brasileria” que destaca o potencial transgressor da nossa música popular. Tendo
como temática privilegiada as artimanhas do malandro, o repertório produzido especialmente
nos anos 20 e 30 do século passado, período marcado pelo fortalecimento dos ideais do
progresso e do trabalhismo, narrou a história do trabalho “a contrapelo”, dizem os autores
(VASCONCELOS/SUZUKI JR., 1984). É provável que o enaltecimento da malandragem
como elemento transgressor presente na nossa cultura popular se deva em grande parte a
“valores de época” gestados sob a ditadura militar dos anos de 1970. Se tais valores levaram
esses intelectuais a redefinirem o sentido da malandragem na cultura brasileira, o mesmo
parece ter ocorrido com músicos populares. O LP de João Bosco e Aldir Blanc é, nesse caso,
uma produção emblemática em que o personagem, um malandro/marginal, é revestido de uma
aura mítica e, de certo modo, revolucionária.
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2. Primeiros resultados
A análise da música Tiro de Misericórdia, é reveladora quanto à conjunção dos
elementos musicais e textuais a fim de caracterizar o personagem na canção. A letra, que
retoma a canção Gênesis (Parto), conta a história de um menino de 13 anos de idade, cuja
vida breve, desde o nascimento até a morte, é narrada através de metáforas da vida de Cristo,
de mártires revolucionários e de símbolos da cultura afro-brasileira. Tais aspectos são
representados não apenas pelas canções, mas pela arte gráfica do encarte do disco. Nos
momentos decisivos do confronto entre o malandro/marginal e as forças policiais (as falanges
do mal) são evocados nomes de líderes revolucionários que morreram na luta pela liberdade e
a justiça: “a minha morte é só uma: ganga, lumumba, lorca, jesus” – Ganga Zumba, rei dos
Palmares; Patrice Lumumba, líder na luta pela independência do Congo; Garcia Lorca, poeta
espanhol morto pela ditadura militar em seu país; e Jesus Cristoii. Vejamos:

i

CHEDIAK, Almir. Songbook João Bosco vol. 1. Rio de Janeiro: Lumiar, 2003. p. 14.
FIUZA, Alexandre Felipe. Entre cantos e chibatas: A pobreza em rimas ricas nas canções de
João Bosco e Aldir Blanc. Campinas, SP, 2001. 237f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade
Estadual de Campinas. p. 139.
ii

Parte A

O menino cresceu entre a ronda e a cana

Parte B

correndo nos beco que nem ratazana

Baixou Oxolufã com as espadas de prata,

Entre a punga e o afano,

com sua coroa de escuro e de vício

entre a carta e a ficha

baixou Caô-Xangô com o machado de asa,

subindo em pedreira que nem lagartixa

com seu fogo brabo nas mãos de corisco

Borel, Juramento, Urubu, Catacumba,

Ogunhê se plantou pelas encruzilhada

nas rodas de samba, no eró da macumba

com todos os seus ferros, com lança e enxada

Matriz, Querosene, Salgueiro, Turano,

e Oxosse com seu arco e flecha e seus galo

Mangueira, São Carlos, menino mandando

e suas abelha na beira da mata
e Oxum trouxe pedra e água da cachoeira

Ídolo de poeira, marafo e farelo,

em seu coração de espinhos dourado

um deus de bermuda e pé-de-chinelo,

Iemanjá, o alumínio, a sereia do mar

imperador dos morros, reizinho nagô,

e um batalhão de mil afogados

o corpo fechado por babalaôs

Iansã trouxe as almas e os vendavais,

(2x)

adagas e ventos, trovões e punhais
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Oxum-Maré largou suas cobra no chão

- Irmãos, irmãs, irmãozinhos,

soltou sua trança e quebrou o arco-íris

por que me abandonaram?

Omulu trouxe o chumbo

Por que nos abandonamos em cada cruz?

e o chocalho de guizo

- Irmãos, irmãs, irmãozinhos,

lançando a doença pra seus inimigo

nem tudo está consumado.

e Nana-Buruquê trouxe a chuva e a vassoura

A minha morte é só uma:

pra terra dos corpos, pro sangue dos mortos

Ganga, Lumumba, Lorca, Jesus...

Parte C

Grampearam o menino do corpo fechado

Exus na capa da noite soltara a gargalhada

e barbarizaram com mais de cem tiro

e avisaram a cilada pros Orixás

treze anos de vida sem misericórdia

Exus, Orixás, menino, lutaram como puderam e a misericórdia no último tiro
mas era muita matraca pra pouco berro

morreu como um cachorro

e lá no horto maldito,

e gritou feito um porco

no chão do Pendura-Saia,

depois de pular igual a macaco

Zumbi menino Lumumba tomba da raia

vou jogar nesses três que nem ele morreu:

mandando bala pra baixo

num jogo cercado pelos sete lados

contra as falanges do mal

(repete última estrofe 3 vezes e fade out)

arcanjos velhos, coveiros do carnaval
A parte “A” da música é cantada sobre um arpejo de Am11 (Lá Menor com
décima primeira), em que é destacado um intervalo harmônico de sétima menor entre as vozes
mais agudas (Mi-Ré), criando uma dissonância que persiste em aparecer no contratempo,
como a sina da vida do menino, conturbada e desajustada. A melodia da voz na parte “A”
também tem o mesmo caráter quase como um mantra, que vai se repetindo, numa tematização
melódica bem evidente num campo restrito de tessitura, com “valorização dos ataques
consonantais e acentos vocálicos” (TATIT e LOPES, 2008: 19), satisfazendo as necessidades
de materialização da história, que conta o crescimento do menino na marginalidade.

Ex. 1: Trecho do violão tocado na parte “A”.

A parte “B”, apesar de ocorrer sobre o mesmo arpejo do violão, já traz diversas
novidades. O texto falado remete a um culto de Candomblé ou Umbanda, em que o narrador
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assume o sotaque de um pai-de-santo recebendo um Orixá. O andamento do texto é dobrado
em relação à parte “A”, o que, junto com a impostação utilizada por João Bosco, intensifica a
sensação de que a voz está falando através de outro espírito. Tal percepção ainda é mais forte
pela espacialidade dada na mixagem, em que as frases alternam-se nos canais direito e
esquerdo, reforçando a ideia de que a voz vem de diferentes direções, e funcionando também
como mais um recurso de sobreposição de imagens e fatos trazidos na letra da canção.
Ainda durante a parte “B”, ocorre uma transição na seção rítmico / instrumental
chegando à levada que permanecerá até o fim da música. Nesta passagem, o violão passa a
fazer uma batida bastante articulada e percussiva, com o uso de ligados no bordão e abafados.
O acorde permanece o mesmo, porém com uma disposição diferente das notas e o acréscimo
da nota Sol (sétima menor no acorde de Lá Menor). Acompanhando o violão entram baixo,
bateria e diversos instrumentos de percussão, tocando um grande número de notas de forma
agressiva, enquanto a guitarra faz diversas intervenções utilizando principalmente as notas
dissonantes do acorde. Todo este panorama musical contribui para aumentar a tensão e o
desfecho trágico da morte do menino que será narrada pela parte “C” da letra.

Ex. 2: Levada de violão da parte “C”.

E sua morte não acontece de maneira fácil. Com seu “corpo fechado”, protegido
pelas divindades, resistiu e lutou enquanto pôde, mas “era muita matraca pra pouco berro”.
Alguns sons mimetizam cenas descritas na letra. Os tiros são disparados por um timbal e os
gritos (“gritou feito um porco”) são representados pelos sons de uma cuíca, que se reveza com
a guitarra, alternando no espaço temporal e sonoro, uma do lado esquerdo e outra do direito,
como já foi feito com a voz anteriormente.
A morte em confronto com o aparato repressivo do estado ganha o significado de
resistência à ordem autoritária imposta pelo regime ditatorial militar. Nas palavras de
Napolitano:
“a canção engajada, em todas as suas variantes, não apenas dialogou com o contexto
autoritário e as lutas da sociedade civil, mas ajudou, poética e musicalmente falando,
a construir um sentido para a experiência social da resistência ao regime militar,
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transformando a “coragem civil” em tempos sombrios em síntese poético-musical.”
(NAPOLITANO, 2010: 390).

3. Conclusões preliminares e perspectivas
É possível perceber pela análise realizada que letra e música estão em constante
processo de construção de sentidos na canção, o que tende a revelar de que maneira a figura
do menino é erigida através dos diversos elementos conjugados na gravação.
Pretende-se então estender esta abordagem às outras canções, conteúdo poético,
musical, performático e imagético do álbum, buscando revelar possíveis nexos entre tal
produção e o processo histórico-social da década de 1970. Pretende-se compreender de que
modo a figura do malandro é ressignificada através das múltiplas dimensões simbólicas desse
LP no contexto dos anos de 1970.
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Resumo: Este trabalho apresenta resultados finais de uma pesquisa bibliográfica qualitativa na
área de Música e Musicoterapia integrada ao Projeto de Iniciação Científica - PIC. O foco de
investigação é a voz humana e os recursos vocais presentes na Musicoterapia, considerando o ser
humano a partir do Modelo de Musicoterapia Holística. Os dados sobre a voz na Musicoterapia
foram tabulados e observou-se a presença de vibrações, ressonâncias, articulação e respiração
como elementos utilizados nas atividades musicoterapêuticas com canções.
Palavras-chave: Voz, ressonâncias, vibrações, musicoterapia.
The voice in songs: a bibliographical study on the use of voice in music therapy
Abstract: This present draft paper is a result of the research about Music and Music Therapy, and
is included in an Undergraduate Research Project – PIC. The main focus is the human voice and
all vocal resources present in Music Therapy. The human being is from the Music Therapy
Holistic Model. There is a chart with four works contrasting the voice on Music Therapy. Was
observed some elements like vibration, resonance, articulation, breathing, as elements used in the
activities and songs in music therapy.
Keywords: Voice, resonances, vibrations, music therapy.

1. Introdução e justificativa

Meus estudos na graduação em Musicoterapia levaram-me a pensar em como a
voz se apresenta, como cada pessoa tem um jeito em particular de emitir os sons e como são
feitas as observações da voz na prática clínica. Meu interesse pela voz começou quando ainda
era criança, através da minha família que sempre se reunia para cantar nas tardes de domingo.
Eu me sentava ali para observá-los, e a forma como dividiam as vozes me encantava. Essa
curiosa observação trago aos dias de hoje de modo que os textos estudados nesta pesquisa
buscaram recursos vocais presentes na bibliografia da Musicoterapia sobre voz, e um quadro
comparativo foi feito para que fossem destacados os elementos que mais se repetiram.
A partir de leituras sobre a voz na musicoterapia, outro questionamento surgiu: Se
esses recursos vocais sendo aplicados na prática clínica da musicoterapia podem de alguma
forma colaborar com a saúde das pessoas em atendimento? Para isso, uma análise
bibliográfica de como a voz se apresenta na musicoterapia brasileira precisava ser feita, e este
1

Trabalho desenvolvido com o apoio da Fundação Araucária
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é o principal motivo da realização dessa pesquisa, de forma a colaborar com as investigações
em Musicoterapia.
A Musicoterapia possui diversas abordagens, métodos e técnicas. A maioria das
técnicas está voltada para a produção musical através de instrumentos, e não de emissão
vocal. As melodias das canções são associadas a fatos significativos da vida das pessoas
(CRUZ; CUNHA, 2009), por isso, a voz na Musicoterapia está contemplada através da
análise semiótica das letras, e das canções, e pouco se relata sobre as formas como o som é
emitido pela pessoa. Um exemplo são as 64 técnicas de improvisação que de todas elas, duas
falam de canções: Criar Laços - desenvolver um pequeno trecho ou canção, baseado nas
respostas do cliente, e usá-lo como tema para a relação; e Solilóquios - improvisar uma
canção como se falasse consigo próprio sobre o cliente (BRUSCIA, 1999). Dentre essas 64
técnicas nenhuma trabalha especificamente com a voz, mas podem ser adaptadas para a voz,
se a mesma for considerada como um instrumento por fazer parte do ser humano.
Na Musicoterapia existe uma experiência musical chamada de Re-criação, e é
descrita como sendo a execução, reprodução, transformação e interpretação de qualquer parte
ou o todo de um modelo musical existente. Ela possui objetivos clínicos e dentre os tipos de
re-criação descritos por Bruscia (2000), está a Re-criação vocal, que consiste na “reprodução
vocal de materiais musicais estruturados ou canções pré-compostas”. Ela envolve as seguintes
atividades: “vocalizar com marcação, cantar lendo uma música, cantar canções, entoar
cânticos, cantar em coro, ensaiar grupos corais, ter aulas de voz, imitar vocalmente ou
aprender melodias, ou cantar junto com músicas gravadas” (BRUSCIA, 2000:126-127).
Além das técnicas musicais, Bruscia (2000), apresenta o pensamento sobre saúde,
como um modo de ser de cada pessoa. Ele a apresenta como salutogênica e nessa orientação,
a saúde é um continuum, e a pessoa resiste e enfrenta as continuas ameaças à sua saúde, não
apenas fisicamente, mas também emocionalmente. O estado de saúde e doença são coisas
usuais da vida. (ANTONOVSKY, apud BRUSCIA, 2000). Assim como uma gripe que afeta a
garganta, a voz da pessoa fica modificada, ela mostra através de sua voz que algo não está
bem com seu corpo. Alterações emocionais do mesmo modo alteram essa voz e a forma como
ela reage diante das circunstâncias da vida faz parte do seu processo de saúde. Nesse sentido
pode-se pensar o quanto os sons da voz falam de sua condição salutogênica.
Doroti Amir (s/d) apresenta a Musicoterapia Holística como sendo um modelo
teórico, baseado em suas experiências clínicas e de pesquisa em campo, influenciado pelas
suas leituras em outras disciplinas. Aprofundou princípios de medicina, psicologia e
musicoterapia, descrevendo o modelo holístico de musicoterapia com exemplos clínicos
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explicando e esclarecendo o uso potencial deste modelo tanto no diagnóstico quanto na
terapia. Esta pesquisadora aprofunda seus estudos em princípios de Medicina, Ciência,
Psicologia e Musicoterapia. Na medicina holística, a pessoa é vista como um todo, e o marco
de referência não é apenas a partir das manifestações fisiológicas, mas também das
emocionais, mentais e espirituais (AMIR, s/d).
Esta pesquisa acolhe a compreensão holística sobre o ser humano e debruça-se
para os sons que podem ser produzidos vocalmente. Estuda os relatos sobre as vibrações,
ressonâncias e outros recursos vocais presentes na prática da musicoterapia. A base de dados
foram publicações de artigos e monografias sobre a voz cantada apresentando resultados de
pesquisas ou estudos, em língua portuguesa e inglesa, em anais de eventos e sites, bem como
livros de cunho filosóficos sobre música e sobre a saúde do homem vista de forma holística.
Foram utilizados os materiais de acordo com os critérios previamente delimitados dentro do
objetivo da pesquisa, tais como: textos que aprofundem a temática da emissão sonora, e de
textos específicos de musicoterapia que apresentam as formas de utilização da voz e seus
recursos no processo musicoterapêutico. Foram encontrados muitos textos e artigos sobre voz
e canções na Musicoterapia, porém para essa pesquisa foram utilizados apenas os que
forneciam detalhes da emissão vocal, e os nomes dos recursos vocais utilizados.
1.1 A voz
Ao estudar sobre a fisiologia da voz, observa-se que o aparelho fonador é
composto de um conjunto de órgãos que produzem sons, porém esses órgãos não são
específicos para a formação dos sons, eles estão interligados ao aparelho respiratório e
digestório.

A faringe é um tubo afunilado revestido de mucosa, está situado atrás das

cavidades nasal e oral, e em frente às vértebras cervicais. Pela faringe passam tanto o ar
quanto os alimentos, além de fornecer uma camada de ressonância para os sons da fala. Na
mucosa da faringe estão as pregas vocais, que produzem os sons durante a fala e o canto
(TORTORA, 2008:453).
Existem vários recursos da voz que podem ser utilizados na emissão de sons,
como: registros vocais, ressonância, respiração, intensidade, projeção, articulação, entonação,
entre outros. A fisiologia da voz, a respiração, o uso dos registros vocais e da ressonância
formam um conjunto que caracterizam uma impressão digital, exclusiva de cada indivíduo.
Os itens acima descritos nos ajudam a entender a produção vocal do ser humano.
Porém para compreendermos este ser humano, precisamos vê-lo como um todo, ou seja, de
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modo holístico. Segundo Goldman (1994), o princípio básico dos sons presente em todas as
terapias sonoras é a ressonância, que é a freqüência vibratória básica de um objeto. O corpo
humano está em vibração assim como todo o universo. Cada parte do corpo possui uma
freqüência de ressonância saudável, quando alguma parte do corpo vibra em desarmonia com
o restante, ocorrem as doenças. Além disso, a voz provoca ressonâncias que fazem com que o
corpo todo vibre. Se as ondas sonoras da vocalização estiverem na mesma freqüência
corporal, irão comunicar as suas energias às regiões internas do corpo.
A respiração é o meio pelo qual a produção vocal acontece, o ar da expiração
produz os sons. O principal músculo da respiração é o diafragma, ele separa a caixa toráxica
da cavidade abdominal. Cascardo (s/d) fala do tipo de respiração, sendo: superior, abdominal
ou costodiafragmático-abdominal. E ainda do modo que pode ser: nasal, oral ou misto. Na
emissão de vocalizações e canções o tipo mais apropriado de respiração é o
costodiafragmático-abdominal, pois na inspiração os músculos intercostais externos
contraem-se, abaixando o diafragma e expandindo o abdômen. E isso tudo possibilita uma
ampliação da caixa toráxica favorecendo o “apoio respiratório”, controlando melhor a saída
de ar de acordo com a fonação.
A ressonância e as vibrações acontecem interligadas, e uma breve definição pode
ser: “A ressonância ocorre quando há sintonia de freqüências vibratórias corpóreoenergéticas.” (MARTINS 2008: p.50). Existem duas cavidades de ressonância da voz, a oral e
a nasal. Conforme Guerra (s/d), a princípio, as pregas vocais estão relaxadas, mas na emissão
sonora, elas são tensionadas e o ar exerce pressão sobre elas, que suportam esse ar até certo
ponto, depois, deixam o ar passar produzindo a vibração das pregas vocais. A freqüência e os
harmônicos produzidos dependem da quantidade de tensão e da abertura das pregas.
Podemos dizer que na emissão vocal, a articulação e o ritmo também estão
interligados. Karam (2009) diz que o ritmo está presente em coisas básicas da vida, como a
respiração, as batidas do nosso coração, no caminhar e na fala, além de outros. O ritmo é
muito importante para o canto, pois ele estabelece a ordem temporal da música, organiza as
partes, e destaca a fluência rítmica na articulação das palavras, que “significa obter controle
da dinâmica fono-articulatória para transmitir ao ouvinte clareza e firmeza nas informações
passadas”. (KARAM, 2009:21)

1.2 A Voz na Musicoterpia
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Na primeira etapa de estudos trabalhou-se com textos, literatura brasileira, sobre
Voz e Musicoterapia, que inclusive, alguns deles, foram os utilizados para a elaboração das
tabelas, que serão apresentadas a seguir. Nesses textos, o foco do trabalho sempre estava
direcionado para a canção, e não especificamente para a pessoa que emitia a voz. Por isso, na
segunda parte do trabalho, o estudo segue com autores de literaturas estrangeiras de
Musicoterapia, que nos apresentam textos sobre voz e musicoterapia e não apenas sobre o
cantar e a musicoterapia.
Para entender, como está relatada na bibliografia, a utilização da voz na
Musicoterapia realizou-se um estudo comparativo entre quatro autores da Musicoterapia com
pesquisas em voz (tabela 01), relatando como descrevem a música, os recursos vocais, objeto
de estudo e outras descrições de seus trabalhos.
Autor/Trabalho

OLIVEIRA

KARAM

ZANINI

LELIS

Os efeitos do canto na

Voz em Musicoterapia:

Coro Terapêutico

Corpo: lugar de sons e

Musicoterapia

Contribuições do canto na

ressonâncias

prática musicoterapêutica

Como apresenta a
música na
Musicoterapia

Voz cantada

Canto

Coro - canto coral

Sons do corpo

Canções

Música vocal

A música como expressão

Vibrações

Canto como estímulo da

não convencional em terapia

Ressonâncias

criatividade e comunicação

Música como reencontro

Voz

com a própria identidade

Recursos vocais

Respiração, fonação,

Qualidade vocal

Teoria:

Vibrações

frequência, ressonância,

Consciência corporal:

Cantar

Ressonâncias

intensidade, articulação.

controle respiratório, postura

Expressão vocal

Ritmo da voz

Flexibilidade vocal: timbre,

das cavidades de

Respiração

Sons guturais

tessitura, modulação,

ressonância, articulação.

Ressonância

Sons primitivos

resistência.

Percepção

Articulação

Emissão vocal

Timbre da voz e

Afinação

Controle

Dinâmicas sonoro-corporais

personalidade

Respiração

Vibração

Entonação como técnica

Vocalização

terapêutica

Volume vocal

Prática:

Voz falada, voz cantada

Ritmo

Vocalização dos nomes

Canto corporal: vibrações

Interpretação e emoções

Relaxamento

Improvisação vocal

Aquecimento vocal

Harmonia vocal

Re-criação musical de
canções
Improvisação vocal
Verbal – leituras
Canções

Objeto de estudo

Voz em Musicoterapia, uma

A voz cantada na

A práxis da Musicoterapia

Os sons do corpo desde o

avaliação vocal através do

Musicoterapia

promovendo a saúde de

ventre

vocalgrama.

idosos através do coro
terapêutico.

Tabela (01) Estudo comparativo dos trabalhos com voz na Musicoterapia

Através dessa tabela, podemos observar que os recursos vocais são muitos, e que
dentro de um processo musicoterapêutico, como no exemplo de Zanini (2002), talvez possam
ser utilizados para benefício da saúde da pessoa atendida. Em se tratando de recursos vocais,
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dos quatro trabalhos, todos apresentaram o uso de ressonâncias, três apresentam o uso de
vibrações, apesar de Oliveira, que não apresenta o termo vibrações, utiliza frequência, que é o
que produz as vibrações. Três deles deram importância à respiração, e Lelis apenas cita
respiração na descrição de seu trabalho. Oliveira, Karam e Zanini, incluem a articulação nos
recursos vocais e Karam e Lelis,o ritmo. Na descrição dos recursos vocais de Zanini, dividiuse entre teoria e prática, porque em sua dissertação ela descreve recursos no início do seu
trabalho retirados de bibliografias (teoria), e também descreve recursos que ocorreram na sua
experiência com o coro terapêutico (prática).
Abaixo pode-se visualizar melhor os recursos utilizados (tabela 02).
Recurso Vocal

Ressonância

Vibrações

Respiração

Articulação

Ritmo

Autor

Oliveira;

Zanini;

Oliveira;

Oliveira; Zanini;

Lelis; Karam

Zanini;

Lelis;

Zanini;

Karam

Lelis; Karam

Karam

Karam

Tabela (02) Estudo comparativo dos recursos vocais

A partir desta comparação, verifica-se que os recursos vocais descritos na
bibliografia da Musicoterapia, são recorrentes, pois são elementos que fazem parte da emissão
sonora vocal.
A pergunta desta pesquisa: recursos vocais sendo aplicados na prática clínica da
musicoterapia podem de alguma forma colaborar com a saúde das pessoas em atendimento?
Foi parcialmente respondida, mas mostrou-nos a bibliografia estrangeira.
Um livro importante publicado recentemente chama-se: Voicework in music
therapy : research and practice. Nele estão copilados alguns artigos sobre a voz na
musicoterapia e o organizador defende que a pessoa não precisa ter uma voz muito bem
treinada para ter resultados positivos terapêuticos através do canto. Através da experiência de
cantar com outra pessoa, em que o emocional e as vozes autênticas estão presentes, a
musicoterapia permite a construção de uma relação de confiança entre musicoterapeuta e
cliente, que possibilita o crescimento e a mudança da pessoa atendida. Devido à escassez de
literatura e falta de formação na improvisação vocal e outros métodos vocais de
musicoterapia, muitos não percebem a importância da voz em seu trabalho. Cada vez mais
cantores estão entrando no campo e isso é importante, para aumentar o espaço da voz na
musicoterapia. Este livro faz uma contribuição significativa para alcançar esse objetivo.
(BAKER, 2011)
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2. Resultados e conclusão
Esse trabalho apresenta resultados finais da pesquisa realizada no Programa de
Iniciação Científica e o início do trabalho de conclusão de curso na dimensão da Voz na
Musicoterapia. No início houve certa dificuldade em encontrar material que tratasse apenas da
voz sem a análise de canções. Muitos materiais encontrados sobre a voz descrevem o uso de
canções, a análise da letra, da semiótica, e da estética, ou seja, o ser humano que emite essa
voz, e a sua saúde, está dentro desse contexto, porém não apresentam detalhes de como o ser
humano emite esses sons, e nem os recursos vocais que utiliza para isso em um contexto
musicoterapêutico.
Conforme o que se viu acima, dos recursos vocais, conclui-se que os mais citados
são os de ressonância, vibrações, articulação e respiração. Eles são descritos nas bibliografias
como recursos vocais e estão disponíveis para serem utilizados na Musicoterapia. Ao estudar
o tema Voz na Musicoterapia percebe-se que a utilização desses recursos está incluída nas
canções, como no exemplo dado no início do nosso texto sobre a Re-criação musical
(BRUSCIA:2000), mas na prática da Musicoterapia o foco não está na voz, e sim nas canções
e na análise das mesmas. A literatura estrangeira mostrou que já existem mais
musicoterapeutas pensando na utilização da voz de forma mais ampla no processo
musicoterapêutico, de forma que ela seja aproveitada com seus recursos e entendida como
parte de um instrumento muito complexo, que é o ser humano.
Com esse estudo, o aprendizado sobre Voz na Musicoterapia foi ampliado, além
colaborar com o conhecimento da voz e seus recursos. E no decorrer dos estudos foram
surgindo outras dúvidas, como: O que é a voz na Musicoterapia? E não apenas como é
utilizada. A observação da voz pode ajudar o musicoterapeuta a perceber aspectos do seu
cliente que normalmente não são observados? Como é possível incluir o uso dos recursos
vocais nas sessões de Musicoterapia além da utilização nas canções? Essas perguntas
surgiram e motivaram os estudos em andamento no trabalho de conclusão de curso.
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Resumo: A música de Claude Debussy possibilita formas de análise que não se atenham apenas à
partitura. Recursos como a análise comparativa de gravações podem suscitar questões a respeito da
interpretação. Foram realizados estudos com base em ferramentas de análise de áudio, tais como:
1) a visualização das formas de onda para estabelecer comparações entre gravações; 2) a aplicação
de recursos do software Sonic Visualiser para análise de timing de uma performance. Tais recursos
demonstraram potencial para uma visão geral de dados de agógica da obra e de seu perfil
dinâmico.
Palavras-chave: análise de gravações, timing de uma performance, Sonic Visualiser.
Comparative analysis of recordings of the work Reflets dans l’eau by Claude Debussy
Abstract: The works by Claude Debussy allow the use of analysis methods that are not restricted
to the score. Resources such as the comparative analysis of recordings can raise questions about
music interpretation. This study was based on the use of some audio analysis tools, such as: 1) the
visualization of the waveforms as a way to compare different recordings; 2) the use of the Sonic
Visualiser software in order to analyze the timing of a specific performance. These resources have
demonstrated their potential for viewing data related to performance timing and its dynamic
profile.
Keywords: recording analysis, timing of a performance, Sonic Visualiser.

1. Introdução
Este artigo está relacionado a uma pesquisa de mestrado em andamento intitulada
“Inter-relações entre performance e análise musical em Debussy”. Considerando a obra
Reflets dans l’eau como objeto de estudo, a pesquisa visa abordar as inter-relações entre
análise e estudo de performance como recursos para a busca criativa de uma concepção
interpretativa informada da obra. Este artigo apresenta resultados parciais obtidos por meio de
análises comparativas entre gravações de diferentes interpretações da peça de Debussy.
Utiliza-se a visualização das formas de onda, bem como a aplicação do software Sonic
Visualiser para o estudo do timing 1 da performance. Pretende-se analisar aspectos que não são
apontados na partitura e que têm como referência o som, descrito a partir das gravações.
Debussy trabalha com sonoridades: o som pelo próprio som, muitas vezes sem
preocupação com hierarquias enquanto funcionalidades harmônicas. As notas acrescentadas,
retardos e notas pedais alteram o colorido dos acordes, eliminando, em muitos casos, qualquer
referência a uma tonalidade específica (ZUBEN, 2005). Com isso, Debussy estabelece um
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novo ideal estético: a música não criaria expectativas, não nos levaria ao futuro, mas se
instalaria firmemente no presente e se deixaria experimentar momento a momento (SMALL,
1989).
Segundo Boulez (1995), Debussy traz uma mudança de significação do tempo
musical. O discurso não se caracteriza mais linearmente, pois o material se transforma por
meio de ressonâncias e reverberações. A questão temporal é, de fato, uma característica
marcante na obra do compositor. Segundo Gubernikoff (1995, s.p.), Debussy encontra uma
nova maneira de elaboração da forma e do tempo musical. A questão temporal está
relacionada ao conceito de devir. Nas obras do compositor, a tendência é que os inícios
“sejam construídos a partir do quase nada” e os finais levem à “impossibilidade de continuar”.
Todos os movimentos começam por uma gênese, por algo que está em vias de se
formar. É o conceito de devir que marca esta tendência e é a música de Debussy que
a impõe. Isto representa uma mudança radical face à concepção temporal tradicional
do tempo musical (GUBERNIKOFF, 1995, s.p.).

O afrouxamento dos nexos tonais, a importância dada ao resultado sonoro e a
concepção de um novo tipo de temporalidade são alguns aspectos da música de Debussy que
têm despertado o interesse de inúmeros pesquisadores, dentre os quais destacam-se no Brasil
os trabalhos de Guigue (2011), Gubernikoff (1995) e Pascoal (1991). Tais aspectos da obra do
compositor incentivam a busca por ferramentas de análise que se voltem para o registro
sonoro – e não apenas a partitura – com o objetivo de compreender o seu discurso musical e
viabilizar uma performance informada. Nessa pesquisa tem sido explorado o potencial
metodológico do estudo de gravações com base na escuta e em distintas formas de
representação gráfica do sinal de áudio.
Segundo Loureiro (2006), as inovações tecnológicas surgidas em meados do
século XX permitiram estudos analíticos a partir do material de áudio.
Estudos sobre performance musical estão necessariamente relacionados à percepção
envolvendo questões sobre os mecanismos de transmissão e percepção de elementos
básicos da música tais como ritmo, tempo, altura, tonalidade, intensidade, timbre,
assim como de agrupamento de notas, frases ou estruturas maiores, ou mesmo mais
abstratas tais como expressividade, emoção e afeto (LOUREIRO, 2006, p. 8).

Um dos aspectos abordados na análise das gravações é a questão temporal.
Epstein apud Fortunato (2011, p. 45) indica que o tempo apresenta sentido aos “temas, ritmo,
articulações, respiração, movimento, progressões harmônicas, sequência tonal, contraponto” e
que, portanto, é a “consequência do somatório de todos os fatores dentro de uma peça”.
Assim, a agógica pode ser um aspecto essencial a ser analisado no quesito interpretativo em
gravações da obra Reflets dans l’eau.
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Apresentamos neste artigo o levantamento de resultados parciais a respeito dos
seguintes aspectos: 1) comparação de gravações por meio da visualização das formas de onda;
2) aplicação de recursos do software Sonic Visualiser para análise de timing da performance a
fim de se obter metodologias para a análise das gravações da peça em questão. Salienta-se
que, dada a limitação de espaço, neste artigo apresentamos a aplicação do software Sonic
Visualiser a apenas uma gravação da obra Reflets dans l’eau com o objetivo de evidenciar o
potencial metodológico dessa ferramenta para a realização de futuras comparações entre
gravações distintas.
2. Comparação das gravações através da visualização das formas de onda
As formas de onda (representação de amplitude no tempo) das gravações foram
visualizadas por meio do software “Expstudio Audio Editor” e normalizadas 2 em 90%. Foram
comparadas as seguintes gravações 3 nomeadas aqui por letras:
A) MICHELANGELI, Arturo Benedetti. Piano Recital, vol 4. CD 291154. 1969.
B) EGOROV, Youri. The master pianist. CD 7633347. EMI Classics, 2008.
C) GULDA, Friedrich. Debussy, vol 6. CD 8639968, 2010.
D) OUSSET, Cécile. Debussy.CD 724357353625. EMI Classics, Red Line. 1999.
E) PERLEMUTER, Vlado.JS Bach. Debussy, Chopin. CD NI 5080. Nimbus Records, 1986.
F) SCHEPKIN, Sergey. Debussy. CD CRC 2644. Centaur, 2003.
G) STAN, Eduard. Water Fantasies. CD 6324762. Haenssler, 2005.
H) THIOLLIER, Francois-Joel. Debussy: piano favourites. CD 8.555800. Naxos, 2004.
I) TRPCESKI, Simon. Images. CD 5099950027224. EMI Classics, 2008
O tempo de duração da peça é, em média, de 5 (cinco) minutos, sendo que a
gravação de duração mais curta (com andamento mais rápido) é a “I” (4’35” – quatro minutos
e trinta e cinco segundos).
Podemos classificar as gravações em três categorias baseando-nos na curva geral
de amplitude que apresentam:
a) Gravações A, B, D e I (Figura 1): a forma de onda possui, de maneira geral, uma
amplitude baixa que varia pouco, na qual podemos distinguir claramente três trechos
de maior intensidade sonora;
A

B
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I

Figura 1: Gravações A, B; D e I.

b) Gravações C, F e G (Figura 2): a forma de onda possui, desde o início da peça, um
nível geral de amplitude maior do que o das gravações A, B, D e I, mas ainda
percebem-se três trechos com maior intensidade sonora;
C

F

G

Figura 2: Gravações C, F e G

c) Gravações E e H (Figura 3): a forma de onda tem uma característica geral mais
homogênea e apresenta mais do que três trechos de maior amplitude.
E

H

Figura 3: Gravações E e H

Com as diferentes possibilidades apresentadas por essas gravações, podemos
configurar uma dinâmica geral como base para a interpretação da peça, que caminha em
direção a 3 (três) momentos de maior realce dinâmico localizados no trecho intermediário.
Tais momentos podem se tornar mais evidentes em relação ao todo, caso o restante da música
mantenha-se numa intensidade geral mais baixa. Por outro lado, podem se tornar menos
evidentes em relação ao todo, o que tornaria a dinâmica geral da peça mais homogênea. Os
momentos de mudanças de dinâmica estão anotados na partitura, mas as nuances são captadas
e interpretadas de diferentes formas. Cabe, portanto, ao intérprete realizar suas escolhas e
realçar os momentos de maior destaque dinâmico.
Numa análise da totalidade dos Prelúdios e Estudos de Debussy, Guigue (1998)
exemplifica a correlação entre intensidade e periodicidade como pistas para a compreensão da
poética musical do compositor:
[...] a maior parte dos eventos sonoros que constituem os segmentos piano tem uma
periodicidade temporal bem mais regular do que os que são forte. Muitos são os
casos em que o segmento forte, geralmente curto, acumula todos os seus eventos
num tempo condensado, deixando silêncio ou ressonância final. Por sua vez, o
segmento piano, que o segue ou antecipa, engrena suas notas numa periodicidade
muito regular (GUIGUE, 1998, p. 5).

2546

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

3. Aplicação do software “Sonic Visualiser”
“Sonic Visualiser” 4 é um software gratuito disponível para Linux, MacOS e
Windows, desenvolvido por Chris Cannam no Centro de Música Digital na Queen Mary
University of London. É uma ferramenta de pesquisa do grupo CHARM 5 – Centre for the
History and Analysis of Recorded Music – que tem a direção de Nicholas Cook e uma
parceria com várias universidades da Inglaterra.
O software permite diferentes formas de visualização de características de
arquivos de áudio e possibilita a variação da velocidade do playback, repetição (looping),
marcações para identificar pontos de referência, entre outros recursos. Há várias formas de
visualizações como espectrogramas e uma gama de plug-ins para fins diversos, tais como a
detecção automática dos ataques das notas, estimativa de alturas (pitch estimation) e dados de
intensidades.
Um dos recursos utilizados no software foi o plug-in “Match Vamp” que permite
alinhar a forma de onda de mais de um arquivo de áudio de maneira que os momentos de
ataque das notas coincidam. Com isso, pode-se comparar as diferentes gravações em termos
de escoamento temporal (timing). Para tanto, utiliza-se um arquivo de referência para que a
velocidade de escoamento do cursor de leitura do arquivo varie para cada gravação de forma a
fazê-los coincidir com o arquivo de referência. Não há dados numéricos que retratem a
velocidade de escoamento de cada arquivo. Porém, ao acompanhar o deslocamento do cursor
podemos perceber se um arquivo caminha mais lentamente do que o outro e podemos ter uma
visão prévia e comparativa das gravações.
Um outro recurso do Sonic Visualiser que oferece dados mais quantificáveis
permite analisar o escoamento temporal (timing) da peformance utilizando a medição das
durações. O uso desse recurso consiste em escutar a música e marcar a sua pulsação com
batidas em uma das teclas do computador. Essas marcações são registradas visualmente pelo
software por meio de barras verticais e auditivamente por meio de um som curto (análogo ao
de um metrônomo). Obtém-se, com isso, o “padrão flutuante dos andamentos” – ou seja, um
parâmetro que diz respeito à agógica (COOK; LEEK-WILKINSON 2009, s.p.).
O software permite também que a marcação dos ataques e pulsação seja mais
confiável com o auxílio do espectrograma, pois pode-se detectar os inícios dos eventos
visualmente com maior precisão. De acordo com Cook e Leek-Wilkinson (2009, s.p.), podese ver com clareza no espectrograma onde os eventos começam e terminam (dependendo da
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qualidade da gravação e a quantidade de instrumentos), bem como obter dados sobre
frequência, duração e intensidade dos eventos sonoros. Neste teste inicial, o espectrograma foi
utilizado para corrigir as pulsações que haviam sido registradas manualmente pelos toques
numa das teclas do computador.
A Figura 4 apresenta a utilização desse recurso na análise da gravação de
Michelangeli – escolhida como uma referência.

Figura 4: Janela do Sonic Visualiser mostrando o trecho inicial (28 segundo iniciais: trecho do 1º
ao 7º compassos) da peça Reflets dan l’eau. Evidenciamos a forma de onda, o espectrograma na
parte inferior e o gráfico de duração. As barras verticais indicam a pulsação.

A partir dessas marcações pode ser elaborado um gráfico de andamentos (tempo x
andamento):
Uma vez que o andamento (e suas variações) é uma dimensão importante da
expressão de uma performance [...], essa técnica fornece algo como um atalho para
se descobrir aspectos analiticamente importantes de uma performance (COOK;

LEEK-WILKINSON, 2009, s.p.).

Os valores das durações foram exportados para o programa Excel, resultando no
seguinte gráfico:
Gráfico de andamentos
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93

Grafico 1: Gráfico de andamentos baseado no tempo (bpm) da duração desde o compasso anterior

Penel e Drake (2004) explicam a variação de timing a partir da hipótese musical –
segundo a ideia de comunicar a estrutura musical e emoções ao ouvinte – e a partir de uma
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hipótese perceptiva e motora – nas quais as variações de timing acontecem devido a restrições
motoras e perceptivas impostas pela obra.
O eixo “Y” do Gráfico 1 indica a variação de andamento com base na duração de
cada compasso em BPM (batidas por minuto), e o eixo “X” apresenta os compassos da peça.
Podemos verificar que o trecho intermediário apresenta uma média mais alta nos valores do
eixo “Y”, o que indica um andamento mais acelerado. Verifica-se, portanto, uma correlação
direta entre intensidade e andamento, conforme a visualização das formas de onda nas Figuras
1, 2 e 3, que mostram maior amplitude nos trechos intermediários da peça. Nesta peça,
encontramos na partitura indicações como “en animant” e “au mouvement” no trecho
intermediário, evidenciando um andamento mais acelerado neste trecho da obra. Entretanto, o
andamento mais acelerado pode ser mais ou menos evidente dependendo das escolhas
interpretativas.
4. Considerações finais
A análise comparativa das formas de onda das gravações permite uma visão geral
da dinâmica proposta pelos intérpretes, possibilitando perceber suas intenções expressivas. O
recurso utilizado com o software Sonic Visualiser também demonstrou um potencial
metodológico interessante a ser utilizada na comparação de distintas gravações da obra. O
gráfico de andamentos proporciona uma visão geral a respeito do timing como um recurso
expressivo e que pode ser um ponto a ser comparado com outras interpretações da obra.
Dentre outros recursos, pretende-se identificar as margens de liberdade da
interpretação em relação à partitura utilizando programas que realizem análise de áudio. Isso
envolve a busca de outros recursos do software em questão, utilizando plug-ins para
identificar os ataques dos eventos, bem como outros aspectos – por exemplo, a variação das
intensidades. Outros software podem também ser explorados. Pretende-se com essas análises
suscitar questões na pesquisa musicológica a respeito da interpretação da obra Reflets dans
l’eau, de Debussy. Esta pesquisa teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais – FAPEMIG.
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Notas
1

Variação de tempo entre os inícios de notas sucessivas – IOIs, inter-onset interval (PENEL; DRAKE, 2004). O
timing está relacionado às intenções expressivas do intérprete no quesito temporal. O intérprete pode, por
exemplo, aumentar a duração de uma frase para dar ênfase a este determinado trecho musical.
2
Corresponde a um aumento geral da amplitude da gravação de forma que o maior pico de amplitude alcance
um valor definido pelo usuário – neste caso definimos em 90%. Assim, as gravações são padronizadas com um
parâmetro em comum possibilitando um estudo comparativo entre elas.
3
Justifica-se a escolha dessas gravações pelo fato dos intérpretes serem reconhecidos no meio pianístico
internacional. Além disso, essas gravações estão presentes na audioteca Naxos, disponível online por meio da
assinatura da Universidade Federal de Uberlândia, o que facilitou o acesso.
4
Foi utilizada a versão Sonic Visualiser 1.9, disponível em <http://www.sonicvisualiser.org/>. Acessado em
17/03/2012.
5
Disponível em: <http://www.charm.rhul.ac.uk/index.html>. Acessado em 21/03/2012.
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Resumo: A proposta da pesquisa é investigar as características musicais da comunicação entre o
adulto e o bebê de zero a doze meses e suas implicações no desenvolvimento da criança no
primeiro ano de vida. Para isso, analisará estudos desenvolvidos por quatro pesquisadores
brasileiros sobre o desenvolvimento cognitivo do bebê em diferentes enfoques: o vocal (PARIZZI
2005, 2006 e 2009); o intersocial (BEYER, 2005, 2004, 2003a, 2003b); o sensório-motor
(CARNEIRO 2006); o emocional (STAHLSCHMIDT, 2008) e estabelecerá conexões, desses
estudos, com as teorias de“musicalidade comunicativa” (MALLOCH E TREVARTHEN,
1999/2000; 2010) e de “parentalidade intuitiva” (PAPOUSEK M; PAPOUSEK, H, 1996).
Palavras-chave: bebê, adulto,
desenvolvimento cognitivo-musical.
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The musical characteristics of the communication between adults and babies and their implications on
child’s development in the first year of life
Abstract: Theobjective of this research is to study the musical characteristics of the
communication between adults and babies from zero to twelve months old. For this purpose, four
studies about different aspects of baby's cognitive development, carried out by brazilian
researchers, will be analyzed: vocal development (PARIZZI 2005, 2006 e 2009), inter-sociable
development (BEYER, 2005, 2004, 2003a, 2003b),sensory motor development (CARNEIRO
2006) and emotional development (STAHLSCHMIDT, 2008). Then,it will be madeconnections
between these studies with the theories of “communicative musicality” (MALLOCH E
TREVARTHEN, 1999/2000; 2010) and “intuitive parenting”(PAPOUSEK M; PAPOUSEK, H,
1996) .
Keywords: babies, adult, communicative musicality, intuitive parenting, musical and cognitive
development.

1. Antecedentes científicos, relevância e justificativa.
“A criança nos impõe um alvo maior: o lançamento do olhar para o além de nossos
interesses e crenças particulares. Essa exigência comporta também cuidados, sensibilidade e
estudo” (FERNANDES, 2008).O meu interesse em estudar as características e os
comportamentos dos bebês e a influencia da música no desenvolvimento deles, tornou-se um
objetivo pessoal, após observar a alegria dessas crianças em cada uma de nossasaulas
etambém o seu desenvolvimento motor, vocal e intersocial ao final de cada ano letivo.
Consequentemente outras questões foram formuladas ao constatara facilidade com a qual eu
conseguia me comunicar com eles durante as aulas, apesar dos bebêsainda não conseguirem
se comunicar por meio da linguagem oral. Surgiram então as seguintes indagações: qual ou
quais foram os elementos fundamentais para que a comunicação entre professor e bebê
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acontecesse, quais foram suas características e qual a importância dessa interação para o
desenvolvimento cognitivo do bebê de zero a doze meses.
Para buscar respostas para essas perguntas, este estudo relacionará teorias e pesquisas,
onde ocorreram experiências práticas sobre o desenvolvimento do bebê de zero a doze meses,
a partir da interferência de adultos que utilizaram a música ou seus elementos como objeto de
estímulo. Teorias de Malloch e Trevarthen (1999/2000/2010), Papousek M. e Papousek H.
(1996) e as pesquisas de Carneiro, (2006),Parizzi (2005, 2006, e 2009) Beyer (2005, 2004,
2003a, 2003b) e de Stahlschmidt (2008) serão estudadas e analisadas para encontrar respostas
para as indagações mencionadas no parágrafo anterior. E, toda a pesquisa será sustentada por
teorias do desenvolvimento: o cognitivo de Jean Piaget (1982/1966) e Lev Vygotsky (1984);
o emocional de Donald Winnicott (1967) e o musical de Swanwick (1986), que serão
enfocadas especificamente à faixa etária estudada: o bebê de zero a doze meses.
Trevarthen e Malloch desenvolveram suas pesquisas, sucessivamente, o segundo
complementou as pesquisas do primeiro e juntoschegaram ao conceito de musicalidade
comunicativa. Inicialmente, em 1979, o professor Trevarthen, em seu projeto Cooperativeunderstending in infancy, desenvolvido na Universidade de Edinburgh, registrou
durante três minutos, em áudio e vídeo, as manifestações de interação e de comunicação entre
uma mãe e seu bebê. Vinte anos depois, Malloch ampliou a pesquisa iniciada por Trevarthen:
submeteu

os mesmos registros a

refinados testes espectrográficos. Durante tais

procedimentos, a frequência dos sons emitidos pela fala da mãe e os balbucios do bebê foram
representados graficamente, analisados e comparados, de acordo com o pulso, a qualidade
sonora (altura e timbre) e a narrativa (pulso e qualidade). Semelhanças entre a fala da mãe e
os balbucios do bebê foram os resultados encontrados (MALLOCH,1999). Estas pesquisas
comprovaram que o bebê tem a pré-disposição para se comunicar, denominada pelos autores
de“musicalidade comunicativa”.
Alguns anos antes, o casal Papousekjá confirmara que o bebê de dois meses tem a
competência parainteragir por meio de uma comunicação“pré-verbal” e observou que os
bebês mantêm a intensidade, os contornos melódicos e a altura das canções cantadas por suas
mães por meio de seus sons vocais e também, que os bebês de quatro meses, além das
competências mencionadas anteriormente, também conseguem se manifestare se adequar às
estruturas rítmicas(PAPOUSEK e PAPOUSEK, 1982).Assim, seus estudos confirmaram que
existe uma pré-disposição do bebê para se comunicar com outros seres humanos. Esse casal
também observou que os pais, por sua vez, também se esforçam para se comunicarem com
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seus filhos e lhes ensinarem as características de sua cultura por meio de um comportamento
denominado “parentalidade intuitiva” (PAPOUSEK M., 1996, p. 88-89).
No Brasil, investigações sobre o desenvolvimento do bebê, também têm acontecido: o
desenvolvimento musical e sensório-motor da criança de zero a dois anos (CARNEIRO
2006); as vocalizações e o canto espontâneo (PARIZZI, 2005, 2006 e 2009); a influência dos
estímulos provocados por educadores nas reações corporais do bebê (BEYER, 2005, 2004,
2003a, 2003b) e a música como objeto preventivo de distúrbios emocionais nas relações mãebebê (STAHLSCHMIDT, 2008). Esses estudos ampliaram os conhecimentos sobre o
desenvolvimento cognitivo-musical do bebê.
Sendo assim, esta pesquisa faz-se relevante por concentrar teorias e estudos sobre o
desenvolvimento cognitivo do bebê de zero a doze meses, provocado e estimulado por meio
de suas interações com adulto e com a música.
2. Metodologia
Essa pesquisa é de natureza teórico-bibliográfica. Seu objetivo principal é investigar as
características musicais da comunicação entre adulto e bebê de zero a doze meses e suas
implicações no desenvolvimento deste no primeiro ano de vida.Para isso, serão analisadas
quatro pesquisas sobre o desenvolvimento do bebê: Carneiro (2006), Beyer (2005, 2004,
2003a, 2003b), Parizzi (2005, 2006, 2009 e 2010) e Stahschmidt (2008), juntamente com a
teoria de Malloch e Trevarthen (1999/2000) acerca da “musicalidade comunicativa” e as
pesquisas de MechildPapousek e HannusPapousek (1996) sobre o conceito de “parentalidade
intuitiva”, que também serão importantes referências para o estudo da comunicação entre
adulto e bebê. E, toda a pesquisa será sustentada nas bases das teorias de desenvolvimento
cognitivo de Jean Piaget (1982/1966) e Lev Vygotsk (1984), da teoria de desenvolvimento
emocional de Donald Winnicott (1967) e a teoria de desenvolvimento musical de Swanwick
(1986), considerando-se a faixa etária estudada, bebês de zero a 12 meses.
3. Resultados esperados
Espera-se que essa pesquisa, ao estudar conceitos relevantes relacionados ao
desenvolvimento cognitivo-musical do bebê, possa contribuir para fundamentar, de maneira
consistente, a educação musical para crianças em seu primeiro ano de vida. Além disso, as
conexões que serão estabelecidas ao longo deste trabalho certamente poderão abrir caminhos
para que outras pesquisas possam ser realizadas sobre o assunto.
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Resumo: A missa é o serviço religioso mais importante da Igreja Católica. No século XX,
compositores escreveram missas baseadas nas constâncias musicais de seus países. No Brasil,
vários nomes se destacam na composição desse tipo de obra, dentre os quais Reginaldo Carvalho,
Clóvis Pereira, Pedro Marinho, Lindemberg Cardoso e Danilo Guanais, todos radicados no
Nordeste brasileiro. Este artigo consiste em um relato das primeiras análises das missas escritas
por tais compositores, evidenciando suas relações com as diretrizes do Concílio Vaticano II
(1965).
Palavras-chave: Liturgia, Missa Étnica, Concílio Vaticano II, Música Brasileira.
Cataloging and Analysis of the Brazilian Masses written after 1950s
Abstract: The Mass is the most important service of the Catholic Church. During the twentieth
century, composers wrote masses based on the musical elements of their countries. In Brazil,
several composers wrote ethnic masses, among them Reginaldo Carvalho, Clóvis Pereira, Pedro
Marinho, Lindemberg Cardoso, and Danilo Guanais, all of them settled in the Northeast of Brazil.
This paper consists of a report of the first analysis of the masses written by these composers. It
aims to point out the connection their works have with the Second Vatican Council (1965).
Keywords: Liturgy, Ethnic Masses, Second Vatican Council, Brazilian music.

1. Introdução
O termo missa foi extraído da frase que termina a cerimônia Ite, missa est.
(PALISCA, 2007: 52) A missa é o serviço litúrgico mais importante da Igreja Católica e, do
ponto de vista musical, consiste no conjunto de peças compostas para a execução em uma
celebração desta natureza. As normas que fundamentam a celebração da missa foram
estabelecidas durante a Idade Média e, posteriormente, reformadas por concílios, dentre os
quais o Concílio de Trento, em 1570, e o Concílio Vaticano II (1962-1965). As mudanças do
Concílio Vaticano II foram significativas, incluindo a participação dos fiéis e a utilização de
instrumentos musicais, bem como levando em conta a tradição de cada povo e a língua
vernácula (Documentos Sobre a Música Litúrgica, 2005: 172). Tais mudanças possibilitaram
a produção de música sacra que valoriza as influências folclóricas herdadas de povos que
constituíram a formação étnica e cultural brasileira, conforme afirma o documento da Pastoral
da Música Litúrgica do Brasil:
Norteados pelo concilio (SC 119) e pelos Encontros Nacionais de Música Sacra,
diversos compositores participaram para uma criação mais genuína, aproveitando as
riquezas de nossa música: as constantes melódicas, harmônicas, formais e rítmicas
da música folclórica e popular brasileira, visando uma progressiva independência
face às melodias estrangeiras. (Documentos Sobre a Música Litúrgica, 2005: 205)
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No contexto desse importante acontecimento, têm surgido compositores
brasileiros que escrevem missas baseadas nos elementos idiossincráticos da cultura musical
brasileira, e.g., Carlos Alberto Pinto Fonseca (Missa Afro-Brasileira), Lindemberg Cardoso
(Missa Nordestina), Clóvis Pereira (Grande Missa Nordestina) e Reginaldo Carvalho (Missa
Sertaneja). (SILVA, 2009, p. 83) Além destes nomes e títulos, pode-se acrescentar o de Pedro
Marinho (Missa em Aboio) e o de Danilo Guanais (Missa Alcaçus).
Esta pesquisa tem como objetivo catalogar as missas escritas por compositores
radicados no Nordeste do Brasil, que foram compostas na segunda metade do século XX e
que apresentem características étnicas. A meta é analisar as obras, identificando-lhes as
principais características rítmicas, melódicas, harmônicas e textuais. Tal estudo é necessário e
relevante, uma vez que existem poucos trabalhos sobre o assunto, sobretudo as missas,
litúrgicas ou concertantes, compostas na segunda metade do século XX. Assim sendo, faz-se
necessário um levantamento das obras produzidas no Nordeste do Brasil, observando,
especialmente na composição das missas litúrgicas, se os compositores seguiram as
recomendações da Igreja Católica após o Concílio Vaticano II e exploraram as riquezas da
expressão

nacional

brasileira,

unindo-as

aos

postulados

exigidos

pela

liturgia

(ALBUQUERQUE, 2005: 18). A necessidade de investigar este repertório é fundamental para
a compreensão da história brasileira e nordestina, para a divulgação e preservação da
identidade e memória musical da região Nordeste, ao mesmo tempo em que contribui para o
embasamento teórico dos intérpretes. Para atingir os objetivos propostos, pretende-se,
inicialmente, coletar e catalogar o maior número de missas possível. A fundamentação teórica
versará sobre a música no contexto da Igreja Católica e sobre a produção de missas no
panorama da música brasileira. A análise evidenciará os principais aspectos estruturais das
obras.
2. A missa ao longo dos séculos
Ao longo dos séculos, a missa passou por diversas transformações. As primeiras
instruções para a celebração da missa são citadas no Ordo romanus primus, do século VII,
que menciona apenas o Introito, o Kyrie, o Gloria e a Coleta. (PALISCA, 2007: 52) Até o
ano de 1014, o Credo não fazia parte da liturgia romana. No final da Idade Média, a Missa
Tridentina apresentava as seguintes partes: Introito, Kyrie, Glória, Coleta, Epístola, Gradual,
Aleluia/Tracto, Evangelho, Credo, Ofertório, Prefácio, Sanctus, Agnus Dei, Comunhão e Ite
missa est. Existem documentos da corte papal, do século XIV, que contêm composições
polifônicas para as cinco partes do ordinário da missa, nas quais o Ite é raramente inserido
(RANDEL, 1986: 474). Guillaume de Machaut foi um dos primeiros compositores a produzir
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missas polifônicas e um dos seus trabalhos mais importantes é a Missa de Notre Dame, com
os seis movimentos, incluindo o Ite missa est.
Os compositores utilizaram diferentes técnicas para escrever missas cíclicas,
dentre as quais (i) o cantus firmus – melodia oriunda do cantochão litúrgico ou de fonte
secular, escrita com valores longos, geralmente pela parte do tenor, em cada movimento – e
(ii) a paródia – material tomado de canção, madrigal ou moteto e remodelado para o texto da
missa. (HORTA, 1982: 240-241) Josquin des Près foi um dos primeiros compositores a
utilizar a técnica da paródia, contribuindo para a sua popularização, conforme se pode
observar no panorama musical renascentista apresentado por Atlas (1998: 408).
Quadro 1: Missas da Renascença
Compositor
Clemens
Gombert
Morales
Lassus
Palestrina
Victoria

Missas
15
12
22
74
104
20

Missa-paródia
13
8
8
52
54 (51?)
16

Modelo sacro
7
6
6
26
45
15

Modelo secular
6
2
2
26
9
1

Pode-se dizer que, na transição da Renascença para o Barroco, a expansão da
música instrumental e da ópera, aliadas à Reforma Protestante, contribuíram, em certa
medida, para o declínio da missa no final da Renascença, visto que os países protestantes
passaram a substituir o ritual romano por uma liturgia própria. A música do ordinário foi
substituída pelo Coral, fato que desencorajou a produção de missas em latim, muito embora
composições isoladas das partes do ordinário, e,g., o Kyrie, o Glória e o Sanctus, continuaram
sendo produzidas para ocasiões especiais.
Diversos compositores escreveram missas para solistas, coro e orquestra, a
exemplo de Mozart, Haydn e Beethoven, adicionando técnicas da música instrumental e da
ópera. Para compor missas, não era mais necessário basear-se em modelos preexistentes. Os
compositores empregavam outros meios de coesão, dentre os quais a tonalidade, que se tornou
o principal meio de unificação das cinco partes do ordinário. Landon (1996: 365) comenta que
atualmente são aceitas como autênticas 16 músicas completas de Mozart para o ordinário da
missa, somadas a duas obras-primas incompletas, a Missa em dó menor K427 e o Requiem
K626. Haydn, por outro lado, escreveu 14 missas para diferentes formações vocais e
instrumentais. Schenbeck (1996: 264) afirma que a influência da escrita sinfônica pode ser
percebida na música sacra de Haydn, especialmente nas últimas missas, que mantêm estreita
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relação com as doze sinfonias escritas nos anos em que ele passou em Londres. Rosen (1991:
429) acrescenta, dizendo que
coube a Beethoven a tarefa de reconciliar a tradição litúrgica com o estilo clássico,
tarefa que, paradoxalmente, cumpriu face a um novo problema: suas duas missas
são, notadamente, peças de concerto, funcionando efetivamente fora da igreja. No
entanto, este desvio foi compensado por uma evocação do ambiente religioso que
nem Haydn nem Mozart atingiram em suas obras.

Ao longo do século XIX, os compositores continuaram escrevendo missas
sinfônicas, destacando-se as missas de Requiem de Hector Berlioz, Guiseppe Verdi e Gabriel
Fauré. Estas obras, para grandes grupos de cantores e instrumentistas, com longas durações,
chamaram a atenção da Igreja Católica, que as considerava inapropriadas para o serviço
litúrgico. O cardeal Giuseppe Sarto, que mais tarde se tornaria o Papa Pio X, criticou as
melodias operísticas na música sacra e publicou o Código Jurídico de Música Sacra, no qual
estabeleceu o canto gregoriano como a música suprema a ser cantada pela congregação e a
polifonia clássica de Palestrina como o modelo a ser seguido. (RANDEL, 1986: 475) Neste
documento, Papa Pio X também define o que é música adequada e não adequada para a
celebração.
A música moderna é também admitida pela igreja, visto que apresenta composições
de tal qualidade, seriedade e gravidade que não são de forma alguma indignas das
funções litúrgicas. Todavia, como a música moderna foi inventada principalmente
para uso profano, deverá vigiar-se com maior cuidado porque composições musicais
de estilo moderno, que se admitam na igreja, não tenham coisa alguma profana, não
tenham reminiscências de motivos teatrais, e não sejam compostas, mesmo nas suas
externas, sobre o andamento das composições profanas. Entre os gêneros modernos
o que parece menos próprio para acompanhar as funções do culto é o que tem
ressaibos de estilo teatral, que durante o século XVI esteve tanto em voga, sobretudo
na Itália. (Documentos Sobre a Música Litúrgica, 2005: 17)

Como se vê, o Papa Pio X faz oposição à dramaticidade musical operística. Nesse
contexto, a polifonia de Palestrina tornou-se modelo para os compositores. Tal corrente de
pensamento, conhecida como movimento ceciliano, refletiu-se nas missas de Liszt, que
compôs no estilo da polifonia renascentista, no final do século XIX.
No século XX, apesar de ter declinando como gênero composicional, alguns
compositores continuaram escrevendo missas nas quais empregaram a linguagem de seu
tempo. A missa emancipa-se, então, distanciando-se da função litúrgica e dos padrões
estabelecidos pela Igreja, a qual sentiu, por conseguinte, a necessidade de estabelecer novas
regras que suprissem os anseios da cristandade. Entre os anos de 1962 a 1965, ocorreu o
Concílio Vaticano II, uma série de conferências com a finalidade de adaptar e incrementar a
liturgia, bem como fomentar a união dos Cristãos. Dentre os assuntos discutidos no âmbito do
referido concílio, destacam-se aspectos referentes à música sacra, ainda fundamentados em
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quirógrafos, desde Pio X até João Paulo II. Há diversos pontos reformados pelo Vaticano II
que são extremamente relevantes para a música na missa, dentre os quais se destacam: a
participação dos fiéis, o vernaculismo, a aceitação dos cantos religiosos populares, a inclusão
da tradição musical nativa ou regional, a flexibilidade na utilização de instrumentos e o
incentivo aos compositores para compor música sacra que possa ser cantada pela
congregação. A partir deste momento, começaram a surgir missas compostas na língua
vernácula e com características musicais regionais de cada região ou país. Estas missas são
denominadas missas étnicas.
Na América Latina, este movimento é bastante notório. Em 1964, o argentino
Ariel Ramírez compôs a Misa Criolla que, “além da inovação trazida por conta do texto do
ordinário, em castelhano, a composição de Ramírez teve ainda o mérito de se inspirar
completamente em temas musicais populares e folclóricos da América Espanhola.”
(CARVALHO, 2009: 92) Há também a Misa Popular Salvadoreña (1978-1980), de
Guillermo Cuéllar, a Misa Popular Nicaragüense (1968), de Manuelito Dávila, Angelo
Cerpas e Juan Mendoza; a Misa Campesina Nicaragüense (1975) de Carlos Mejía Godoy e,
mais recentemente, a Misa a Buenos Aires (1997), também conhecida como MisaTango, de
Martín Palmeri. As missas mencionadas têm em comum o fato de utilizarem como material
composicional as constâncias musicais populares e folclóricas dos seus países.
3. Missas brasileiras
No Brasil, sobretudo influenciados pelo Encontro Nacional de Música Sacra,
realizado em julho de 1965, os compositores começam a produzir também esse tipo de missa,
tendo a liberdade de explorar as potencialidades musicais brasileiras por meio da música
sacra, como afirma Cônego Amaro Cavalcante de Albuquerque, que coordenou a Comissão
Nacional de Música Sacra (1966-1970):
Sente-se, por toda parte, uma ansiedade dos pastores de alma e, de modo especial,
dos próprios compositores sacros brasileiros, para se encontrar um canto que
expresse melhor a alma do nosso povo em suas celebrações litúrgicas.
(ALBUQUERQUE, 2005: 7).

Consequentemente, os compositores passaram a escrever “missas folclóricas”,
utilizando primordialmente as constantes melódicas, harmônicas e rítmicas da música
brasileira. No âmbito desta perspectiva, destacam-se: 1) a Missa Sertaneja, de Reginaldo
Carvalho, composta em 1958 que, além do vernaculismo, utiliza os modos e ritmos
nordestinos (SILVA, 2009: 83); 2) a Missa Ferial, de Osvaldo Lacerda, composta em 1966,
que é “uma obra de solidez técnica que agrega heranças folclóricas e populares da música
brasileira [...] aliada à utilização de processos e fórmulas tipicamente brasileiras em cada
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elemento de sua construção.” (LESSA, 2007: 10); 3) a Missa Breve, de Henrique de Curitiba,
composta em 1966, que também utiliza o texto vernáculo e “ritmos brasileiros, atendendo às
solicitações litúrgicas do Concílio Vaticano II” (OLIVEIRA, 2009: IX); 4) a Missa AfroBrasileira, de Carlos Alberto Pinto Fonseca, composta em 1971, que pretendeu quebrar os
limites entre a música clássica e popular por meio da inserção de temas provenientes de
acalantos, cantigas de roda, choro e samba–canção, ao mesmo tempo em que intenciona
revelar o sincretismo religioso brasileiro (FERNANDES, 2004: 62); e 5) a Missa Nordestina,
de Lindembergue Cardoso, composta entre os anos de 1971 a 1974, que evidencia relações
com o Concílio Vaticano II (FEITOSA, 2010; 1028).
Reginaldo Carvalho (1932) compôs a Missa Sertaneja no Rio de Janeiro, em
1958, para coro misto a cappella. Conforme observa Silva (2009: 83), trata-se de uma “missa
cíclica que está dividida em seis partes: Senhor, Glória, CrenDeusPai, Santo, Bendito e
Cordeiro de Deus. O tema inicial de um cada dos movimentos é construído sobre o modo
mixolídio e a vivacidade rítmica é predominante em toda a obra”. O primeiro movimento,
Senhor, tem andamento “Calmo”, com vinte e dois compassos. O segundo, Glória, tem
andamento “Vigoroso”, com duas seções A e B e vinte e nove compassos. O terceiro,
Crendeuspai, possui quarenta e nove compassos. O quarto, Santo, é um cânone a quatro
partes que tem quatorze compassos. A indicação de andamento também é “Calmo”. O quinto,
Bendito, “Calmo”, possui apenas sete compassos. O sétimo e último movimento, Cordeiro de
Deus, tem andamento “Calmo” e vinte e dois compassos. Uma das particularidades da missa é
o texto, que difere do texto tradicional canônico da missa católica, rezada em língua
portuguesa. Para Silva (2009: 84), o texto de Reginaldo tem um
tom popular, caracterizado pelo uso de coloquialismos, tais como a substituição do
pronome pessoal “nós” por “a gente”, no Kyrie e no Cordeiro de Deus, ou a
expressão “CrenDeusPai”, encontrada na frase inicial do Credo. Em algumas
orações, o texto é enriquecido poeticamente.

Lindemberg Cardoso (1939-1989) compôs a Missa Nordestina para coro misto,
em 1966, preservando os títulos tradicionais de cada parte do ordinário, embora os textos
sejam em português. Harmonicamente, o compositor combina o modalismo nordestino com
dissonâncias típicas do discurso musical de sua época. Para Carvalho (2009: 95), Lindemberg
Lindembergue compôs “uma verdadeira missa solemnis, para coro a quatro vozes e percussão,
inegavelmente de acordo com as formas musicais nordestinas”.
Pedro Marinho (1917) compôs a Missa em Aboio para coro misto a cappella.
Mantendo o tradicional latim, o compositor resalta o ritmo e o modalismo nordestino escrito
principalmente em Ré dórico. O Kyrie, em dois por quatro, moderato, possui 46 compassos. O
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Glória apresenta três seções (A-B-A), totalizando 104 compassos, sendo uma seção andante
com contraponto imitativo; uma lenta, em seis por oito, que apresenta um solo para contralto;
a última, que retoma o tema inicial. O Credo, em diferentes andamentos (moderato, andante,
lento ma non tropo), possui solo para tenor, contralto e soprano. O Sanctus (moderato,
andante) tem 26 compassos. O Benedictus, (moderato, andante) tem 15 compassos e o Agnus
Dei (lento ma non tropo), 50 compassos. Carvalho (2009, p. 95) observa que o mérito de
Marinho “é sua intenção real de fazer música sacra e não simplesmente música formatada aos
textos da missa. Apesar da grande sensibilidade ao caráter popular da música, Marinho ainda
compõe para o texto latino, num momento em que o vernáculo mostrava-se uma necessidade
para a liturgia”.
Clóvis Pereira (1932) escreveu a Grande Missa Nordestina para solistas, coro e
orquestra. Carvalho (2009: 96) observa que a referida missa tem instrumentação tradicional,
não se valendo de instrumentos nordestinos e perdendo em popularidade, dada a dificuldade
de sua execução, porém reservando o caráter brasileiro de maneira distinta. Nesta obra, é
possível identificar influências ibéricas e bem típicas da região, a exemplo das cantigas de
cego, bandas de pífanos e aboio.
Danilo Guanais (1965) compôs a Missa de Alcaçus para coro, orquestra, violão,
soprano e barítono solistas, em 1996, para celebrar os 30 anos de atividade do Madrigal da
Escola de Música da UFRN. Destaca-se, nesta missa, a utilização de instrumentos de
percussão típicos da música nordestina como, por exemplo, o triângulo e a zabumba. Uma das
particularidades da obra é que ele usa o texto latino, subdividindo o Glória e o Credo em
diversas partes. Como o próprio compositor afirma,
um dos mais importantes elementos de coerência em termos de estrutura formal é o
uso de um conjunto de peças oriundas da tradição ibérica, trazidas para o nordeste
do Brasil pelo colonizador português e transmitidas oralmente de mãe para filha por
várias gerações, os Romances, melodias cantadas por voz solo (geralmente
feminina), que falam de tempos antigos e terras distantes, castelos, cavaleiros,
traições, quase sempre concluindo tragicamente com a morte de alguém.

4. Conclusões parciais
A análise inicial das cinco missas selecionadas indica que os compositores
escreveram em sintonia com as tendências vigentes no cenário musical da segunda metade do
século XX, buscando associar, em certa medida, a expressão criativa e artística às diretrizes
do Concílio Vaticano II, fato que pode ser constatado no uso sistemático da língua vernácula e
no uso das constâncias musicais brasileiras. Ao verificar as datas nas quais as composições
foram escritas, conclui-se, também, que as mudanças estabelecidas pela Igreja reiteraram uma
tendência já existente, visto que alguns compositores já se empenhavam em produzir músicas
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litúrgicas com atribuições regionais, como é o caso de Reginaldo Carvalho, que compôs a
Missa Sertaneja em 1958, portanto, quatro anos antes do Concílio Vaticano II. Outro aspecto
importante a ser observado é que, na década de setenta, a cultura brasileira viu surgir o
Movimento Armorial, uma iniciativa artística que teve como objetivo criar uma arte erudita
baseada na cultura popular do Nordeste Brasileiro e cujo principal representante foi o
escritor Ariano Suassuna. Os resultados, ainda que primários, são promissores, servindo como
estímulo para o aprofundamento das análises que, se espera, poderão revelar as
especificidades rítmicas, harmônicas, melódicas, textuais e texturais desse patrimônio da
música sacra brasileira.
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Resumo: O cavalo-marinho é uma brincadeira típica da zona da mata norte de Pernambuco,
cultivada predominantemente por cortadores de cana-de-açúcar. Nos últimos anos, entretanto, esse
folguedo tem sofrido profundas transformações proporcionadas pelo crescente contato dessa
manifestação com a sociedade comumente chamada de “moderna”. O objetivo desse artigo é
apresentar algumas transformações e seus respectivos conflitos proporcionados pelo contato desse
folguedo com as novas políticas públicas voltadas à cultura popular, tendo como parâmetro as
transformações dos conceitos de cultura popular e tradição.
Palavras-chave: Cavalo-Marinho, Tradição, Cultura Popular, Políticas Públicas.
From the mill to the capital: public policies and changes in cavalo-marinho from Condado-PE
Abstract: Cavalo-marinho is a typical popular demonstration from Zona da Mata Norte of
Pernambuco, predominantly celebrated by sugar cane workers. In recent years, however, this
festivity has undergone deep transformations because of the growing contact with society commonly called "modern." The aim of this paper is to present some transformations and conflicts
provided by the contact between this merriment and new public policies to popular culture, using
as parameter the changes in popular culture and tradition concepts.
Keywords: Cavalo-Marinho, Tradition, Popular Culture, Public Policy.

1. Cultura popular e tradição
Durante muito tempo, os termos “cultura popular” e “tradição” foram utilizados
como rótulo identificador de algo não muito bem delimitado, mas portando, ao mesmo tempo,
um sentido fortemente ideológico de pureza, ingenuidade, de primitivismo. Os primeiros
estudiosos da cultura popular no Brasil passaram a associá-la ao folclore, como um conjunto
de objetos, práticas e concepções consideradas “tradicionais”. Segundo Antônio Augusto
Arantes, os conceitos de “cultura popular” e “tradição” começaram a ser equivocadamente
encarados como sinônimos pela sua referência ao passado, e as modificações por que
passaram esses objetos, concepções e práticas passaram a ser vistas como deturpadoras e
empobrecedoras (ARANTES, 1981, p. 17-18).
O antropólogo argentino Néstor Garcia Canclini foi um dos grandes responsáveis
pelas transformações do conceito de cultura popular, destituindo-a de sua visão romântica de
pureza, ingenuidade ou primitivismo. A abordagem de Canclini envolve a articulação
existente entre as culturas populares e o sistema capitalista, em suas trocas mútuas através dos
processos de produção, circulação e consumo, levando-nos à compreensão de “como o
consumo urbano altera o significado da produção material e simbólica das culturas
tradicionais” (CANCLINI, 1983, p. 14). Dessa forma, as culturas populares não podem ser
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definidas apenas por sua essência ou por sua origem, mas por seu uso e pela relação
estabelecida com outras formas de produção humana, sobretudo econômica.
O conceito de tradição também sofreu profundas transformações dentro das
ciências humanas. Neste sentido, merecem destaque Georges Balandier e Eric Hobsbawm.
Balandier abandona a visão antropológica que associa a tradição ao conformismo
e à repulsa ou incapacidade de romper com os “mandamentos” validados pelo passado, e que
coloca as chamadas sociedades tradicionais em um “perpétuo presente etnográfico”. O autor
nos leva a entender que modernidade e tradição não apresentam entre si uma relação
dicotômica, mas dialética, pois a tradição não é incompatível com as transformações, nem a
modernidade é completamente imune às continuidades (BALANDIER, 1976, p. 206).
Hobsbawm distingue os conceitos de tradições inventadas e tradições genuínas.
As primeiras se caracterizam pela natureza ritual e simbólica que visam inculcar certos
valores e normas de comportamento através da repetição (HOBSBAWM, 1997, p.9). Já as
tradições genuínas são marcadas pela adaptabilidade às inovações e transformações ao qual
são submetidas as sociedades. Elas se mantêm vivas enquanto os seus significados são
reinventados, pois a vida não escapa às mudanças, mesmo nas sociedades tradicionais.
No presente texto, abordarei o cavalo-marinho como uma tradição, no sentido
atribuído por Balandier, e como uma tradição genuína, segundo Hobsbawm, em que é
possível apontar a tradição como um conjunto de símbolos e significados produzidos no
passado e em constantes ressignificações no presente.
2. Um espetáculo rural
O cavalo-marinho se enquadraria no rótulo em que Mário de Andrade denominou
como “dança dramática” (ver ANDRADE, 1982, p.23) por ser um folguedo que funde
expressões artísticas distintas como a música, a dança, e a poesia, articuladas com um
conteúdo narrativo. Sendo brincado predominantemente por trabalhadores rurais da cana-deaçúcar da zona da mata norte de Pernambuco (MURPHY, 2008, p. 27), esse folguedo mescla
o profano com o religioso, expressando tanto a realidade de seus brincadores 1 quanto o
imaginário coletivo da região.
Como fruto da observação participante das atividades e discursos de dois grupos
de cavalo-marinho residentes na cidade de Condado, localizada na zona da mata norte de
Pernambuco, apresentarei neste artigo as transformações e os conflitos enfrentados por esses
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grupos, a partir da relação que eles estabelecem com as políticas públicas e com os setores
econômicos da sociedade.

3. Do "tempo dos engenhos" às brincadeiras de rua
Inicialmente o cavalo-marinho ocorria nos engenhos, onde os trabalhadores rurais
da cana-de-açúcar viviam e trabalhavam. Em troca dos seus serviços, recebiam de seus
senhores uma casa e um pequeno roçado de subsistência. Segundo Antônio Teles, ex-morador
de engenho e mestre do Cavalo-Marinho Estrela Brilhante de Condado, essas brincadeiras
ocorriam todos os sábados nos terreiros das casas dos brincadores, como um divertimento
entre amigos, ou eram contratadas pelo "bodegueiro", dono da venda localizada no engenho, e
pelos banqueiros de jogo de azar, de “bozó”. Essas brincadeiras "eram muito boas.
Começavam de oito horas da noite até às seis horas da manhã" (mestre Antônio Teles,
entrevista concedida ao autor em 16/04/2011).
O sentimento de nostalgia para com as brincadeiras que ocorriam nos engenhos,
tidas como "melhores", se deve ao fato da ausência de quaisquer restrições quanto à sua
realização. Outro fator seria o maior envolvimento do público com a brincadeira, por este
pertencer à mesma realidade social dos brincadores, compreendendo com mais profundidade
o conteúdo simbólico do cavalo-marinho. Segundo informantes locais, mulheres nem crianças
podiam brincar, pois a brincadeira era coisa de "cabra-macho", e que tais presenças poderiam
causar confusões.
A partir da década de 60, entretanto, iniciou-se um fluxo migratório dos
trabalhadores rurais, que se deslocavam dos engenhos para as pequenas cidades da zona da
mata norte de Pernambuco, chamadas de ruas. Dois fatores contribuíram para esse evento
migratório. O primeiro deles está associado ao processo de mecanização da agricultura, pois
as máquinas começaram a substituir a mão-de-obra, provocando desemprego. Outro fator que
contribuiu consideravelmente para essa migração foi a criação de leis trabalhistas, que
garantiam ao trabalhador rural os mesmos benefícios que o trabalhador da cidade estava
contando há algum tempo (MURPHY, 2008, p. 130). Para os donos de engenho, seria
economicamente dispendioso continuar oferecendo casa e roçado aos seus trabalhadores
juntamente com os direitos trabalhistas garantidos por lei.
Com o trânsito migratório dos trabalhadores rurais, o cavalo-marinho encontrou
um novo espaço para sua realização: as ruas das pequenas cidades da zona da mata. Esse novo
ambiente condicionou a brincadeira a novas formas de realização, embora o seu conteúdo
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continuasse trazendo os aspectos da vida nos engenhos. Segundo Biu Alexandre, mestre do
Cavalo-Marinho Estrela de Ouro de Condado, o cavalo-marinho passou a contar com a
participação de mulheres e crianças ao ser realizado nas ruas, além de contar com uma maior
presença de pessoas de outras pequenas cidades da região.
Nesse novo contexto, o cavalo-marinho passa a ocorrer próximo de um bar, onde
o líder do grupo e o dono do estabelecimento comercial entram em um acordo sobre o valor
dos lucros do bar a ser compartilhado. Esse valor é complementado pela contribuição do
público durante a apresentação. Recentemente, as brincadeiras também passaram a ocorrer
nas festas religiosas (principalmente nas comemorações de Natal, Ano Novo, dia de Reis e de
São Sebastião, o padroeiro da cidade de Condado) mediante um pequeno contrato feito pela
prefeitura local durante as festividades católicas, que também incluem: missas, procissões,
lazer infantil, barracas de alimentação, além da contratação de outros grupos musicais, alguns
destes grupos tocando forró estilizado, música pop, ou brega, utilizando-se de amplificadores
eletrônicos, dificultando a realização do cavalo-marinho, que tem o seu tempo de
apresentação reduzido, acabando quando os grupos de música eletrônica começam a tocar
(ACSELRAD, 2002, p. 52), ou se apresentando perifericamente, em lugares mais afastados
das interferências sonoras presentes nas festividades. Tive oportunidade de constatar esse
tipo de queixa por parte de alguns brincadores em relação a essas limitações, quando
convidados a participar de festividades dessa natureza.
Hoje o cavalo-marinho é uma negação 2. É uma hora, duas horas de samba 3, não
amanhece mais o dia. As festas de prefeitura, que tem que parar de dez horas, meianoite... Só dão valor à banda, mas banda não é cultura. Agora cultura popular vale a
pena: cavalo-marinho. (mestre Antônio Teles, entrevista concedida ao autor em
16/04/2011).

O ressentimento dos brincadores em relação às brincadeiras realizadas nas festas
promovidas pelas prefeituras locais reside, principalmente, nos baixos cachês pagos aos
grupos de cavalo-marinho, se comparado aos cachês oferecidos às bandas de música pop,
devido ao forte apelo comercial apresentado por esses grupos.
A crescente invasão de trios elétricos na zona da mata norte de Pernambuco,
principalmente nos dias festivos, tocando as músicas oferecidas no rádio e na televisão, traz
consigo novos conflitos entre o "moderno" e o "tradicional", que não existiam nas
brincadeiras realizadas nos engenhos. Alguns desses conflitos são de ordem política, como
mostrarei no próximo tópico.
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4. “Condado é terra de quê? Do cavalo-marinho?”
A prefeitura de Condado, seguindo o exemplo de outras cidades da zona da mata
norte de Pernambuco, resolveu "adotar" uma manifestação da cultura popular como símbolo,
e o cavalo-marinho foi escolhido (em Goiana, são os caboclinhos, em Ferreiros a rabeca, em
Nazaré da Mata o maracatu-rural). Com isso, Condado passou a ser considerado a "terra do
cavalo-marinho".
Entretanto, segundo os brincadores, o apoio que os grupos de cavalo-marinho
recebem da administração municipal é quase nulo. Os contratos para as festas patrocinadas
pela prefeitura são raros, e os valores pagos são mínimos. As bandas têm substituído os
grupos de cavalo-marinho nas festas promovidas pelas prefeituras locais na zona da mata
norte de Pernambuco, recebendo boa parte do financiamento que seria destinado aos grupos
"tradicionais". Sobre isso, Nicinha, brincadora e filha do mestre Antônio Teles, afirma:
O que precisa é eles solicitarem mais os grupos, dar mais oportunidade para os
grupos brincarem. [...] Condado é terra de quê? É terra do cavalo-marinho? Não.
Condado é terra da banda. Das bandas. Porque a gente não vê outra coisa nos finais
de semana (Nicinha, entrevista concedida ao autor em 30/04/2011).

É claramente perceptível no discurso dos brincadores um profundo ressentimento
quanto à diferenciação de tratamento por parte da prefeitura local no que tange às
contratações de grupos musicais para as festas cívicas e religiosas.
Outros conflitos políticos também surgem quando o "tradicional" ingressa no
"moderno" , como ocorre com as novas "brincadeiras-espetáculo" de cavalo-marinho, que
passaram a ocorrer no contexto urbano.
5. As brincadeiras urbanizadas
Recentemente as brincadeiras passaram a ocorrer na capital pernambucana,
embora com menor freqüência em relação àquelas realizadas na zona da mata norte,
apresentando um número reduzido de brincadores e com uma duração bem mais limitada. As
apresentações geralmente ocorrem por meio de um contrato feito por órgãos culturais
associados ao governo, que convidam um grupo para uma apresentação em um determinado
local (geralmente em pólos culturais relevantes na cidade do Recife, como a Casa da Cultura,
o Pátio de São Pedro, e o Sítio da Trindade) e em um horário previamente estipulado. Por esse
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motivo, as brincadeiras são muito curtas em relação àquelas realizadas no ambiente rural.
Nessas apresentações ocorridas no Recife, pude observar uma falta de envolvimento do
público em relação ao espetáculo, possivelmente justificada pela distância sócio-cultural e
simbólica entre uma sociedade urbanizada e uma manifestação tipicamente rural. Esse novo
contexto transforma o cavalo-marinho em um espetáculo a ser assistido por uma platéia,
acentuando a distinção entre brincadores e público.
Se por um lado essas brincadeiras urbanizadas contribuem para divulgar o
folguedo através do seu caráter demonstrativo, por outro lado elas correm o risco de se
tornarem um "apêndice folclórico" da sociedade capitalista, como uma forma de satisfazer a
avidez do homem moderno pelo pitoresco e pelo rústico (CANCLINI, 1983, p. 100).
Perguntada sobre essas brincadeiras realizadas no Recife, com suas limitações de tempo e de
elementos artísticos, Nicinha afirma:
Não gosto porque não dá qualidade, e quem assiste não vê qualidade, porque eles
acham que é só aquilo. Eu não gosto, porque é isso que tira o espaço dos
brincadores, porque o povo faz um evento grande, aí coloca um, dois, três, quatro,
cinco, seis grupos. Que dê mais tempo! Aí coloca um cavalo-marinho: dez minutos,
um maracatu: dez minutos, que é uma multidão de gente. E coloca pra cantar um
cara lá em cima com um microfone até amanhecer o dia. [...] Perde a graça.
(Nicinha, entrevista concedida ao autor em 30/04/2011).

Os mesmos conflitos quanto à diferenciação de tratamento feito pelos órgãos
públicos entre os grupos de música midiática e os grupos tradicionais continuam a existir
dentro do contexto urbano.
Os mais antigos brincadores de cavalo-marinho com os quais tive oportunidade
de conversar, sempre fazem referência à “melhor qualidade” das brincadeiras realizadas
antigamente nos engenhos, pois não havia restrições de tempo, e as pessoas brincavam "por
amor" ao cavalo-marinho, afirmando que hoje as pessoas brincam "por dinheiro". Apesar
desse sentimento de nostalgia, os brincadores reconhecem a importância das apresentações
financiadas pelos órgãos públicos, embora sintam certo receio pela impontualidade desses
órgãos quanto ao pagamento estabelecido previamente em contrato. Evidentemente que os
cachês dos grupos de cavalo-marinho, geralmente pagos pelas prefeituras e órgão públicos,
vêm decrescendo devido ao direcionamento de investimentos dessa natureza a grupos
musicais de forte apelo comercial, como bandas de brega, forró estilizado, ou bandas de
música pop. Esse tipo de apresentação, contudo, tem garantido mais contratos, retornos
financeiros e popularidade à brincadeira, mas, em contrapartida, tem ameaçado boa parte da
memória do cavalo-marinho (ACSELRAD, 2008, p. 143).
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6. Conclusão
Como demonstrei anteriormente, as brincadeiras de cavalo-marinho sempre
estiveram envolvidas com algum tipo de retorno financeiro. Nos últimos anos, todavia, a
possibilidade de financiamento público para a sua prática cultural tem estimulado o
surgimento de novos grupos, bem como o ressurgimento de grupos até então desativados. As
novas possibilidades financeiras, proporcionadas pela mercantilização do folguedo, agregamse à devoção religiosa e ao desejo de brincar como elementos motivadores dessa manifestação
popular, embora seja unânime entre os brincadores que "não é possível viver de cavalomarinho”.
Poderiam as brincadeiras urbanizadas promover a secularização do cavalomarinho, ameaçando o seu sentido ritual e sagrado, transformando-as em um espetáculo a ser
admirado por um público alheio aos seus significados? Aparentemente os brincadores sabem
distinguir um tipo de brincadeira da outra, preferindo aquelas ocorridas na zona da mata pela
sua maior riqueza, liberdade e espontaneidade. Mas é perceptível o aumento do número de
brincadores que preferem as brincadeiras urbanizadas promovidas pelos órgãos públicos, por
oferecerem mais vantagens financeiras. Uma inevitável tendência à profissionalização,
impelida pela necessidade de sobrevivência financeira dos brincadores, pode levar esses
grupos de cultura popular tradicional a se adaptarem a padrões culturais e a códigos externos.
Sobre isso, Marcus Vinícius Garcia afirma que:
é possível que haja sincretismos e hibridizações de alguns símbolos e significados,
quando aspectos selecionados das tradições são transpostos para ambientes
diferentes, [ou] praticados por indivíduos sem vínculo orgânico com elas (GARCIA,
2004, p. 120).

As conseqüências de tais mudanças, sejam elas positivas (valorização e
popularização do folguedo dentro da sociedade mais ampla) ou negativas (comprometimento
de seu conteúdo simbólico e ritual), bem como as possíveis modificações que o consumo
urbano proporciona ao significado da produção material e simbólica das culturas tradicionais
e de sua música merecem uma maior atenção dentro desse novo quadro sócio-cultural no qual
estão inseridos os grupos de cultura popular.
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Notas
1

O cavalo-marinho é chamado de brincadeira pelos seus atores sociais, que por sua vez são chamados de
brincadores.
2
Expressão utilizada em Pernambuco no sentido de reprovação, algo que não é bem sucedido.
3
Termo também utilizado para designar a brincadeira de cavalo-marinho.

2572

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

Educação das relações étnico-raciais e formação de professores de música: um
survey nas IFES da região Nordeste
Armindo de Araújo Ferreira

PIBIC/UFPE – armindo.musica@hotmail.com
Cristiane Maria Galdino de Almeida
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – cmgabr@yahoo.com.br
Resumo: O presente trabalho traz parte da revisão bibliográfica da pesquisa em andamento que tem
como tema a educação das relações étnico-raciais e a formação inicial de professores de música. O
objetivo geral desta pesquisa é investigar de que maneira os cursos de licenciatura em Música das
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) da Região Nordeste trabalham, em seus currículos, a
educação das relações étnico-raciais, componente exigido na formação inicial de professores, pela
legislação educacional brasileira, em Diretrizes Curriculares Nacionais específicas, desde 2004.
Palavras-chave: formação inicial, professores de música, relações étnico-raciais, legislação educacional.
Education of ethnic-racial relations and music teachers' training: a survey in FHEI in Northeast of Brazil
Abstract: The work presents part of the literature review of the research in progress, whose theme is the
education of ethnic-racial relations and the initial training of music teachers. This research aimed at
investigating the manner how the Music Undergraduate Courses in the Federal Higher Education
Institutions (FHEI) in northeast of Brazil work on the ethnic-racial relations education throughout their
curricula. This component is required in the music teachers' higher education courses by the Brazilian
educational legislation, particularly the National Curriculum Guidelines, since 2004.
Keywords: music teachers' training, music teachers, ethnic-racial relations, educational legislation.

1. Introdução
A formação inicial de professores de música, tema de considerável relevância,
especialmente no contexto atual, quando se vivencia a inclusão da música como conteúdo
obrigatório na Educação Básica, tem sido discutida sob diferentes perspectivas teóricas e
metodológicas na subárea da educação musical. Independente da abordagem escolhida pelos
pesquisadores para refletir sobre esse tema, não se deve desconsiderar a legislação que rege essa
formação. Dentre os documentos que a integram está a Lei 10.639/03 – MEC, que altera a Lei
9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Aprovada em 9 de janeiro de 2003, a Lei
10.639/03 inclui “no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 'História e
Cultura Afro-Brasileira' e dá outras providências” (BRASIL, 2003), como a apresentada no
parágrafo 2º do Art. 26A. O referido artigo afirma que “os conteúdos referentes à História e Cultura
Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo currículo escolar, em especial nas áreas de
Educação Artística (sic) e de Literatura e História Brasileiras” (BRASIL, 2003).
Além disso, a Resolução nº 1 de 17 de junho de 2004 do Conselho Nacional de
Educação/Conselho Pleno (CNE/CP), em seu Art. 1º, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
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para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana, e prevê que as mesmas devem ser “observadas pelas Instituições de ensino, que atuam
nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e, em especial, por Instituições que desenvolvem
programas de formação inicial e continuada de professores” (BRASIL, 2004a: 1 grifo nosso).
Sabemos que “diretrizes são dimensões normativas, [...] embora não fechadas a que
historicamente possam, a partir das determinações iniciais, tomar novos rumos [… e] não visam a
desencadear ações uniformes, todavia, objetivam oferecer referências” (BRASIL, 2004b: 16). Por
isso, com o intuito de acompanhar os desdobramentos do atendimento às Diretrizes nos cursos de
licenciatura em música, cujos egressos atuarão como professores da disciplina Artes no currículo
escolar, apresentamos o projeto de pesquisa A formação do professor de música em preto e branco:
um estudo sobre as relações étnico-raciais nos cursos de licenciatura em música, em edital do
Programa de Iniciação Científica – PIBIC, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
O objetivo geral da pesquisa é o de investigar de que maneira os cursos de licenciatura
em Música das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) da Região Nordeste trabalham a
educação das relações étnico-raciais em seus currículos. Nos objetivos específicos, tem-se como
metas: identificar quais as estratégias previstas nos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de
licenciatura em música para atender aos elementos norteadores de uma educação antirracista;
identificar quais as estratégias usadas nos cursos de licenciaturas visando a formação de professores
para uma educação antirracista e analisar quais os recursos utilizados pelos professores-formadores
para suprir essa lacuna de sua formação inicial.
A pesquisa está em andamento e, por essa razão, apresentaremos, neste texto, apenas
alguns aspectos da metodologia e parte da revisão de literatura realizada até o momento.

2. Metodologia
A investigação se enquadra no paradigma de pesquisa qualitativo, embora necessite de dados
quantitativos, fundamental para a realização desse mapeamento nos cursos de licenciatura em
música da região Nordeste. Para atender aos objetivos, a estratégia de pesquisa escolhida foi o
survey de pequeno porte, de design interseccional (cross-sectional) que, segundo Wiersma (2000:
163), “envolve a coleta de dados em determinado período de tempo, de uma amostra representativa
de alguma população no momento em que é realizada.” Esse método apresenta como uma de suas
finalidades “colher dados em um período com a intenção de descrever a natureza das condições
existentes” (COHEN; MANION, 1994: 83) de uma determinada situação. A técnica utilizada, o
questionário, apresenta como vantagem “se mostra[r] econômico no uso e permit[ir] alcançar rápida
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e simultaneamente um grande número de pessoas” (LAVILLE; DIONNE, 1999: 183-184) e será
encaminhado aos participantes, via e-mail. O uso do correio eletrônico agilizará o processo de
coleta de dados.
Em sua primeira fase, está previsto estabelecer contato com todas as coordenações de
curso de licenciatura em música das IFES da região Nordeste. Para isso, foi feito o levantamento
desses cursos e de seus respectivos coordenadores e as formas de contactá-los. A principal fonte
para essas informações foi o site http://emec.mec.gov.br/, mantido pelo Ministério da Educação, que
disponibiliza informações sobre as instituições de Ensino Superior e os cursos cadastrados. No
entanto, nem todos os coordenadores foram identificados, pois as informações nos sites de algumas
IFES, não estão atualizadas. Foi elaborado e enviado, via e-mail, para os contatos conseguidos, o
primeiro questionário que foi respondido por alguns participantes e que já nos fornecem material
para encaminhar as próximas etapas da pesquisa.
Na segunda fase, será enviado o questionário destinado aos professores ministrantes das
disciplinas que atendam ao especificado na Lei 10.639/03, indicados pelo coordenador, e que
aceitem participar da pesquisa.

3. Revisão de literatura
O processo de discriminação e consequente exclusão de negros e outras etnias na
sociedade brasileira em seus mais variados âmbitos é algo que não se pode negar. Do ponto de vista
educacional, em uma perspectiva histórica, observamos esse processo discriminatório em elementos
jurídicos, como o Decreto nº 1.331, de 17 de fevereiro de 1854 e o Decreto nº 7.931, de 6 de
setembro de 1878. O primeiro deles remete à proibição de escravos serem admitidos nas escolas
públicas e, na segunda referência, encontramos a orientação que os negros, quando estudassem em
alguma instituição, só poderiam fazê-lo no período noturno, transformando o processo de estudo
algo penoso para um grupo que já vinha sofrendo variadas formas de exclusão.
Durante o período da Abolição e no momento posterior a esse, o cenário não mudou a
ponto de oportunizar, ao negro, situações que o pudessem fazer vislumbrar uma postura igualitária
na sociedade. Na tentativa de encobrir essa situação, alguns teóricos, entre eles Gilberto Freyre
(1933), defendem o “mito da democracia racial, presente no imaginário da população brasileira –
baseado na crença de que o Brasil não experimenta o racismo e a discriminação racial observados
em outros países, especialmente os Estados Unidos” (ONU, 2011: 11). Dessa forma, segundo a
mesma publicação, os espaços destinados aos negros e indígenas são naturalizados e destituídos de
conflitos, sendo refletidos em “uma sociedade em que o racismo e as desigualdades sociais dele
2575

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

resultantes não se debatem e parecem não existir” (ONU, 2011: 11).
Contrário a esse posicionamento, Barcellos (2004: 245 grifo nosso) aponta que os “índios e
negros constituem, contemporaneamente no Brasil, as minorias étnicas por excelência. Elas são
designadas através de critérios raciais e culturais, independentemente de qual deles seja prioritário
para operar como categoria de atribuição de identidade social.” No entanto, o autor lembra que
(...) o fato de portarem características físicas distintas em relação a outros grupos nacionais
faz do fato “raça” um elemento decisivo na sua identificação como grupo portador de um
status especial, uma vez que, na sociedade brasileira, o elemento classificado como branco
compõe o seguimento dominante. Desse modo, os não-brancos são aqueles definidos como
diferentes – por serem os referenciados – uma vez que se definem em relação ao branco,
sendo este o referente (BARCELLOS, 2004: 245).

A inclusão da categoria “raça” na discussão sobre a questão racial no país foi iniciado, de
maneira sistemática, a partir da década de 70, com o chamado Movimento Negro e alguns
intelectuais negros. O debate buscando um tratamento igualitário resultou nas chamadas ações
afirmativas por parte do governo. A política de ação afirmativa, nos explica Cashmore et al (2000:
31), “é voltada para reverter as tendências históricas que conferiam às minorias e às mulheres uma
posição de desvantagem, particularmente nas áreas de educação e emprego” e, de forma geral, ela
“visa ir além da tentativa de garantir igualdade de oportunidades individuais ao tornar crime a
discriminação, e tem como beneficiários os membros de grupos que enfrentaram preconceitos”
(CASHMORE et al., 2000: 31).
Dentre as ações afirmativas, no âmbito da educação, estão a Lei 10.639/03 e seus
desdobramentos. Tais ações são resultantes das “reivindicações do Movimento Negro ao longo do
século XX” (SILVA, 2010: 38) e de outros segmentos da sociedade. Nesse contexto,
o CNE [Conselho Nacional de Educação] formulou importante política curricular cujo
objetivo é educar para as relações étnico-raciais éticas, a partir do reconhecimento e
valorização da participação decisiva dos africanos e de seus descendentes na construção da
nação brasileira, do respeito e divulgação de sua cultura e historia. Trata-se, sem duvidas,
de política de reparação pelos sérios danos que o racismo e políticas tácitas de exclusão dos
negros da sociedade brasileira vêm causando, há cinco séculos (SILVA, 2010: 38).

As políticas públicas de caráter afirmativo, inclusive no âmbito educacional, devem ser
pensadas e implementadas na sociedade tendo como meta proteger os direitos, reverter alguma
distorção existente e gerar uma melhoria na sociedade de forma geral. Nesse sentido, o Parecer nº
3/2004 do CNE/CP, que está relacionado à execução da Lei nº 10.639/03,
busca, entre outros objetivos, promover convivência, colaboração, negociação de desejos,
interesses, metas, busca de objetivos comuns. Visa também oferecer apoio legal a
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iniciativas dos sistemas e estabelecimentos de ensino, dos professores, inclusive do
Movimento Negro, em busca da formação de cidadãos que atuem nos diferentes âmbitos da
vida social e política, de forma competente, comprometida e livre, sem ser obrigados a
negar seu pertencimento étnico-racial (SILVA, 2010: 39).

Tanto o Parecer nº 3/2004 quanto a Resolução nº 1/2004 do CNE/CP estabelecem a
inclusão dessa temática na formação inicial e continuada de docentes. Na Resolução, a inclusão está
prevista nos seguintes termos:
As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades
curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como
o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos
explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004 (BRASIL, 2004a: 1).

No âmbito da formação de professores, torna-se necessário discutir como esse futuro
docente lidará com a relação entre a educação e os diferentes contextos das relações étnico-raciais
em sala de aula, considerando que
a Educação é um direito social. E colocá-la no campo dos direitos é garantir espaço à
diferença e enfrentar o desafio de implementar políticas públicas e práticas pedagógicas que
superem as desigualdades sociais e raciais. Essa é uma questão que precisa ser levada a
sério pelos/as educadores/as e formuladores/as de políticas educacionais (GOMES, 2001:
84).

Essa discussão sobre formação de professores e educação das relações étnico-raciais
exposta no corpo deste texto, nos conduziu a refletir sobre como as licenciaturas têm tratado a
questão durante o curso. Mais especificamente, nos questionamos como as licenciaturas em música
têm se adequado para atender o exigido pela Lei 10.639/03. Messias (2010: 29) afirma não perceber
“um esforço coletivo para implementação de uma educação das relações étnico-raciais e para o
ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas licenciaturas, a despeito da aprovação da
lei 10.639/03”.
Em contrapartida, no âmbito da pesquisa, após a aprovação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana (Lei 10.639/03), algumas dessas questões vêm sendo tratadas em produções
acadêmicas de diferentes cursos e níveis de formação, frutos de investigação de docentes e/ou
discentes das mais diversas instituições de ensino superior do Brasil. Os temas identificados, entre
outros, dizem respeito a como os professores encaram essa Lei; qual o perfil dos docentes e sua
preparação acadêmico-pedagógica para abordar o que define a Lei; como eles têm buscado suprir as
lacunas que ficaram em sua formação inicial; como eles se propõem a trabalhar em sala de aula
abordando este aspecto da diversidade cultural e racial; como as escolas se preocupam em
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incentivar uma reflexão sobre as relações étnico-raciais; e quais as formas usadas que tratam,
apenas, do exposto na Lei de maneira superficial e não acarreta nenhuma mudança necessária à
prática docente e social.
Mesmo com uma sensível produção em uma perspectiva global, e em uma escala menor
quando se especifica determinada área do conhecimento, como a História, a Literatura, a Pedagogia
e os aspectos relacionados à preparação do discente para a futura prática pedagógica específica, tal
temática não recebeu, até o presente momento, a devida atenção quando o debate se direciona para a
formação de professores de Música. Tal situação nos leva, pelo menos, a duas posturas: a de se
fazer uma acurada investigação das produções que possam nos auxiliar no debate sobre a formação
de professores de músicas e a de identificar como podemos contribuir para que os docentes de
música (formados ou em formação) tenham subsídios que os auxiliem em suas atividades de ensino
e que contemplem o exposto na Lei 10.639/03.

4. Considerações finais
Nos questionários recebidos até o momento, pudemos identificar o desconhecimento da
lei durante a formação inicial de, pelo menos, um dos coordenadores dos cursos de licenciatura em
música. Esse mesmo coordenador afirma que seu conhecimento da Lei se deu pelo fato de ter
trabalhado na Educação Básica, antes de assumir a referida função em instituição superior.
Identificamos, também, que não há, em nenhuma das informações colhidas, nenhum curso que
dedique uma disciplina específica para tal discussão. Ao contrário, as disciplinas são várias e de
diferentes ramos do estudo da Música, o que nos leva a pensar se as discussões e conteúdos
previstos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana não acabam sendo “diluídos” em
meio a outros conteúdos e perdendo a importância de debate que merece. Tais informações vêm a
corroborar a importância da pesquisa e de sua contribuição para a reflexão sobre o ensino e,
principalmente, a formação de professores.
Dessa forma, pretendemos com a presente pesquisa, iniciar, de forma sistemática, a
discussão sobre a lei antirracista, no âmbito do curso de licenciatura em música da Universidade
Federal de Pernambuco, além de disponibilizar, por meio de produção científica, as ações já
realizadas em outras IFES para o atendimento da Lei 10.639/03 e contribuir para o fortalecimento
da pesquisa sobre as relações raciais e educação musical.
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Resumo: A notação musical é um importante aspecto que influencia composições e performances
musicais. Nesse texto apresentamos a escrita utilizada na obra Naica que foi inspirada nas obras
para percussão solo do compositor Iannis Xenakis. Assim, apresentamos alguns aspectos da escrita
de Xenakis através das obras Rebonds e Psappha, buscando demonstrar as semelhanças e
diferenças com a obra abordada. Finalizamos indicando a necessidade de esforços de pesquisa no
desenvolvimento de novas possibilidades de escrita musical que possam acompanhar as inovações
musicais.
Palavras-chave: Escrita, percussão, Xenakis, Psappha, Rebonds.
Writing for Percussion Inspired by the music of Iannis Xenakis’ Rebonds and Psappha
Abstract: The musical notation is an important aspect about musical compositions and
performances. In this paper we present the notation used in the music Naica that was inspired in
the Iannis Xenakis' percussion works. Thus, we present some aspects about the Xenakis’ notation
across the works Rebonds and Psapha, seeking to demonstrate the similarities and differences with
the work discussed. We conclude indicating the need of research's development of the possibility
for new musical notations.
Keywords: notation, percussion, Xenakis, Psaphha, Rebons.

1. Introdução
A música faz parte da história do homem e provavelmente foi uma das primeiras
manifestações artísticas a serem inventadas. Mesmo com o decorrer dos tempos ela tem se
mantido como uma das artes mais realizadas e apreciadas da humanidade. Assim como todo
tipo de conhecimento humano, a música tem sido estudada, surgindo novas linguagens e
sonoridades, que somadas às constantes modificações nos instrumentos fazem com que os
meios de codificação (escrita musical) necessitem de constantes mudanças para
acompanharem essas inovações. Segundo Barreto (1995) “Desde a alta antiguidade que o
desenvolvimento da arte musical esteve ligado à invenção e ao aperfeiçoamento dos seus
sistemas de notação” (BARRETO, 1995, p.30).
Sabe-se que a música já era realizada em vários povos na antiguidade e era
passada oralmente de um intérprete para outro. Com o desenvolvimento e a ampliação do
repertório surgiu a necessidade de melhor fixar as composições para não perderem sua
essência quando repassada novamente. Veio então a escrita musical. Bastain cita que a
história da notação é a história dos esforços para se lutar contra o esquecimento e se fixar
através da escrita (BASTAIN, apud BARRIAL 2010).
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Sendo a música uma modalidade artística que trabalha com sons. A notação
musical, segundo Quaranta, pode ser explicada como uma representação metafórica do campo
sonoro (QUARANTA, 2008). Dessa forma, ela passou a ser objeto de estudo para
compositores, intérpretes e teóricos possuindo grande influência nas composições e resultados
sonoros. Com as inovações teóricas musicais ocorridas por volta do século XV, a notação se
fixou de tal modo a ser chamada hoje de notação tradicional. Porém, inovações ainda
continuam acontecendo e as decodificações em muitos casos também se modificam para
melhor elucidar o pensamento do compositor.
Nesse artigo apresentamos a notação musical utilizada na obra Naica, que teve
sua criação inspirada nas partituras para percussão do compositor Iannis Xenakis (19222001). Assim, na próxima seção apresentamos alguns exemplos de notação musical utilizadas
por Xenakis em duas obras para percussão solo: Rebonds (1987- 1989) e Psappha (1975). Em
seguida apresentamos a escrita musical criada e utilizada na obra Naica. Finalizamos
indicando que as soluções encontradas serviram para os objetivos composicionais dessa obra,
podendo servir como novas opções para registro de obras para percussão solo do século XXI.
Apontamos também a necessidade de um esforço de pesquisa e desenvolvimento de novas
possibilidades de escrita musical.

2. A Escrita de Xenakis para Percussão nas Obras Rebonds e Psappha
Iannis Xenakis foi um dos principais compositores do século XX e suas inovações
composicionais influenciaram compositores e intérpretes do final do século XX e início do
século XXI. Entre essas inovações estão algumas modificações na escrita musical, apesar de
utilizar uma escrita muitas vezes próxima da tradicional, Xenakis criou pequenas
modificações que possibilitaram a exploração de novas sonoridades e expandiram as
possibilidades de representação do tempo em uma partitura.
A obra Rebonds (1987-1989) é uma das obras para solo de percussão múltipla
mais tocadas da atualidade, dividida em dois movimentos, Rebonds a e Rebonds b, é escrita
para um intérprete utilizando um grande número de instrumentos de percussão. Xenakis
indica na partitura que a ordem dos trechos pode ser alterada, ou seja, é possível tocar na
ordem ab ou ba, entretanto, não deve ocorrer intervalo entre as duas partes.
Em Rebonds a o setup de percussão utilizado é: 2 Bongôs, 3 Tom-tons e 2
Bumbos (Gr. C. – Gran Cassa). Já em Rebonds b: 5 Wood-blocks, 2 Bongôs, 1 Tumba, 1
Tom-tom e 1 Bumbo.
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Como pode ser observada na figura 01, a escrita utilizada por Xenakis nessa obra
é muito próxima da tradicional.

Figura 01: Trecho inicial de Rebonds a (compassos 01 - 03).

Apesar de não colocar uma formula de compasso no início da obra, notamos
claramente a utilização de compassos escritos em 4/4. O andamento da música é indicado
também de forma tradicional, mas podemos notar que Xenakis cria certa indeterminação ao
apontar que o andamento deve ser de aproximadamente semínima igual a 40. Essa
possibilidade de tocar a obra um pouco mais rápida ou um pouco mais lenta do que o
andamento indicado, influência diretamente o resultado sonoro da obra e transfere para os
intérpretes uma maior responsabilidade nos resultados sonoros.
A escrita das alturas dos instrumentos de percussão também ocorre de uma
maneira muito próxima da escrita tradicional. Xenakis utiliza um pentagrama e aponta logo
no início da obra a utilização dos espaços, entre as linhas do pentagrama, para indicar os
diferentes instrumentos. Notamos também que a disposição dos instrumentos na partitura
segue uma lógica próxima a das partituras tradicionais, mantendo uma disposição que inicia
no instrumento mais grave na parte inferior e subindo gradativamente para o mais agudo na
parte superior do pentagrama.
Outro ponto interessante na escrita utilizada por Xenakis em Rebonds são os
acentos. Xenakis utiliza um tipo de acento na parte a e outros dois tipos na parte b. Apesar de
não deixar claro na partitura a diferença entre as três possibilidades de acento, de uma
maneira intuitiva podemos chegar a conclusão de que o acento utilizado na parte a é mais
forte do que o acento duplo utilizado em b e que por sua vez é mais forte que o acento simples
também utilizado em b. Comparando a figura 01 e a figura 02 podemos observar a utilização
desses três tipos de acentos.
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Figura 02: Trecho inicial de Rebonds b de Xenakis. (compassos 1 e 2).

Em Rebonds b podemos observar uma escrita muito parecida com a utilizada por
Xenakis em Rebonds a. Além da utilização de acentos diferentes, podemos observar a
utilização de dois pentagramas no lugar de apenas um, essa modificação se dá em virtude do
número de instrumentos a serem utilizados pelo intérprete ser bem maior na seção b do que na
a. Como pode ser observado na figura 02, o pentagrama superior é utilizado para os Woodblocks e o pentagrama inferior para os instrumentos de pele, sendo que, os Wood-blocks são
escritos nas linhas enquanto os instrumentos de pele são escritos nos espaços do pentagrama.
Como pode ser notado nos trechos musicais apresentados de Rebonds, Xenakis
utilizou uma escrita muito próxima à tradicional com pequenas modificações. Já na obra
Psappha (1975), também para um percussionista tocando um setup de instrumentos de
percussão, Xenakis utilizou uma escrita que foge um pouco mais dos padrões convencionais.
Logo no início, a indicação dos instrumentos de percussão a serem utilizados já
aparece fora dos padrões, Xenakis divide os instrumentos em categorias de timbre e altura.
Por exemplo, na figura 03 notamos a indicação de três instrumentos da categoria “A” e três
instrumentos da categoria “B”. Nas notas explicativas Xenakis indica que o Grupo “A” deve
ser formado por instrumentos de pele agudos e o grupo “B” por instrumentos de pele médios.
Apesar de dar sugestões de instrumentos a serem utilizados, Xenakis deixa a critério do
intérprete a escolha dos instrumentos que serão utilizados, apenas indicando que sigam os
timbres e categorias de alturas predeterminadas nas notas explicativas. Em toda a obra
aparecerão os grupos: A, B, C, D, E e F.

Figura 03: Trecho inicial de Psappha de Xenakis.
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Apesar de utilizar acentos visualmente convencionais, Xenakis indica nas notas
explicativas possibilidades de interpretação muito diferentes das que imaginaríamos
inicialmente. Segundo Xenakis os acentos podem ser interpretados de diferentes maneiras a
critério do intérprete. O acento pode indicar mudança de timbre do instrumento, combinação
desse instrumento com outro, maior amplitude sonora, entre outros.
Provavelmente, uma das mudanças mais fáceis de ser notada na escrita utilizada
por Xenakis em Psappha é a utilização de uma “régua temporal”. No lugar de um pentagrama
dividido em compassos, a distribuição é feita apenas de cabeças de notas nessa “régua”, sem
qualquer equivalência com as figuras tradicionais de subdivisão rítmica. Xenakis indica no
início da obra que a distância entre duas linhas deve ser maior ou igual a 152 MM. Assim, o
compositor consegue indicar através da distribuição das notas sobre as linhas, a distância que
um ataque deve ter do próximo e assim por diante. A indicação de tempo com abertura traz ao
intérprete a indicação de tocar mais rápido, e assim como em Rebonds, transfere um maior
grau de responsabilidade para o intérprete nos resultados sonoros.

3. A Escrita Utilizada na Obra Naica
A obra Naica (2012) é um dos resultados do projeto de pesquisa “Criações
Interativas para Percussão e Eletrônicos”, que está sendo desenvolvido na Universidade
Federal de Uberlândia com financiamento da FAPEMIG sob coordenação do Prof. Cesar
Traldi. A obra para setup de percussão múltipla e interação em tempo real com computador,
teve sua escrita inspirada nas obras para percussão solo do compositor Iannis Xenakis.
Assim como ocorre em Psappha, a indicação dos instrumentos de percussão que
deverão ser utilizados é apenas indicada na forma de categorias de timbre e altura. Assim, o
compositor indica nas notas explicativas que deverão ser utilizados quinze instrumentos
subdivididos em três grupos:
•

Grupo A: Cinco instrumentos de madeira com alturas diferentes;

•

Grupo B: Cinco instrumentos de pele com alturas diferentes;

•

Grupo C: Cinco instrumentos de metal com alturas diferentes.
A escrita também é realizada em uma “régua do tempo” similar à utilizada por

Xenakis em Psappha, a diferença é que enquanto Xenakis utilizou linhas diferentes para cada
um dos instrumentos, em Naica foram utilizadas apenas cinco linhas para os quinze
instrumentos. Assim, as linhas são correspondentes ao instrumento mais grave na linha
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inferior e progressivamente até o mais agudo na linha superior. A indicação de qual dos cinco
grupos de instrumentos deve ser utilizado é dada através de cabeças de notas diferentes:
•

Quadrado: Instrumentos de madeira;

•

Bola: Instrumentos de pele;

•

Triângulo: Instrumentos de metal.
A figura 04 apresenta o trecho inicial da obra (seção “A”) onde podemos observar

uma indicação de tempo aproximada, semelhante às utilizadas por Xenakis. Essa abertura
possibilita uma maior variedade nos resultados sonoros da obra.

Figura 04: Trecho inicial da obra Naica.

Toda a seção “A” é tocada apenas utilizando os cinco instrumentos de madeira.
Assim, podemos observar na figura 04 a presença apenas de quadrados como cabeça de nota.
A dinâmica também é indicada no início da obra de maneira tradicional < mf >.
Na seção “AB” (figura 05) é possível observar o início da utilização de outro
grupo de instrumentos através da utilização de cabeças de notas em forma de bola, ou seja,
instrumentos de pele e o início da utilização de acentos. Os acentos seguem a mesma lógica
dos utilizados por Xenakis em Rebonds a e b, ou seja, são dois tipos de acento, um acento
normal e um acento agudo. O acento duplo utilizado por Xenakis em Rebonds b não foi
utilizado nessa obra, criando assim uma diferença bem grande entre o acento simples e o
acendo agudo. O trecho apresentado na figura 05 mostra a utilização desses dois tipos de
acento.

Figura 05: Seção “AB” - início da utilização de instrumentos de pele e acentos.

A utilização de apenas um jogo de cinco linhas para os três grupos diferentes de
instrumentos só foi possível pela característica da obra de nunca utilizar dois sons
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simultâneos. Assim, nunca ocorrerá a possibilidade de duas figuras diferentes em um mesmo
local. A escolha das alturas foi realizada através de sorteios baseados em distribuições de
probabilidades realizados pelo computador e a distância entre os diferentes ataques foi
determinada pelo compositor após o sorteio.
A figura 06 mostra o início da Seção “ABC” onde podemos observar grande
variação de instrumentos e timbres.

Figura 06: Seção “ABC” - início da utilização de instrumentos de metal.

A tabela a seguir mostra as cinco seções que formam a obra.
Grupos de

Seção 01

Seção 02

Seção 03

Seção 04

Seção 05

A

AB

ABC

BC

C

150

200

300

200

150

Instrumentos
Número de
ataques da
Seção
Tabela 01: Grupos de instrumentos utilizados e número de ataques em cada uma das cinco Seções.

4. Reflexões e Conclusões
Xenakis foi um importante compositor do século XX influenciando intérpretes e
compositores, suas obras para instrumentos de percussão estão entre as mais tocadas na
atualidade e marcaram um momento de grande evolução na escrita, exploração sonora e
técnica dos instrumentos de percussão.
O estudo e reflexão da escrita utilizada por Xenakis nas obras Psappha e Rebonds
serviram como inspiração e modelo para a composição e escrita da obra Naica para percussão
múltipla e eletrônica em tempo real. Essa obra foi composta em parceria com um computador
que através de sorteios realizados dentro de distribuições de probabilidades determinou a
escolha dos instrumentos e alturas, enquanto que o compositor determinou o intervalo de
tempo entre um ataque e outro e a distribuição de acentos simples e agudos.
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As soluções, de escrita musical aqui apontadas, indicam algumas possibilidades
para as diferentes necessidades e dificuldades de registro das obras do século XXI. É
necessário um constate e conjunto esforço de compositores, intérpretes e teóricos da música
para estudo e desenvolvimento de novas possibilidades na escrita musical que consigam
acompanhar as inovações musicais.
Finalizamos agradecendo à FAPEMIG pelo financiamento da pesquisa.
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Resumo: Este pôster apresenta argumentação, justificativa, técnicas de análise, síntese da
bibliografia fundamental e contextualização histórica de uma pesquisa de mestrado recém iniciada,
cujo foco principal consiste em analisar o primeiro movimento da Terceira Sinfonia em Ré menor
de Gustav Mahler, traçar o desenvolvimento da Forma Sonata nas décadas finais do século XIX e
iniciais do século XX, assim como verificar a contribuição da obra de Mahler e de concepções
estruturais do Romantismo Tardio ao desenvolvimento estrutural da Forma Sonata, que tornou
possível a adaptação de novos materiais e técnicas composicionais a esta forma no século XX.
Palavras-chave: Gustav Mahler; Análise musical; Forma Sonata; Romantismo Tardio; Música do
século XX.
Formal Structure and Thematic Relationship in the First Movement of Symphony nr. 3, by Mahler
Abstract: This poster presents the arguments, justification, analytical techniques, main
bibliography synthesis, and historical context of a master's degree research recently started. Its
main focus is to analyze the first movement of the Third Symphony in D minor by Gustav Mahler,
to trace the Sonata Form development at the final decades of Nineteenth-Century and the early
decades of the Twentieth-Century, as well as verify the contribution of Mahler’s work and the
structural conceptions of Late Romanticism to the structural development of Sonata Form, making
possible the adaptation of new materials and of compositional techniques to this form in
Twentieth-Century.
Keywords: Gustav Mahler; Musical Analysis; Sonata Form; Late Romanticism; TwentiethCentury Music.

1. Introdução
Dentre os diversos aspectos inerentes à música do século XX, podemos citar três
parâmetros cuja expansão foi crucial para a busca por novas sonoridades no início do século:
forma, ritmo e harmonia. Paul Griffiths chega a associar o termo “revolução” ao referir-se a
estes parâmetros - respectivamente, em Jeux (1912-13) de Claude Debussy, A Sagração da
Primavera (1913) de Igor Stravinsky e Drei Klavierstücke, op. 11 (1909) de Arnold
Schoenberg: “com estas obras completavam-se os alicerces da música moderna, pois as
aventuras harmônicas do atonalismo de Schoenberg eram igualadas em audácia e influência
pelo novo manancial rítmico revelado na Sagração e a liberdade formal de Jeux.”
(GRIFFITHS, 1998: 38).
Esta revolução, porém, não corresponde a mera ruptura, mas a um esgotamento de
possibilidades harmônicas tonais. Na segunda metade do século XIX, a harmonia cromática
de Richard Wagner (1813-83), vista por seus contemporâneos como o ponto de partida para
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uma nova fase da tonalidade, trazia consigo uma dilatação que a tornava pouco condizente
com as formas que dependiam de estruturas harmônicas tonais.
Tomemos, então, como exemplo a Forma Sonata. Segundo o musicólogo Charles
Rosen, em seu livro Sonata Forms (1988), na forma comumente estabelecida “a Exposição de
uma Forma Sonata apresenta o material temático e articula o movimento da tônica para a
dominante [...]” (ROSEN, 1988: 229). A modulação de um tema à tônica para outro, à
dominante, ocorre em uma parte específica chamada ponte modulante. A seção central da
forma, chamada Desenvolvimento, é onde os temas que foram apresentados na Exposição
sofrem uma série de transformações. Dentre as diversas possibilidades de variação temática
podemos citar fragmentação, intersecção, reapresentação em nova textura e timbre, e
articulação simultânea de dois ou mais temas. A seção do Desenvolvimento é caracterizada
por constantes e rápidas modulações. Na Reexposição, a terceira seção da forma, os temas A e
B são reexpostos, ambos à tônica. Rosen nos chama a atenção para o fato dos temas não
serem literalmente repetidos, havendo “uma reinterpretação do padrão da exposição"
(ROSEN, 1988: 284).
A estrutura da Forma Sonata nasceu sustentada pela harmonia. Porém, com a
expansão da tonalidade na segunda metade do século XIX, passou a haver a possibilidade de
um tema começar em uma tonalidade e modular diversas vezes, sem que fosse necessária a
existência de uma forte cadência de confirmação. Assim, a própria apresentação temática
começou a ganhar características de Desenvolvimento. E, sendo o próprio tema modulante e
instável, partes como as pontes modulantes muitas vezes se tornaram desnecessárias.
Com isto, as estruturas formais já não dependiam unicamente da harmonia, o que
colocou em risco a própria forma. Mas se a forma estava em risco, como a coerência do
discurso musical pôde ser mantida?
Uma resposta foi dada por Franz Liszt (1811-86) que, apesar de ter levado a
dimensões inusitadas a estrutura da Forma Sonata na Sonata para piano em Si menor (1854),
buscou suportes literários para o desenvolvimento temático musical, com base na experiência
adquirida ao compor obras como os 13 Poemas sinfônicos (1848-82). Nesses casos, a leitura
de um programa previamente apresentado prepara para a escuta dos temas e
desenvolvimentos, cuja composição procurou “‘traduzir’ musicalmente imagens narrativas”
(GRIFFITHS, 1998: 13). Richard Strauss (1864-1949) levou adiante a ideia de poema
sinfônico em obras como Assim Falou Zaratustra (1891) e Uma Vida de Herói (1898).
Um caminho alternativo ao discurso narrativo de compositores como Wagner,
Liszt e Strauss foi o da primazia formal de compositores como Johannes Brahms (1833-97) e
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César Franck (1822-90). Na segunda metade do século XIX, estes compositores optaram por
manter a forma e deixar que a estrutura temática sobressaísse sobre a harmonia.
Para ilustrar este pensamento, tomemos como exemplo o segundo movimento da
Sonata para Violino (1886) de Franck, cuja estrutura da Forma Sonata é bastante expandida.
Na Exposição, o grupo temático A (comp. 4-43), é apresentado em Ré menor com
progressão harmônica fortemente cromática que lhe confere característica própria de
Desenvolvimento, além de constituir-se numa pequena forma a-b-a’. O pequeno trecho de
quatro compassos que conecta o grupo temático A ao B (comp. 44-47), não constitui uma
ponte modulante propriamente dita, funcionando apenas como um elo preparatório, por não
estabelecer harmonicamente uma cadência à dominante do grupo temático B. No grupo
temático B (comp. 48- 80.2), a tônica é afirmada somente uma vez, na cadência do comp. 78
(com uma pequena extensão até 80.2) e em Fá menor – o que nos surpreende, pois
esperaríamos uma cadência em Fá Maior, tonalidade relativa de Ré menor.
Uma vez que a harmonia é instável, o que determina as divisões da Exposição são
os temas. A Reexposição, iniciada no compasso 138, repete o mesmo esquema formal da
Exposição, com centro Ré, e uma breve Coda conclui o movimento 1.
Este exemplo da Sonata de Franck ilustra como alguns compositores optaram por
manter o pensamento formal, deixando a questão temática se sobressair à harmônica. Uma
vez que a harmonia deixou de ser o suporte convencional formal, aspectos de textura, como
densidade, além de timbre e aspectos rítmicos são trazidos também ao primeiro plano
estrutural.
O ápice destes processos puderam ser notados nas duas últimas décadas do século
XIX e na primeira do século XX, período chamado de Romantismo Tardio. Assim como o
ponto culminante do desenvolvimento do poema sinfônico se deu nas mãos de Richard
Strauss, o auge da harmonia tonal altamente expandida e com sólida estrutura formal
verificou-se na obra de Gustav Mahler (1860-1911).
Em sua época, Mahler se destacou como regente. Como compositor, iniciou sua
carreira escrevendo lieder, dentre as quais podemos destacar Das Knaben Wunderhorn (18871901), cujas canções podem ser encontradas em algumas de suas Sinfonias – seu principal
meio de expressão. Segundo o crítico musical Michael Kennedy, a linhagem sinfônica
germânica de Joseph Haydn (1732-1809), Franz Schubert (1797-1828), Ludwig van
Beethoven (1770-1827) e Anton Bruckner (1824-96) teria atingido um apogeu com as nove
Sinfonias de Mahler (KENNEDY, 1988: 84 e 90). Sua conduta harmônica na obra sinfônica
contribuiu fortemente para a dissolução da tonalidade, de maneira que Arnold Schoenberg
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(1874-1951), seu amigo e sucessor na linhagem composicional germânica, acabou optando
por mergulhar de vez na atonalidade.
Retornando, agora, para suas primeiras sinfonias, a Segunda (1888-94), a Terceira
(1893-96) e a Quarta (1899-1901) são denominadas Sinfonias Wunderhorn, por utilizarem em
sua estruturação temática pelo menos uma canção de Das Knaben Wunderhorn.
Originalmente, Mahler forneceu um programa a cada uma delas, mas os retirou das versões
finais, uma vez que foram estruturadas de maneira a serem entendidas sem esses suportes. A
preocupação de Mahler para que suas sinfonias funcionassem como música pura é explicitada
pelo musicólogo inglês Philip Barford:
As três sinfonias Wunderhorn de Mahler foram todas munidas de explicações
programáticas retiradas após a primeira execução. Mahler desejava,
compreensivelmente, ser conhecido como compositor que trabalhava com notas,
independente de material não musical (BARFORD, 1983: 27).

Tomaremos, então, a Terceira Sinfonia em Ré menor 2 (1893-96) como ponto de
investigação. Partindo do pressuposto de que Mahler é um dos compositores que mais longe
levou o desenvolvimento formal do Romantismo Tardio, e levando em conta que a harmonia
tonal já havia alcançado o auge de sua expansão, nossa pesquisa de mestrado apresentará um
percurso percorrido pela Forma Sonata no final do século XIX e início do XX, para então
responder como está estruturado o primeiro movimento de sua Terceira Sinfonia,
investigando através de uma análise musical a obra – considerados aspectos de textura,
densidade, timbre e orquestração, dinâmica e articulação, tempo, métrica e rítmica.
Sobre a maneira segundo a qual Mahler arquiteta a Forma Sonata, um dos
aspectos que mais chama a atenção na Terceira Sinfonia de Mahler é que os temas são
desenvolvidos e variados já na Exposição. Um exemplo é o característico tema que segue a
famosa abertura das trompas: em Ré menor, ele ocorre duas vezes na Exposição. Em sua
primeira aparição (compassos 27-127), sobre um motivo rítmico que confere a este tema uma
característica de marcha, notamos um diálogo entre trompetes, que executam uma tríade de
Ré menor com uma sétima maior e as trompas, que executam uma melodia característica. Já
em sua recorrência (compassos 164-225), uma nova melodia executada por um trombone solo
se torna a característica mais marcante deste grupo temático (Ex. 1)
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Ex. 1: Parte da melodia do trombone solo (comp. 166-182), que se torna a principal característica
temática na recorrência do grupo em Ré menor - já variado e desenvolvido na Exposição.

No parâmetro textural, podemos notar algumas características importantes da
música do século XX. Uma delas é a utilização da textura em camadas e da massa sonora,
como por exemplo, no Desenvolvimento (comp. 370-642), em que todo o movimento musical
converge para uma textura em camadas que funciona como clímax da seção a partir do
compasso 605. Sua característica mais marcante é a textura em massa sonora nas cordas
apresentada sob fragmentos dos temas do movimento em eventual contraponto com passagens
executadas pelos sopros (Ex. 2).

Ex. 2: Parte do trecho em massa sonora executada pela seção das cordas (comp. 605-610).
Juntamente com fragmentos temáticos em contraponto, formam uma textura em camadas,
funcionando como clímax do Desenvolvimento.
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Compreender o procedimento composicional desta obra, uma das peças chave
para o entendimento da transição da música do século XIX para a música do século XX,
poderá responder também como Mahler possivelmente contribuiu para que compositores do
século XX pudessem adaptar à Forma Sonata novos materiais e técnicas composicionais, uma
vez que a referida forma continuou a interessar os compositores do século XX e mesmo do
século XXI.

2. Objetivos e justificativa
A pesquisa proposta neste pôster visa a contribuir ao fluxo de pesquisa atual sobre
a estruturação do primeiro movimento da Terceira Sinfonia por Mahler e a possível
compreensão do movimento sem suportes programáticos. Nesta análise musical, serão
enfocados os seguintes aspectos:
Análise formal, ressaltando a aproximação de Mahler com a Forma Sonata e sua
contribuição para o desenvolvimento estrutural da mesma. Análise temática, entendida como
suporte formal, procurando verificar: as variações temáticas desde a Exposição, o embate
direto que estes temas irão sofrer no Desenvolvimento e a peculiar recapitulação temática na
Reexposição. Análise de textura, densidade, timbre e orquestração, dinâmica e articulação,
tempo, métrica e rítmica, verificando sua valorização em uma obra em que a questão temática
se sobressai à harmônica. Análise de aspectos ligados à expansão harmônica e que já não mais
obedecem a padrões estabelecidos.
O trabalho será contextualizado por um panorama da expansão da Forma Sonata
no Romantismo do final do século XIX e início do século XX. Para tanto, serão enfocadas
obras de Brahms, Franck, Schoenberg, Alban Berg e Béla Bartók.
Uma vez que Mahler é uma das peças chave para o entendimento da transição da
música do século XIX para a do século XX, o trabalho mostrará como ele possivelmente
ajudou a abrir os caminhos para que os compositores do século XX pudessem adaptar à
Forma Sonata novos materiais e técnicas composicionais, uma vez que a referida forma
continuou a interessar os compositores do século XX e mesmo do século XXI.
Entendemos que um detalhamento de concepções estruturais do Romantismo Tardio
– muitas vezes considerado demasiadamente exagerado em suas proporções pelos
compositores modernos – ajudará a compreender a importância desta fase como decisiva para
a nova música do século XX.
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3. Quadro teórico de referências
As análises serão baseadas em conceitos presentes nos títulos que seguem:
Aspectos formais: Sonata Forms (1988), de Charles Rosen; Form in Music
(1966), de Wallace Berry; The Analysis of Musical Form (2007), de James Mathes; Elements
of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata
(2006) de James Hepokosky e Warren Darcy; A forma sonata em três obras inaugurais:
diálogos da nova música de Berg, Schoenberg e Santoro com a tradição (2010), de Juliane
Larsen.
Aspectos motívicos: The Analysis of Musical Form (2007), de James Mathes;
Fundamentos da composição musical (2008), de Arnold Schoenberg.
Aspectos rítmicos e texturais (considerados densidade, timbre, articulação, dinâmica
e movimento musical): Structural Functions in Music (1987), de Wallace Berry; Analytic
Approaches to Twentieth-Century Music, de Joel Lester; Materials and Techniques of TwentiethCentury Music, de Stefan Kostka; The Study of Orchestration (2002), de Samuel Adler.
Aspectos harmônicos tonais e atonais: Harmony in Context (2003), de Miguel
Francolí; Tonal Harmony: With an Introduction to Twentieth-Century Music (2000), de
Stefan Kostka e Dorothy Paine; Materials and Techniques of Twentieth-Century Music, de
Stefan Kostka; Funções Estruturais da Harmonia (2004), de Arnold Schoenberg; Análise
Musical na Teoria e na Prática (2012), de Jonathan Dunsby e Arnold Whittall.
Estrutura e prolongamentos: Harmony and Voice Leading (2003), de Edward
Aldwell e Carl Schater; Structural Hearing (1982), de Felix Salzer.
Referências:
ADLER, Samuel. The Study of Orchestration. 3 ed. New York: W. W. Norton and Company, 2002.
ALDWELL, Edward; SCHATER, Carl. Harmony and Voice Leading. 3 ed. Belmont: Thomson
Schirmer, 2003.
BARFORD, Philip. Mahler: sinfonias e canções. Rio de Janeiro: Zahar Editores S. A., 1983.
BERRY, Wallace. Form in Music. New Jersey: Prentice-Hall, 1966.
BERRY, Wallace. Structural Functions in Music. New York: Dover Publications, 1987.
DUNSBY, Jonathan; WHITTALL, Arnold. Análise musical na teoria e na prática. Tradução de
Norton Dudeque. Curitiba: Editora UFPR, 2012.
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GRIFFITHS, Paul. A Música Moderna: uma história concisa e ilustrada de Debussy a Boulez. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
HEPOKOSKI, James; DARCY, Warren. Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and
Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata. New York: Oxford University Press,
2006.
KAPLAN, Richard A. Temporal Fusion and Climax in the Symphonies of Mahler. Music The
Journal of Musicology, v. 14, n. 2, 1996, p. 213-232.
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KOSTKA, Stefan M. Materials and Techniques of Twentieth-Century Music. 3 ed. Englewood
Cliffs: Prentice-Hall, 2006.
LARSEN, Juliane C. A forma sonata em três obras inaugurais: diálogos da nova música de Berg,
Schoenberg e Santoro com a tradição. São Paulo, 2010. 139f. Dissertação (Mestrado em Música).
Universidade de São Paulo.
LESTER, Joel. Analytic Approaches to Twentieth Century Music. NY: W. W. Norton, 1989.
MAHLER, Gustav. Symphonies nos. 3 and 4 in full score. New York: Dover Edition. 1989. 2
partituras.
MATHES, James. The Analysis of Musical Form. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007.
ROSEN, Charles. Sonata Forms. Revised Edition. New York: W. W. Norton and Company, 1988.
SALZER, Felix. Structural Hearing. New York: Dover, 1982.
SCHOENBERG, Arnold. Funções estruturais da harmonia. São Paulo: Via Lettera Editora. 2004.
SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musical. 3 ed. São Paulo: Edusp, 2008.
Notas
1

Nestas observações a respeito da Sonata para Violino, II, de Franck, não nos referimos a
parâmetros como densidade, timbre e orquestração, dinâmica e articulação, tempo, métrica e rítmica. No entanto,
em nosso projeto de pesquisa estes aspectos serão amplamente considerados na análise musical.
2

Quando buscamos informações sobre estas sinfonias ainda encontramos explicações programáticas
para os movimentos puramente instrumentais dessas obras. Este tipo de abordagem parece ter sido uma
tendência de autores que abordaram a obra de Mahler até finais da década de 1980. A partir da década de 1990
esta tendência começa a mudar e as obras de Mahler passam a serem objetos de exame analítico (conforme relato
de Kaplan, 1996: 213, na bibliografia que acompanha este pôster). Atualmente, a abordagem da obra de Mahler
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conta com uma gama de explorações analíticas estruturais. Nosso projeto de pesquisa visa contribuir ao fluxo de
pesquisa atual de como Mahler estrutura o primeiro movimento de sua Terceira Sinfonia.
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Folia de Reis da Serra: música, rituais e símbolos
Rosenilha Fajardo Rocha
Universidade Federal da Paraíba - rosenilhafajardo@gmail.com
Resumo: Esse trabalho aborda o fazer musical de uma comunidade rural no interior de
Minas Gerais, reunida em torno da Folia de Reis, de quase duzentos anos de existência,
enquanto expressão cultural, simbólica, conectada às relações sociais e históricas
específicas, tendo como referência conceitual e metodológica a etnomusicologia. O estudo
objetiva analisar a performance e a transmissão musical em um ambiente ritual festivo,
buscando as categorias nativas que envolvem ethos e visão de mundo, concentradas nas
noções de família e território.
Palavras-chave: Folia de Reis, Etnomusicologia, Símbolos sagrados, Performances rituais.
Folia de Reis da Serra: music, rituals and symbols
Abstract: Approach the music making of a rural community in Minas Gerais, gathered
around the Folia de Reis, nearly two hundred years of existence, as a cultural expression,
symbolic, connected to specific social and historical relations, with reference to the
conceptual and methodological ethnomusicology. Analyze performance and musical
transmission in an environment festive ritual, seeking the categories involving native ethos
and worldview, focusing on notions of family and territory.
Keywords: Folia de Reis, ethnomusicology, Sacred symbols, ritual performance

Introdução
O estudo pretende realizar uma pesquisa sobre uma comunidade rural,
localizada no município de Leopoldina, Zona da Mata de Minas Gerais. A comunidade
da Serra dos Barbosa, cuja maioria das pessoas pertence à família Medeiros, tem como
momento crucial ao longo do seu calendário de festas e devoções a Folia de Reis.
Conhecida como Folia da Serra, ou Folia dos Medeiros, tem larga fama na região por
ser considerada pelos foliões em geral como a “folia mãe”, ou seja, a mais antiga, da
qual muitas outras se originaram. Segundo depoimentos, seu início data de
aproximadamente 1817, tendo como marco de sua gênese a chegada, sob encomenda,
da bandeira de Reis, vinda de Portugal, acompanhada de um triângulo, uma caixa e um
bumbo. A bandeira (ou pelo menos o “registro”1 com a imagem dos três Reis Magos) e
o triângulo ainda são os mesmos, objetificando, assim, a referência à antiguidade de sua
origem. Com eficácia simbólica, a bandeira da Folia da Serra, reúne devotos e
admiradores em vasta área da Zona da Mata, embora a ocorrência de seu “giro”2, seja
limitada ao território próximo à sede da comunidade. Tal delimitação ocorre em função
de uma rede de parentesco, compadrio e amizade que envolve a vivência cotidiana do
grupo. Tais elementos são indicadores de que uma noção de família articulada a uma
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noção de território são categorias culturais locais fundamentais para o entendimento
dessa manifestação devocional e musical. Simbolicamente essas categorias estão
expressas nos momentos rituais da peregrinação e principalmente na devoção ao
Presépio, cujos componentes simbolizam a família nos personagens sagrados de José,
Maria e o Menino Jesus. O cenário rural desse símbolo também remete à relação do
grupo com a terra, com o trabalho agrícola, com o ciclo das estações e com a fertilidade.
Somam-se a isso os versos de profecia e os mitos em torno da história do menino Jesus,
os quais se conectam com a vivência rural cotidiana de um grupo familiar. O que
interessa nesse estudo é perceber, então, como esses símbolos sagrados e essas
performances rituais, cujos significados formam sistemas simbólicos que são “modelos
da” e “modelos para” 3 a realidade social concreta e cotidiana, se estruturam, se
organizam e se revelam através da performance musical do grupo. Nesse sentido tratase de investigar como ritmo, melodia, harmonia, execução de instrumentos e canto
expressam valores fundamentais para o grupo como a definição de um território sagrado
e os laços de família e compadrio e amizade e ainda quais os sentimentos, as emoções
que a eles se conectam.
As folias de reis e a Folia da Serra, história e contexto cultural
As folias de reis em geral são folguedos populares de cunho devocional,
representantes do catolicismo popular 4 que têm como foco principal a adoração aos Reis
Magos e ao Menino Jesus. Segundo a crença, os Três Reis Magos, partiram em viagem,
seguindo uma estrela guia, com o intuito de visitar, adorar e presentear o Deus menino,
o menino Jesus, nascido numa humilde manjedoura. As Folias de Reis, especificamente
a Folia da Serra, realizam do dia 31 de dezembro ou 1º de janeiro ao dia 06 de janeiro,
dia dos Santos Reis, uma representação da viagem dos Três Reis. Os foliões partem
durante a noite, de casa em casa, nos arredores da comunidade da Serra, tocando e
cantando o acontecido, anunciando o nascimento do Menino Jesus, numa jornada tal
qual à dos Santos Reis, num ato de fé. Dessa forma, ano após ano, reatualizam e recriam
sua memória cultural. Gomes e Pereira apontam para a existência da folia desde épocas
muito remotas já presentes na literatura de Lope de Vega (1562-1635) e de Luis de
Goígora y Argote (1561-1627) 5.
O número de foliões que participam atualmente da Folia da Serra varia entre 35
e 40 adultos, sendo os adolescentes e crianças em menor número. Os instrumentos
usados são: violas de 10 cordas ou viola caipira, violão, cavaquinho, sanfona ou
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acordeom, caixa, bumbo, triângulo e pandeiro. O grupo se posiciona em duas colunas
cuja disposição de cantadores e instrumentistas é rigorosa e significativa do ponto de
vista hierárquico. À frente de todos está a bandeira dos Três Reis, seguida de duas
duplas de violeiros, os cantadores das toadas (os versos cantados). Um dos cantadores
canta a “voz base” e o outro numa relação intervalar de terça, uma oitava acima à “voz
base”, o que sugere o “estilo mineiro” da Folia da Serra 6.

Em seguida, vem o

sanfoneiro, ladeado por violões e cavaquinhos, seguido pelo bumbo, caixa, pandeiro e
triângulo. O acordeom, como instrumento solista, intercala seu solo entre os versos.
Além de solista, ele também acompanha o canto. Os instrumentos de corda, por sua vez,
são tocados de forma dedilhada e em poucas cordas, sendo seus toques intimamente
encaixados com os toques da percussão. O pandeiro possui uma forma diferenciada de
se tocar. Dão um tapa nele com a palma da mão e logo em seguida correm o polegar por
sua superfície prolongando seu som até a próxima pancada. O triângulo e o surdo o
acompanham. O bumbo só aparece entre os versos. A toada no início é instrumental,
desenvolve-se de forma vocal e instrumental e conclui-se de forma instrumental. O final
acontece de forma seca, todos marcando juntos, sem comando algum. Esse último
elemento nos remete ao problema central desse projeto, o da relação entre música e
evocação de valores coletivos. A toada da Folia da Serra e o arranjo dos instrumentos
nos remetem à organicidade, onde nenhum instrumento se destaca além dos outros a
não ser para cumprir uma função a favor do coletivo, onde todos que ali estão presentes
estão conscientes e concentrados em um propósito, desempenhar seu papel junto com o
outro, coletivamente. Assim, é simbolicamente representativo das relações sociais locais
marcadas pela ênfase na família e na valorização da coletividade. Segundo Elizabeth
Travassos:
No catolicismo popular, no Brasil contemporâneo, é fecundo o
estabelecimento de nexos entre idéias, valores, ethos, relações sociais e
modos particulares de conceber e prática da música, sem comprometer-se na
idealização da cultura folk como unidades isoladas, íntegras e autônomas
(TRAVASSOS, 2009: p.80).

Qual a fundamentação teórica e qual o problema da pesquisa?
Adoto a Etnomusicologia de acordo com a interpretação de Travassos como o
lugar que desconfia da universalidade daquilo que o senso comum ocidental
chama de música, [...] exercita continuamente a relativização dos hábitos de
escuta e dos critérios de valoração em nome da necessidade de compreender
outras escalas de valor, o etnomusicólogo costuma dessubstancializar a idéia
de música(TRAVASSOS, 2009: p.79).
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numa redefinição do panorama dos saberes sobre a música, mais especializados e
independentes entre si. O estudo da importância do fazer musical, sob a luz da
Etnomusicologia no cenário da Folia de Reis da Serra, permite um aprofundamento
desse fazer enquanto prática sócio-cultural e simbólica de determinado contexto
intelectual e cultural específico. Segundo Travassos, na Etnomusicologia “os contextos
não são dados, e sim delimitados a partir das perguntas do observador, as quais põem
em relevo algumas dimensões do fenômeno observado” (TRAVASSOS, 2009: p.75) numa
relação de estranhamento e familiaridade próprios da observação participante. Pretendo
fazer uma análise interpretativa desse fazer musical, nesse cenário específico, sendo os
processos de transmissão, assimilação e reprodução, e sua performance, reveladores da
estrutura social, cultural e simbólica desse cenário, onde os símbolos e significados são
partilhados publicamente pelos sujeitos (membros do sistema cultural), continuamente
produzidos e revisados nos diálogos dos atores sociais, o que permite que a cultura seja
continuamente, produzida e reproduzida. Em diálogo com Glaura Lucas, pesquisadora
do Congado mineiro, a música “preenche e conduz os rituais como um dos códigos que
traduzem simbolicamente aspectos de visão de mundo daqueles que a vivenciam, e
como meio nos quais significados são gerados e transformados” (LUCAS, 2002: p.145).
Na Folia não é diferente, a paisagem sonora única dimensiona seus rituais temporal e
espacialmente, traduzindo simbolicamente traços da visão de mundo dos que a
vivenciam, sua relação com a terra, o ciclo das chuvas, o giro, como são gerados e
transformados ano a ano, reconfigurando seus ritos, em harmonia e respeito à natureza,
a família e ao território. Tais enfoque e análises serão sustentados através de um diálogo
com a Etnomusicologia, uma vez que suas reflexões são de fundamental importância
quando se considera a prática musical articulada ao ethos 7 e visão de mundo de um
grupo social sendo ambos inseparáveis e complementares. Parto de alguns aspectos
chave, inspirando-me na antropologia, seguindo as máximas de Marcel Mauss através
das perguntas: Quem são? Como pensam? Como sentem? 8 Minhas investigações
pretendem interpretar seu fazer musical como símbolos significantes, ou seja, como um
conjunto de símbolos articulados em um sistema que tanto expressam o mundo das
relações onde estão inseridos como também são modelos para orientar esses sujeitos no
seu caminhar por esse mundo social.
Pretendo nesse estudo, então, fazer uma interpretação da Folia de Reis da Serra a
partir de sua música, como um código que traduz simbolicamente a visão do mundo e o
ethos daqueles que a vivenciam, numa interpretação de seus discursos sonoro-musicais
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e verbais, os quais dimensionam seus rituais temporal e espacialmente, sendo então, sua
referência musical, na qual o grupo se identifica e se recria a cada jornada. Como essa
paisagem sonora se renova a cada ano, demonstrando que os processos de transmissão,
assimilação e reprodução de suas práticas musicais são eficientes e reveladores da
estrutura social e simbólica. Como noção de cultura adoto a interpretação de Geertz, que
a concebe como uma “prática social essencialmente semiótica[...]uma teia de significados
constituídos nas interações sociais”, ou seja, toda a prática cotidiana está numa rede de

significados, “não um complexo de comportamentos concretos mas um conjunto de
mecanismos de controle, planos, instruções, regras, receitas( que os técnicos de computadores
chamam de programa) para governar o comportamento.” 9A música executada pelos foliões

é um conjunto de experiências simbólicas significantes imbricadas. Esse fazer musical
está profundamente conectado à experiência do sagrado que envolve mitologia,
ritualização e promessa, o que potencializa sua eficácia pela disposição emocional que
provoca no sujeito, experiência estética se funde com experiência religiosa e, por
conseguinte moral. Daí a música não é apenas reflexo de um todo sócio-cultural, ela
provoca cultura, reatualiza valores e códigos de comportamento e não apenas os reflete.
A vivência musical da folia de reis se torna “modelo para” os sujeitos, participantes da
comunidade transitarem pelo seu mundo e estabelecerem relações entre si. Por outro
lado faz-se necessário uma reflexão sobre performance e transmissão de conhecimento
musical. Na Folia da Serra, assim como a música não se distingue do rito, a
performance musical não se distingue do aprendizado musical, isso pelas suas próprias
características de rito onde jovens, crianças ou adultos tanto aprendem música quanto
regras de conduta, tanto revelam o todo musical quanto desvelam as dinâmicas sociais.
Segundo depoimento de Tão, folião adulto, 10 “parece que de tanto ouvir, a música entra
dentro da gente, e quando o a gente pega no instrumento, a gente já sabe.” Talvez essa
vivência represente um jogo eficaz na aprendizagem da linguagem musical, pois propõe
para o aprendiz um desafio: deverá executar o modelo ouvido, reproduzir o que foi
visto, ele terá que dar conta daquela complexidade musical se deseja participar da folia.
A vivência musical é integrada (palavras, canto, movimento, instrumento), a música
instrumental não está dissociada da vocal e nem da linguagem corporal, são integradas.
Nas crianças e adolescentes em contextos não formais de aprendizagem, como no caso
da Folia de Reis, os princípios musicais estruturais são aprendidos na prática, segundo
Santos, “a estrutura sintática da linguagem musical vai sendo incorporada
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intuitivamente em contextos não formais de aprendizagem musical: [...] entre os índios
Suyás, entre os povos da África” (SANTOS,1986:p.237).
Por que pesquisar a Folia da Serra?
Pesquisar a música da Folia de Reis da Serra é uma proposta que se fundamenta
inicialmente pelas características culturais do grupo, sendo a mais importante a
ocorrência do fenômeno há quase duzentos anos. Se a música é para a folia seu
momento mais efervescente e profícuo na geração de disposições de sentimentos e
valores, resta buscar compreender o quanto essa música é eficaz a ponto de se prolongar
no tempo. Tal pesquisa não somente possibilita compreender mais a respeito das
potencialidades simbólicas da música em geral, mas como essas potencialidades são
exploradas por um grupo popular específico que participa da história de uma região,
configurando-se como revelador de um patrimônio cultural imaterial. Compreendida
como patrimônio cultural, a música da Folia de Reis da Serra pode ser reveladora ainda
de processos históricos e culturais presentes na sociedade brasileira como o fluxo
simbólico ibero-americano, ou seja, a compreensão da ocorrência de uma musicalidade
(e religiosidade) de origem ibérica e sua reatualização no contexto específico de Minas
Gerais pode contribuir para os estudos mais amplos dos fluxos culturais na formação de
nossa sociedade,o que dentro do campo da etnomusicologia, contribui para as pesquisas
da área, compreendendo e verificando seu alcance e potencialidade investigativa.
Quais métodos e técnicas aplicar?
Escolha da pesquisa etnográfica como ferramenta metodológica de acesso ao
fazer simbólico de um grupo específico em sua totalidade e em seu contexto próprio,
procurando privilegiar a compreensão de um sistema cultural específico, prevê a
observação dos rituais assim como a vivência cotidiana do grupo em sua realização
mais concreta. Tal observação deve vir acompanhada de reflexões interpretativas do
fazer cultural e mais especificamente musical de tal grupo social em consonância com
outras análises de manifestações culturais de outros contextos, contribuindo de fato para
a máxima antropológica da compreensão da diversidade cultural humana e
especificamente, da diversidade musical brasileira. Por conseguinte, a técnica de
pesquisa sugerida nesse estudo é a da observação participante, ou seja, a inserção
profunda na vivência cotidiana e ritual da comunidade da Folia de Reis da Serra. Por
outro lado, a pesquisa se propõe fazer o registro fonográfico e a transcrição musical da
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Folia de Reis da Serra com o objetivo de proporcionar ao pesquisador uma análise mais
detida do fazer musical em si mesmo. Antony Seeger, enfatiza que a transcrição tem um
papel relevante para a etnomusicologia, o de:“levantar questões, observar coisas que
sem uma aproximação sistemática não parecem importantes e mandar os pesquisadores
de volta aos seus dados...” 11.seguindo suas reflexões, acredito que o registro e a
transcrição, realizados na dialética da análise ética e êmica, evitando imposições
etnocêntricas de padrões ocidentais e buscando as categorias e as estruturas musicais
internas ao grupo através da observação participante, pode levantar questões que uma
análise baseada apenas no uso social da música não levanta, revelando aspectos da
música que no correr da observação de campo não se presta a devida atenção. Portanto,
tais procedimentos, inseridos em um delineamento de pesquisa presencial e participante,
permite um aprofundamento da interpretação, a geração de parâmetros comparativos e a
geração de um registro escrito e fonográfico de um fazer oral e fluido.
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Registro, segundo a linguagem nativa refere-se à imagem dos Três Reis anexada à bandeira.

2

Giro, na forma de falar dos foliões, corresponde ao ciclo de visitas às casas, realizado durante os dias do
ritual.

3

Para uma estudo mais detalhado acerca de “modelos da” e “modelos para” consultar Geertz(1978).

4

Para um aprofundamento maior sobre a relação entre catolicismo popular e folias de reis conferir
Brandão (1985).

5

Gomes e Pereira, em sua obra “Do Presépio à Balança- Representações sociais da vida religiosa” (1995)
traçam um panorama histórico a respeito da chegada das Folias de reis no Brasil.

6

Reily, em seu livro Voices of the Magi(2003), um denso estudo sobre os estios “mineiro” e “paulista”
das folias de reis, e a associação e o desencadeamento de emoções relacionadas com a ordem moral da
vida social , remetendo a uma utopia de harmonia e integração social . Na Folia da Serra, essa forma de
cantar parece desencadear tais associações.

7

Sobre a noção de ethos, ver Geertz (1978) e Bateson (2009).

8

c.f. Mauss (1971)

9

c.f. Geertz (1978)

10

Sebastião Valério Lacerda de Medeiros, I Presidente da Folia da Serra, entrevista no dia 18 de
novembro de 2006.

11

Seeger sinaliza em seu artigo Correndo entre gabinete e campo: o papel da transcrição musical e
etnomusicologia, a importância do trabalho de transcrição musical como ferramenta auxiliar de análise,
enquanto evidencia certos aspectos que apenas na observação poderiam passar despercebidos ao
pesquisador possibilitando uma maior compreensão do fenômeno musical.
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O influxo da música clássica indiana nas complexidades rítmicas do jazz de
Don Ellis: considerações sobre uma pesquisa em andamento
Leandro Gumboski

UDESC – leandro.gumboski@gmail.com
Resumo: Este trabalho apresenta os aspectos principais de um projeto recentemente aprovado no
PPGMUS-UDESC. Busca-se, com esta pesquisa, compreender o sistema de organização temporal
da música clássica indiana e as transformações técnico-estéticas que as tradições musicais
hindustani e/ou carnática exerceram nas composições de Don Ellis, partindo de evidências
existentes em seus próprios escritos. São propostas análises musicais de caráter comparativista,
baseadas principalmente na percepção auditiva, apoiando-se em trabalhos de autores como
Leonard Meyer.
Palavras-chave: Don Ellis, jazz, música indiana, estruturas rítmicas.
The influx of classical Indian music in the rhythmic complexities of the jazz by Don Ellis: considerations
about a research in progress
Abstract: This paper presents the main aspects of a research project recently approved at the
PPGMUS-UDESC. These research aims understand the system of temporal organization of
classical Indian music and the technical and aesthetic changes that the compositions by Don Ellis
experienced after his studies about Hindustani and/or Carnatic music, from evidence in his own
writings. The research will use musical analysis of comparative nature, mainly based on aural
perception, from papers of authors like Leonard Meyer.
Keywords: Don Ellis, jazz, Indian music, rhythmic structures

1. Introdução
A música clássica indiana possui o mais altamente desenvolvido, sutil e
complexo sistema de organização rítmica no mundo. O melhor e tecnicamente
mais avançado baterista de jazz que já tenha existido, é apenas um novato, se
comparado a um bom percussionista indiano, quando o assunto é o comando de
ritmos 1 (ELLIS & RAO, apud FENLON, 2002: p. 28). 2

A afirmação da epígrafe deste trabalho, embora pareça radical e exagerada em seu

conteúdo, esclarece muito bem a relação que Don Ellis teve com a música clássica indiana,
depois de seus estudos com Hari Har Rao, no departamento de etnomusicologia da UCLA
(Universidade da Califórnia, Los Angeles), a partir de 1963. Nascido em Los Angeles, Donald
Johnson Ellis (1934 – 1978) é normalmente lembrado pelo seu trabalho como trompetista,
compositor e líder de sua big band, além das diversas inovações que trouxe para o contexto do
jazz: uso de equipamentos eletrônicos, grande exploração de timbres em sua orquestra –
empregando cordas e vocais além de um expandido naipe de percussão – e utilização de
quartos de tom em determinadas composições, contando com o auxílio da Holton Company,
que desenvolveu um trompete com uma quarta válvula adicional, especialmente para Ellis. 3
No entanto, a maior contribuição de suas produções situa-se no campo da rítmica.
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Don Ellis não foi o primeiro a utilizar métricas “exóticas” (FENLON, 2002) no
contexto do jazz. “Antes dele alguns músicos do jazz já haviam feito uso de padrões rítmicos
assimétricos, como Thelonious Monk, Max Roach, Dave Brubeck, Sonny Rollins e, nos anos
30, Benny Carter. Nesse aspecto, porém, ninguém foi tão consequente e tão arrojado quanto
Ellis” (BERENDT, 2009: p. 317).
Seguindo as pistas de autores como Eric HOBSBAWN (1996), a maior parte das
composições de jazz que fizeram uso de métricas “exóticas”, foi determinada mais por
experimentalismos – muitas vezes influenciados pela música erudita de vanguarda do início
do século XX – do que por conhecimento de práticas musicais não-ocidentais. Considerando a
formação acadêmica de Don Ellis, a inquirição levantada diz respeito à semelhança que há do
sistema rítmico da música clássica indiana com a rítmica de suas composições.
A utilização de compassos alternados com cinco, sete, nove e até mais tempos,
pode ser influência do sistema de talas da música clássica indiana. Todavia, o uso de
compassos alternados e métricas irregulares já aparecera em composições da música erudita
européia no final do século XIX, recurso que compositores como Igor Stravinsky e Béla
Bartók exploraram de forma mais ampla. Neste sentido, é importante considerar a formação
acadêmica de Ellis. 4
Esta pesquisa procura, assim, investigar os estudos que Donald Johnson Ellis
realizou sobre o sistema de organização temporal da música clássica indiana, e observar o
quanto esse conhecimento contribuiu para sua música, estética e tecnicamente. Pretendendo,
portanto, responder como o compositor norte-americano empregou seus conhecimentos das
tradições musicais da Índia no contexto do jazz e, como essas informações musicais nãoocidentais transformaram sua música.
Considerando que o próprio jazz apresenta características peculiares como o
“swingue”, surgido a partir do hibridismo entre as culturas negra e européia; em Don Ellis, o
jazz dialoga ainda com a música clássica indiana e a música erudita de vanguarda. Desse
modo, o contexto histórico-social em que as composições de Ellis estão inseridas, está
associado à principal questão desta pesquisa.
Vinculados ao objetivo principal deste projeto, de investigar o influxo do sistema
de organização temporal da música clássica indiana na música popular contemporânea dos
Estados Unidos, a partir da concepção musical do compositor Don Ellis; podemos destacar
objetivos específicos que fundamentam esta pesquisa:
Analisar composições de Don Ellis, apontando as complexidades rítmicas
existentes e sua possível relação com o sistema rítmico da música hindustani e/ou carnática.
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Compreender o sistema de organização temporal de músicas clássicas indianas,
observando elementos semelhantes aos encontrados na rítmica das composições de Don Ellis.
Investigar elementos rítmicos da música de Don Ellis que foram acondicionados
pelo estudo de outras culturas não-ocidentais, diferenciando das características rítmicas
determinadas pelo aprendizado da música clássica indiana.
Levantar indícios da influência da música indiana no jazz contemporâneo, fazendo
uma abordagem histórico-analítica sobre o influxo das tradições musicais da Índia na música
popular contemporânea norte-americana.

2. Metodologia de Análise
A etnomusicologia atual apresenta duas diretrizes básicas, conforme destaca
Bruno NETTL (2008): os estudos das manifestações musicais a partir de uma perspectiva
comparativa, com abordagens relativistas; e, os estudos antropológicos das músicas de todo o
mundo. Este trabalho certamente se enquadra ao primeiro grupo, procurando, a partir de uma
abordagem relativista (estudando cada música em seu contexto, ou como contexto), comparar
o jazz de Don Ellis com músicas clássicas indianas, buscando encontrar semelhanças entre as
duas manifestações, com o intuito de apontar como as tradições musicais não-ocidentais
transformaram estilisticamente as composições do trompetista de Los Angeles.
Desse modo, delimitando o corpus desta pesquisa, propõe-se analisar
composições de Don Ellis entre os anos de 1966 e 1970, na intenção de investigar as
primeiras composições que apresentam os “novos ritmos” (ELLIS, 1972), porque as
produções anteriores a esse período podem não exibir elementos da música clássica indiana,
já que são datadas até 1962. Logo, a discografia de Don Ellis abordada nesta pesquisa é
representada por sete principais álbuns 5, considerando os trabalhos dedicados à “Don Ellis
Orchestra”, excetuando-se, portanto, o álbum lançado para um octeto, em 1967: “Pieces of
eight”. Nesses álbuns, há algumas composições de outros músicos da “Don Ellis Orchestra”.
Não obstante, essas produções serão desconsideradas para uma melhor definição do objeto de
pesquisa.
Para compreender a concepção musical de Don Ellis, o livro de sua autoria
publicado em 1972, sua biografia, e os demais referenciais propostos, bem como artigos
publicados em revistas por/sobre Don Ellis, que sejam acessíveis, são considerados. As
estruturas rítmicas analisadas nas composições desse músico de jazz são comparadas a
músicas clássicas indianas, procurando uma proximidade entre essas manifestações musicais,
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buscando compreender como a as tradições hindustani e/ou carnática transformaram a música
de Don Ellis, estética e tecnicamente.
A análise musical utilizada neste projeto é elaborada, principalmente, com a
percepção auditiva, baseada em trabalhos de autores como Grosvenor COOPER e Leonard
MEYER (1960), a dissertação de Jorge FALCÓN (2011), e até mesmo os escritos de Pierre
SCHAEFFER (1988) e Michel CHION (2009), que apresentam um mapeamento dos objetos
musicais.
Considerando que a música clássica indiana é uma arte de tradição oral, a análise
proposta torna-se um recurso eficaz e necessário para esta pesquisa. Logicamente, partituras
escritas por Don Ellis são também utilizadas com a intenção de investigar sua concepção
musical.

3. Os Novos Ritmos
“Novos Ritmos” é um termo utilizado por Don Ellis para descrever as
peculiaridades rítmicas que passou a utilizar em suas próprias composições. Segundo o autor,
“os novos ritmos compreendem duas partes: (1) complexidades dentro de métricas regulares
(como 4/4), e (2) as então chamadas métricas ‘ímpares’” 6 (ELLIS, 1972: p. 8).
A aparente simplicidade dessa divisão é colocada em contraste com as
subdivisões que ela própria acaba gerando. Então, temos um quadro muito mais complexo de
possibilidades rítmicas, todas elas exploradas por Don Ellis ao longo de sua carreira. Esses
recursos podem ser representados pela tabela seguinte:

“NOVOS RITMOS”

MÉTRICAS

Superposições rítmicas dentro do compasso

REGULARES

Superposições rítmicas sobre o compasso

MÉTRICAS

Aditivas

IRREGULARES Não-aditivas (“Straight Ahead”)
Tabela 1: Os “novos ritmos”, segundo Don Ellis.

Vale lembrar que as complexidades apresentadas nas “métricas regulares” podem
ser também adaptadas às “métricas irregulares”, gerando um terceiro grupo de “novos
ritmos”, compreendido por “superposições rítmicas em métricas irregulares”, sendo esse o
grupo de maior complexidade. Destaco, ainda, que as informações descritas na tabela anterior
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seguem uma ordem de dificuldade técnico-estética, seja para compor, ouvir, ou executar,
perscrutando os escritos de Don Ellis.
Visando esclarecer melhor os “novos ritmos”, podemos adotar os seguintes
termos:
“Polifonia Rítmica”: ao se tratar de superposições rítmicas dentro do compasso,
ou seja, ritmos diferentes e simultâneos sobre uma mesma organização métrica.
Compreendem os casos mais comuns, ao menos na música ocidental tradicional. Mesmo
digna de nota, a “polifonia rítmica” não recebe destaque nos escritos de Ellis, já que o foco de
seus trabalhos são os ritmos efetivamente “novos”, “exóticos”.
“Polirritmia”: ao se tratar de superposições rítmicas sobre o compasso, que o
excedem, ou seja, ritmos diferentes e simultâneos sobre organizações métricas diferentes.
Ellis usa como exemplo, neste caso, o chamado Tihai, que, conforme Prabir DATTA (2009:
p. 86), é uma frase repetida três vezes, utilizada normalmente no final de uma música, onde a
última nota dessa frase deve coincidir com o primeiro tempo do novo ciclo/compasso. Segue
o exemplo de Don Ellis para um Tihai, presente no seu livro publicado em 1972 (p. 8):

Exemplo 1: Um Tihai, segundo Don Ellis. Trata-se de um “3 sobre 4”.

“Métricas irregulares” podem ser definidas aqui, basicamente, como as
organizações métricas com cinco ou mais tempos. São, por sua vez, subdivididas em dois
grupos, como já fora afirmado anteriormente, sendo:
Não-aditivas: as organizações métricas irregulares que não apresentam
subdivisão. Temos como exemplo uma música denominada “5/4 Getaway”, de Don Ellis,
presente no álbum “Tears of Joy” (1971), composta em compassos de cinco tempos que não
se apresentam em 3+2 ou 2+3, mas simplesmente 5.
As métricas aditivas, por seu turno, geram os compassos irregulares subdivisíveis,
normalmente, em grupos de 2 e 3 tempos. Don Ellis compôs inúmeros exemplos neste caso.
Uma composição gravada no álbum “Live at Monterey” (1966) é um típico caso de métrica
aditiva, em que a própria subdivisão do compasso deu o nome à música: “33 222 1 222” (19
tempos).
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4. Justificativa e Possíveis Contribuições
O influxo das tradições musicais da Índia na música ocidental contemporânea tem
sido cada vez mais pesquisado nos últimos anos. Todavia, a música clássica indiana ainda é
pouco conhecida no Brasil, onde a maioria dos estudos em etnomusicologia mantém uma
dedicação exclusiva sobre a música brasileira. Logo, procurar compreender a concepção
musical de compositores ocidentais, como Don Ellis, torna-se parte fundamental em uma
linha de pesquisa como essa.
Contudo, historicamente há uma relação entre Brasil e Índia que tem despertado o
interesse de estudiosos de áreas diversas:
As caravelas lusitanas, por mais de quatro séculos partindo de Goa (Índia
portuguesa), faziam escalas em Salvador e outros portos brasileiros antes de chegar
a Lisboa. Nestas embarcações, além das lendárias especiarias, aqui aportavam
indianos com nomes e sobrenomes portugueses (como os escravos africanos, foram
obrigados a trocar seus nomes indianos originais) e muitos radicaram-se por aqui,
mesclando-se incólumes à população. (MARSICANO, 2006: p.83)

Baseados nesses princípios, alguns autores têm destacado a semelhança existente
entre algumas músicas ditas folclóricas, praticadas mormente na região nordestina brasileira,
e a música oriental. Esses fatos históricos, aliados ao crescente número de ocidentais
intérpretes de música indiana, salientam a importância da realização de pesquisas sobre esse
assunto no âmbito acadêmico.
O material bibliográfico sobre compositores da música popular, que exploraram
recursos da música não-ocidental, é incipiente. O pouco material disponível encontra-se, a
maioria, em línguas estrangeiras. Assim, tendo em vista que o Brasil ainda carece de maiores
informações e especialistas em tradições musicais não-ocidentais, esta pesquisa torna-se
importante por levantar e divulgar informações de difícil acesso, colaborando para o
preenchimento dessa lacuna.
A proposta descrita neste projeto torna-se relevante, ainda, por apresentar novas
possibilidades de composição, em relação ao ritmo musical, que não foram totalmente
investigadas pela música ocidental. Essas inovações, exploradas por Don Ellis e explicadas,
ao menos em parte, em seus próprios escritos; fornecem recursos eficazes para composições
musicais coevas.
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Notas
1

Tradução minha: “Indian classical music possesses the most highly developed, subtle and complex system of
organized rhythm in the world. The best and most technically advanced jazz drummer that has ever lived is a
rank novice compared to a good Indian drummer when it comes to command of rhythms.”
2
Trecho do ensaio “An Introduction to Indian Music for the Jazz Musician”, publicado no ano de 1965 em coautoria de Don Ellis e Hari Har Rao.
3
Maiores informações biográficas sobre Don Ellis podem ser encontradas no documentário “Electric Heart:
Don Ellis”.
4
Don Ellis graduou-se em composição pela Universidade de Boston em 1956.
5
Detalhes desta discografia seguem nas referências.
6
Tradução minha: “The ‘new rhythms’ comprise two parts: (1) complexities within regular meters (such 4/4),
and (2) the so-called ‘odd’ meters”.

2612

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música –João Pessoa – 2012
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Resumo: Esta pesquisaaborda a inserção do saxofone na música de concerto e sua aceitação no
meio acadêmico, a fim de evidenciar a importância do repertório concertista desse instrumento.
Para tanto, nos direcionamos à obra de Heitor Villa-Lobos em que o saxofone é utilizado.
Acredita-se que a abordagem de tal obra, como também a de outros importantes compositores para
esse instrumento, contribui para uma melhor visão do saxofone como instrumento de concerto. O
conhecimento da obra de Villa-Lobos para saxofone certamente ampliará o interesse do público de
concerto por esse instrumento, limitado muitas vezes à música popular, ao provar sua capacidade
de sofisticação na música erudita.
Palavras-chave: Saxofone, Villa-Lobos, Música de Concerto.
The Saxophonein Concert Music: The Villa-Lobos’s Works Contribution
Abstract: This research addresses the inclusion of the saxophone in concert music and its
acceptance into the academy with the purpose of highlighting the importance of the concert
repertoire of this instrument. With this aim, we turned to the works of Heitor Villa-Lobos written
for the saxophone. It is believed that the approach of Villa-Lobos’ works for this instrument, as
well as the works of other important composers, contribute for a better image for the saxophone as
a concert instrument. Understanding Villa-Lobos’s works for saxophone will certainly motivate
the interest of the concert public for this instrument, restricted many times to the popular music,
when it proves its possibilities of refinements in classical music.
Keywords: Saxophone, Villa-Lobos, Concert music.

1. Introdução
Observa-seque há, ainda hoje, certa rejeição no meio musical erudito em relação
ao saxofone, pelo fato de haver raras iniciativas que viabilizem sua participação em
orquestras, grupos de câmara, oficinas em festivais de música erudita, bem como a ideia
equivocada de que o saxofone é um instrumento apropriado apenas para a música popular. O
compositor brasileiro Mario Ficarelli, ao receber a encomenda do Maestro Dario Sotello para
escrever Concertante para Sax Alto e Orquestra, disse a seguinte frase:
“Dentro de mim desmoronou tudo: eu queria escrever para orquestra! Imagina!
Saxofone é instrumento para acompanhar Strip-tease! [...] até gosto de um StripTease, mas é instrumento para isso porque todo mundo toca! Nossa, no que é que eu
fui me meter?” (RYDLEWSKI, 1999: p.166).
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Claude Debussy aceitou compor Rapisodie com interesses apenas financeiros,
sobencomenda de uma rica senhora de Boston, Elisa Hall (admiradora do saxofone), em 1903.
Inclusive, ele entregou simplesmente um rascunho inacabado em 1911, que viria a ser
concluído e orquestrado somente em 1919, um ano após sua morte, por Roger Ducasse.
Debussy referiu-se ao saxofone da seguinte forma: “É um animal de palheta cujos hábitos e
características mal conheço” (CAPISTRANO, 2008: p.5).
Por outro lado, outros grandes compositores valorizaram e utilizaram o saxofone
em suas obras. Richard Strauss, compositor alemão, fez uso do instrumento em suaSinfonia
Doméstica(1904).MauriceRavel o colocou em O Velho do Castelo, na obra Quadros de uma
Exposição de ModesteMossorgsky, na versão orquestral de1922 e também em seu famoso
Bolero, estreado em Paris no ano de 1928 (LIMA, 2004). Radamés Gnáttali escreveu o
Concertino para saxofone alto e orquestra(1954) e aBrasiliana nº 7 para saxofone tenor e
piano(1956), importantes obras do repertório saxofonístico(PINTO, 2005).O fato de esses
grandes compositores terem escrito para o instrumento é uma evidência da ideia defendida
nesta pesquisa: a de que o saxofone pode ser amplamente explorado na música de concerto e
ocupar um lugar mais considerável nomeio acadêmico.
O compositor francês Hector Berlioz, que era amigo de Adolph Sax, disse o
seguinte sobre o instrumento:
“Para mim, seu principal mérito, é a beleza variada de seu timbre, às vezes calmo, às
vezes apaixonado, sonhador ou melancólico, ou vago como o eco enfraquecido de
um eco, como os lamentos indistintos da brisa no bosque e, melhor ainda, como as
vibrações misteriosas de um sino algum tempo depois de ter sido tocado. Nenhum
outro instrumento musical existente que eu conheça possui esta curiosa sonoridade
situada no limite do silêncio” (CAPISTRANO, 2008: p.5).

Acredita-se que há a necessidade de uma melhor divulgação deste acervo de peças
sinfônicas e concertantes, pela contribuição quepode trazerpara conhecimento eformação dos
saxofonistas, já que são pouquíssimos os que têm acesso e oportunidade de estudá-lo.
A presente pesquisa é do tipo bibliográfica e documental, que segundo MottaRoth e Rendges (2010), trata-se do procedimento de levantamento da bibliografia e dos
documentos referentes ao problema em questão. O método utilizado na investigação foi
baseado na análise do catálogo de obras de Heitor Villa-Lobos, a partir do qual foi feito um
levantamento das obras em que o saxofone está inserido. Também estão sendo analisadosos
depoimentos de saxofonistas de destaque em várias regiões do Brasil, presentes na tese de

2614

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música –João Pessoa – 2012

doutorado de RowneyAchibald Scott Junior da UFBA, sobre seus repertórios, que se
constituem em sua maioria de música erudita, tendo as peças de Villa-Lobos como as mais
citadas.

2. Saxofone, um breve histórico
O saxofone é um instrumento de sopro da família das madeiras inventado
porAntoine-Joseph Sax (1814 - 1894), fabricante belga que viveu na França durante o século
XIX, conhecido por Adolphe Sax. Sua invenção data de 1840, porém só foi patenteada em
março de 1846. É um instrumento fabricado em latão, possui um sistema de 23 chaves que
controlam abafadores revestidos em couro para vedar 26 orifícios. Tem uma digitação
semelhante a do clarinete e da flauta transversal e seu som é produzido pela vibração de uma
palheta simples fixada na boquilha por uma braçadeira (motivo que o leva a ser classificado
na família das madeiras apesar de ser fabricado em material metálico).
AdolphSax queria inventar um instrumento de sopro que possuísse características
dos instrumentos de corda, mas que tivesse mais força e intensidade. Em 1834, ele terminou o
aperfeiçoamento do clarone (clarinete-baixo), instrumento com formato bastante semelhante
ao do saxofone, o que levaria a crer que partiu daí a ideia do novo instrumento. Mas o
primeiro saxofone surgiu quando Sax adaptou a embocadura do clarinete ao oficleide
(instrumento da família dos metais, predecessor da tuba), resultando em um saxofone-baixo, a
partir do qual foi criado o restante da família (THOMASI, 2007).
Em12 de julho de 1846Sax foi entrevistado por Berlioz, que além de compositor e
crítico musical era escritor da “Paris Magazine” (jornal de debates), descrevendo sua nova
invenção:
“Melhor que qualquer outro instrumento, o saxofone é capaz de modificar seu som,
a fim de poder dar as qualidades que o convenham, econserva uma igualdade
perfeita em toda sua extensão. Eu o fabriquei de cobre, em forma de cone
parabólico. Este possui uma embocadura de cana simples, e sua digitação é como a
da flauta edo clarinete. É possível aplicar-se nele todas as digitações”.(Ibidem, p.12).

Não demorou para que alguns compositores ligados à música de concerto da
época se interessassem pela novidade, como Berlioz, que ainda em 1844 (antes da primeira
patente do instrumento) o incluiu no seu Himno, primeira obra sinfônica com participação do
saxofone, bem como George Kastner na sua DarnierRoi de Juda, no mesmo ano (JUNIOR,
2007).
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Ao observar o desequilíbrio sonoro nas bandas militares francesas, Sax teve a
ideia de refazê-las, substituindooboés, fagotes e trompas por seus novos instrumentos:
saxofones e saxhorns. O resultadofoi um sucesso, e uma resolução ministerial de 19 de agosto
de 1845 introduziu oficialmente os saxofones nas bandas de música dos regimentos de
infantaria(THOMASI, 2007). Anos mais tarde, em 1857, Sax assume o então recente cargo de
professor de saxofone no Conservatório de Paris, cuja primeira classe é formada por alunos
militares. Após a Guerra de 1870, o Conservatório teve o ensino de saxofone suspenso, o que
causou prejuízos ao desenvolvimento e propagação do instrumento. A falta de saxofonistas de
destaque naquele momento foi outro fator que também contribuiu para a rejeição do
instrumento na Orquestra Sinfônica e para a pouca produção de peças significativas
(JUNIOR, 2007).

3. Villa-Lobos e o saxofone em sua obra
O compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos nasceu no dia 5 de março de 1887 no
Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos musicais ainda aos seis anos de idade através de seu pai,
Raul Villa-Lobos, que lhe dava aulas de clarinete e violoncelo (adaptado de uma viola de
arco) 1e o submetia aexigentes exercícios de percepção musical. Seu pai procurava de todas as
formas despertar nele o gosto pela música, levando-o também a ensaios, concertos e óperas
(PAZ, 2004).
“... com cinco anos de idade - 1892 - iniciei, num pequeno violoncelo, a vida
musical pelas mãos de meu pai, que, além de ser um homem de aprimorada cultura
geral e excepcionalmente inteligente, era um músico prático, técnico e perfeito (...)
aos 10 anos era obrigado por ele, a discernir o gênero, estilo, caráter e origem das
obras musicais que me fazia ouvir. Obrigava-me a declarar, com presteza, o nome
da nota dos sons ou ruídos que surgiam incidentalmente no momento, como, por
exemplo, o guincho da roda de um bonde, ou um pio de um pássaro, ou a queda
ocasional de um objeto de metal. Isto tudo com um rigor e energia de severidade
absoluta. Ai de mim, se não acertasse...” (CONTIER, 1996: p.105).

Villa-Lobos valorizou como poucos a música folclórica brasileira, se inspirando
diretamente nas diversasmanifestações culturais que observou durante suas longas viagens
pelo norte e nordeste do Brasil. Viajou também pelo exterior (Paris e Estados Unidos),
organizando concertos e publicando suas composições, alcançando prestígio internacional. A
princípio, sua música foi bastante criticada devido a sua modernidade, mas ele fez questão de
explicar:
“Não escrevo dissonante para ser moderno. De maneira nenhuma. O queescrevo é
consequência cósmica dos estudos que fiz, da síntese a que cheguei para espelhar
uma natureza como a do Brasil. Quando procurei formar a minha cultura, guiado
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pelo meu próprio instinto e tirocínio, verifiquei que só poderia chegar a uma
conclusão de saber consciente, pesquisando, estudando obras que, à primeira vista,
nada tinham de musicais. Assim, o meu primeiro livro foi o mapa do Brasil, o Brasil
que eu palmilhei, cidade por cidade, estado por estado, floresta por floresta,
perscrutando a alma de uma terra. Depois, o caráter dos homens dessa terra. Depois,
as maravilhas naturais dessa terra. Prossegui, confrontando esses meus estudos com
obras estrangeiras, e procurei um ponto de apoio para firmar o personalismo e a
inalterabilidade das minhas ideias” (VILLA-LOBOS apud PITOMBEIRA, 2010:
p.316).

A importância de sua obra está no fato de ter reformulado o conceito brasileiro de
nacionalismo musical, sendo ele o seu maior expoente. Foi também através de Villa-Lobos,
que amúsica brasileira passou a ser representada em outros países (Ibidem).
Villa-Lobos foi um dos compositores brasileiros que primeiro se encantaram com
o saxofone, tendo o utilizadoainda na segunda década do século XX (JUNIOR, 2007). A
primeira obra câmerística que inclui o instrumento é de sua autoria, Sexteto místico op. 123,
de 1927, para flauta, oboé, saxofone alto, celesta e harpa (LIMA, 2004). Também fez uso do
saxofone na sua Bachianas Brasileiras 2 Nº2, bem como nos seus Choros 3de número 3, 6, 7, 8,
10 e 11.
Abaixo segue uma seleção, em ordem cronológica, das composiçõesde VillaLobos em que o saxofone é utilizado:
TÍTULO

FORMAÇÃO

LUGAR E ANO DA
COMPOSIÇÃO

Sexteto Místico

fl, ob, sax alto, violão, cel e hp

Rio de Janeiro, 1917.

Uirapuru

pic, 2fl, 2ob, c ing, 2cl(Bb), cl baixo, 2fg, cfg,
sax sop, 4cor(F), 3trp(Bb), 3trb, tuba, perc,
violinofone, xil, cel, glock, 2hp, pf e cordas
orquestra: 2pic, 2fl, 2ob, c ing, 2cl(Bb), 2cl(A),
cl baixo, sax tenor, sax barít, 2fg, cfg, 4cor,
4trp(Bb), 4trp(A), 4 trb, tuba, percussão, xil,
cel, pf, 2hp e cordas fanfarra: req, sax sop, sax
alto, sax barít, cornetas, bug, saxhornes(Eb),
trb, baixos e contrabaixo(Eb) conjunto interno:
req, sax sop, sax alto, sax tenor, sax barít
coro feminino, fl, sax alto, cel e hp.

Rio de Janeiro, 1917.

Vozes: soprano, contralto, tenor e baixo, pic, fl,
ob, cl(Bb), fg, sax alto, sax barít, cel, hp, pf e
percussão.
fl, ob, cl(Bb), sax alto(Eb), fg, vl, vlc e tamtam
Vozes: tenor, barítono e baixo, cl(Bb), sax
alto(Eb), fg, 3cor(F), trb
pic, 2fl, 2ob, c ing, 2cl(Bb), cl baixo, sax
alto(Eb), 2fg, cfg, 4cor(F), 3trp(Bb), 4trb,
tuba, tímp, percussão, xil, cel, 2hp, 2pf e
cordas

Paris / Rio de Janeiro,
1923.

Sinfonia Nº4

Quatuor
Noneto
Choros Nº7
Choros Nº3
Choros N º8

Rio de Janeiro, 1919.

Rio de Janeiro, 1921.

Rio de Janeiro, 1924.
São Paulo, 1925.
Rio de Janeiro, 1925.
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Choros Nº12
Serestas Nº 6, 8,
9 e 10.

Choros Nº6
Choros Nº10
Choros Nº11

Introdução
choros

aos

Momoprecoce
Bachianas
Brasileiras Nº2
Rudepoema
A Roseira
Sinfoneta Nº2
Fantasia
Saxofone
orquestras
Rudá

para
e

2pic, 3fl, 3ob, c ing, req, 3cl(Bb), cl baixo, sax
alto(Eb), 3fg, cf, 8cor(F), 4trp, 4trb, tuba,
percussão, xil, cel, 2hp, pf e cordas
6 - fl, ob, 2cl(Bb), sax alto, 4cor, 2trb, tuba,
tímp, chocalho, reco-reco e cordas; 8 - pic, 2fl,
2ob, c ing, 2cl(Bb), cl baixo, sax alto, 2fg, cfg,
4cor, 2trb, tuba, tímp, tam-tam, cel, hp e
cordas; 9 - pic, 2fl, 2ob, c ing, 2cl(Bb), sax
alto, 2fg, cfg, 4cor, 2trb, tuba, tímp, tam-tam,
cel, hp e cordas; 10 - 2fl, 2ob, 2cl(Bb), sax
alto, 2fg, 2cor e cordas
2pic, 2fl, 2ob, c ing, 2cl(Bb), cl baixo, sax
sop(Bb), 2fg, cfg, 4cor(F), 4trp(Bb), 4trb, tuba,
percussão, xil, cel, glock, 2hp e cordas
Vozes: soprano, contralto, tenor e baixo, pic,
2fl, 2 ob, 2cl(A), sax alto, 2fg, cfg, 3cor(F),
2trp(Bb), 2trb , percussão, pf, hp e cordas
pf (sol) 2pic, 2fl, 2ob, c ing, req, 2cl(Bb), cl
baixo, sax sop(Bb), sax alto(Eb), 2fg, 2cfg,
4cor(F), 4trp, 4trb, tuba, percussão, cel, 2hp e
cordas
violão solista 2pic, 2fl, 2ob, c ing, 2cl(Bb), cl
baixo, sax alto(Eb), 2fg, cfg, 4cor(F), 4trp,
4trb, tuba percussão, cel, 2hp, pf e cordas
pf solista pic, fl, ob, c ing, cl(Bb), sax alto, fg,
cfg, 3cor, trp(C), trb, tímp, percussão, cel e
cordas
pic, fl, ob, cl(Bb), sax tenor(Bb), sax
barítono(Eb), fg, cfg, 2cor(F), trb, percussão,
cel, pf e cordas
2pic, 2fl, 2ob, c ing, req, 2cl(Bb), cl baixo, sax
sop, sax alto, 2fg, cfg, 4cor, 4trp, 4trb, tuba,
percussão, cel, glock, hp, pf e cordas
2sax sop, sax alto, sax tenor e sax barítono

Rio de Janeiro, 1925.

pic/fl, ob/c ing, cl/cl baixo, sax alto(Eb), fg,
3cor(F), 2trp, 2trb, tuba, percussão, cel, hp e
cordas
3cor e cordas

Rio de Janeiro, 1947.

1925 / 1926

Rio de Janeiro, 1926.
Rio de Janeiro, 1926.
Rio de Janeiro, 1928.

Rio de Janeiro / Paris,
1929.
Rio de Janeiro, 1929.
São Paulo, 1930.
Rio de Janeiro, 1932.
Rio de Janeiro, 1932.

Nova York, 1948.

2pic/2fl, 2fl, 2ob, c ing, 2cl(Bb), cl baixo, sax Rio de Janeiro / Nova
sopranino, sax sop(Bb), 2fg, cfg, 4cor, 4trp, York, 1951.
4trb, tuba, percussão, cel, vibe, solovox, 2hp,
pf e cordas
The
Emperror contralto e barítono solistas (ad libitum) pic, Nova York / Paris, 1956.
Jones
2fl, 2ob, c ing, 2cl(Bb), cl baixo, sax alto(Eb),
2fg, cfg, 4cor(F), 4trp(Bb), 4trb, tuba,
percussão, cel, sistro ou glock, hp, solovox, pf
e cordas
Fonte: Catálogo VILLA-LOBOS SUA OBRA 4, Versão 1.0/2009.

Dentre estas obras, a de maior relevância para o saxofone éFantasia, pelo fato de
ter sido um concerto especialmente escrito para o instrumento, acompanhado por orquestra.A
peça foi dedicada a Marcel Mule, grande saxofonista eum dos primeiros professores do
Conservatório Nacional Superior de Música de Paris, tendo sido um pioneiro no
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desenvolvimento do instrumento. Foi executada pela primeira vez no dia 17 de novembro de
1951 no Auditório do Palácio da Cultura, Rio de Janeiro, com a Orquestra de Câmara do
MEC, Waldemar Szpilman como solista e o próprio Villa-Lobos como regente (Ibidem). Para
Fernando Silveira, em entrevista concedida à Rowney Archibald Scott Junior na sua Tese de
doutorado, a Fantasia de Villa-Lobos: “Trata-se da primeira obra concertante para saxofone
e orquestra de autor brasileiro e referência mundial no repertório para saxsoprano”(JUNIOR,2007: p.169). Segundo Jose Rua, em entrevista dada ao documento
supracitado sobre o repertório saxofonístico: “Esta peça é provavelmente a mais executada
no mundo” (Ibidem, p.155). Flávio Brandão diz o seguinte sobre o concerto:
“Considero como uma das mais importantes obras escritas originalmente para
saxofone, não somente no Brasil como no mundo. Através dessa obra se pode
conhecer um pouco do universo musical de Villa-Lobos, sua riqueza, originalidade e
densidade sonora. A partitura original, não apresenta muitos elementos de dinâmica
que se pode explorar nesta obra, o que se torna um desafio para o intérprete, a
decisão das possibilidades interpretativas que se pode alcançar” (Ibidem, p. 117).

4. Considerações finais
A presente pesquisa é uma fonte de informação sobre uma parcela menos
divulgada do repertório saxofonístico, denominada erudita, e objetiva principalmente
evidenciar sua importância para o saxofone, sem a intenção dediminuir de forma alguma, o
valor da música popular para este instrumento. Além disso, o que move este trabalho é a
intenção de contribuir para futuras pesquisas, visto que ainda existem poucas que abordam
este assunto.
A obra de Heitor Villa-Lobos foi destacada com o intuito de salientar quão
expressivo o saxofone pode ser na música de concerto, já que o instrumento se faz muito
presente no repertório deste compositor, inclusive em algumas das composições mais
representativas.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo investigar a eficácia do modelo de memorização
proposto por Chaffin (2002), como possível estratégia para o aumento da segurança na
performance pública de memória. Tal investigação se dará através de um estudo de caso, que
verificará a eficácia da aplicação do modelo dos guias de execução nas Variações Abegg de R.
Schumann, culminando em apresentações públicas da peça. O resultado destas apresentações será
analisado de forma qualitativa e quantitativa.
Palavras-chave: Guias de execução, memorização, performance.
Memorized public performance: an approach by the application of the performance cues
in Schumann’s Abegg Variations, for solo piano
Abstract: This paper aim to investigate the efficacy of the performance cue’s memorization
model, proposed by Chaffin (2002), as a strategy to improve self-confidence in the memorized
public performance. This investigation will take place through a case study which will verify the
efficacy of the application of the performance cue’s model in the Abegg Variations from R.
Schumann, culminating in public performances of the work. The result of these public
performances will be quantitatively and qualitatively analyzed.
Key-words: Performance cues, memorization, performance.

1. Introdução
A primeira performance pianística realizada de memória aconteceu em 1828,
protagonizada por Clara Schumann e seguida por outros pianistas, como Franz Liszt, mas foi
só no final do século XIX que começou a ser vista como uma prática séria e não como mero
sensacionalismo (WILLIAMON, 2006, p. 113-114). A partir de então, a execução de um
recital de memória passou a ser um valor de medida de competência profissional
(WILLIAMON, 2006, p. 114) e fator importante na comunicabilidade do intérprete com o
público.
De acordo com Williamon, um estudo realizado nesta área mostrou que as
performances memorizadas são mais expressivas e comunicativas do que aquelas não
memorizadas (2006, p. 117). O referido estudo foi realizado pelo próprio Williamon (1999) e
teve como finalidade investigar a validade de se tocar de memória. Para tal, o autor realizou
gravações de um cellista tocando os prelúdios de Bach das Suítes I, II e III para cello em
cinco condições diferentes envolvendo combinações entre o uso de partitura, a execução de
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memória e a estante como elemento de obstrução da visão do ouvinte. Tais gravações foram
analisadas por um grupo de ouvintes, incluindo músicos e não músicos, e estes realizaram
avaliações sobre quatro aspectos das gravações assistidas: qualidade geral, entendimento
musical, proficiência técnica e comunicabilidade. A partir da análise destas avaliações o autor
chegou à conclusão de que, de modo geral, todos os quatro aspectos analisados melhoram
quando a execução é realizada de memória. Além disso, segundo Sloboda (2008, p. 112) a
memorização de uma peça traz uma maior liberdade para o intérprete, pois “liberta o
performer de ter que olhar a partitura e por garantir disponibilidade de informações sobre
aquilo que virá em seguida”.
De qualquer maneira, independentemente das vantagens acima citadas, a
execução de um recital de memória é um desafio para qualquer intérprete, pois ela não
envolve “apenas o desafio inicial de memorizar milhares de notas e complexas estruturas
musicais, mas também a tarefa igualmente admirável de lembrá-las e executá-las em situação
de estresse” (WILLIAMON, 2006, p. 113). Neste ponto percebemos que as habilidades de
memorizar uma partitura e executá-la de memória em situação de estresse são diferentes e
exigem níveis de memorização também diferentes. A memorização, tendo em vista uma
performance pública, deve ser fruto de uma prática deliberada i, para que no momento da
execução o intérprete tenha como solucionar de maneira eficaz eventuais problemas que
possam surgir em virtude da ansiedade, sem que o discurso musical seja prejudicado.
Williamon comenta que devido a esta questão, os performers frequentemente são levados a
“acumular horas de mera prática repetitiva, tentando desenvolver múltiplos meios de lembrar
a música de forma que a sua performance continue, aconteça o que acontecer”
(WILLIAMON, 2006, p. 113).
A partir da observação prática entendemos que a memorização de uma peça e o
tocar de memória em público são tarefas bastante distintas e que demandam habilidades
específicas. Desta percepção ficou clara a necessidade de se investigar meios para uma
performance de memória que proporcione maior segurança, na qual o discurso musical não
seja prejudicado por ocasionais falhas de memória. Esta pesquisa justifica-se na medida em
que constatamos a premência de testar modelos de memorização em diferentes contextos,
neste caso específico quando a questão não é simplesmente memorizar, mas fazer com que o
tocar de memória continue sendo fluente e inteligível durante a performance pública.
Além destas razões, a motivação deste tema de pesquisa também teve como
impulso a possibilidade de testar o modelo em uma obra que integrará o Recital de Mestrado
no Programa de Pós-Graduação em Música da UFPB. A escolha desta peça se deu em virtude
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de dois fatores: primeiramente por ser uma peça importante no repertório pianístico, já que se
trata de uma obra de um compositor representativo do período romântico, onde a escrita e a
técnica pianística se estabeleceram, assim como o piano como instrumento (GROUT,
PALISCA, 2007, p. 590-591). Em segundo lugar, o Op. 1 de Schumann é uma peça bastante
complexa do ponto de vista estrutural e interpretativo, o que acaba por tornar a memorização
também mais complexa. Ela conta com o tema principal, baseado nas letras A, Bb, E, G, G, e
as variações I, II, III, Cantabile e Finale. Cada uma destas partes tem características
individuais e contrastantes. Há grande variedade de andamentos na obra, desde o enérgico
Vivace no Finale, até o andamento mais lento no Cantabile. Em relação à textura, a peça
também apresenta grande variedade de escrita, com momentos homofônicos e
contrapontísticos, como na Variação II. Por fim, questões técnicas desafiadoras, como, por
exemplo, o uso de oitavas em andamentos rápidos (no Finale), a polifonia da Variação II,
entre outros. Assim sendo, a memorização desta peça abarca uma vasta gama de aspectos
diferentes: andamentos rápidos, mais lentos, trechos polifônicos, homofônicos, além da
memorização de uma peça escrita sob a forma de “tema e variações”.
Por fim, é importante salientar que esta pesquisa vem a acrescentar literatura no
campo das pesquisas em práticas interpretativas e, mais especificamente, nas pesquisas que
visam a experimentação prática de estratégias para fortalecer a performance.
2. Objetivos
2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste projeto é investigar a potencialidade do modelo de guias de
execução proposto por Chaffin (2002) como estratégia para aumentar a segurança na
performance pública de memória.
2.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos deste projeto são:
• Aplicar o modelo de Chaffin (2002) nas Variações Abegg, Op. 1 de Schumann;
• Escolher e testar os guias de execução visando uma performance pública mais
segura;
• Verificar a eficácia da ferramenta para memorização de Chaffin (2002) em
apresentações públicas.
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3. Referencial teórico
Como referencial teórico deste projeto foi eleito o significativo trabalho de
Chaffin, apresentado no livro Practicing Perfection: Memory and Piano Performance
(CHAFFIN; CRAWFORD; IMREH, 2002), sendo os capítulos Expert Memory, Memory and
Performance e Stages of Practice Revisited os mais importantes para este trabalho. Neste
livro os autores sistematizam o uso das guias de execução como estratégia de memorização e
o fazem a partir da observação do aprendizado do teceiro movimento do Concerto Italiano de
Bach pela pianista Gabriela Imreh.
Chaffin criou o modelo de memorização através das guias de execução a partir da
observação sistemática da prática de estudo e memorização de uma pianista de alta
performance (CHAFFIN; CRAWFORD; IMREH, 2002). O modelo desenvolvido propõe ao
intérprete elencar pontos chave da peça para criar uma espécie de mapa mental da mesma, que
estará disponível em sua memória de longo prazo para quando for preciso (CHAFFIN;
CRAWFORD; IMREH, 2002). Segundo Chaffin, para os músicos a memória envolve a
recuperação de pontos cruciais através do emprego de guias instituídos no momento do
estudo, ou seja, aspectos da peça nos quais o intérprete focaliza deliberadamente sua atenção
sem perturbar a sequência automática dos movimentos (CHAFFIN; IMREH; CRAWFORD,
2002 apud AQUINO, 2011, p. 26).
Segundo Chaffin, “a utilização consciente deste modelo possibilita que, no caso
de uma falha de memória, o instrumentista conduza a sua execução para o guia subsequente,
reiniciando a sequência motora sem perder a continuidade do fluxo musical” (CHAFFIN;
IMREH, 2002 apud AQUINO, 2011, p. 29). Isto nos leva a crer que, se aplicado
corretamente, o modelo permitirá ao intérprete não só a memorização da peça, mas um tocar
de memória mais seguro, possibilitando uma execução pública fluente e talvez mais
consciente.
4. Metodologia
A metodologia deste projeto consiste em um estudo de caso, onde verificaremos a
eficácia dos guias de execução nas Variações Abegg de Schumann, culminando em
apresentações públicas da obra, que incluem o recital de mestrado da primeira autora deste
trabalho. A metodologia se dividirá em quatro etapas distintas. Primeiramente será realizado
um levantamento bibliográfico sobre memorização e performance. Em um segundo momento
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ocorrerá a escolha dos guias de execução no Op. 1 de Schumann. De acordo com Chaffin ,“os
guias de execução são aspectos que requerem atenção durante a execução” (CHAFFIN,
IMREH, 2002, p. 43 apud AQUINO) e ainda pontua que “são as metas expressivas e
interpretativas do pianista que devem servir como guias de execução, não os problemas”
(CHAFFIN, CRAWFORD, IMREH, 2002, p. 72). Partindo destas definições, o processo de
escolha dos guias de execução será realizado, tendo em conta que esta escolha é bastante
subjetiva, já que a percepção que cada intérprete tem da obra é diferente e única.
Tendo os guias iniciais definidos, eles serão classificados em interpretativos,
expressivos, básicos e estruturais. Os guias básicos dizem respeito à questões técnicas da
peça, que podem envolver dedilhados, movimentos do braço necessários para realizar
determinada passagem, etc; os guias interpretativos se aplicam à mudanças dinâmicas, de som
e de andamento; os guias expressivos referem-se ao caráter da peça, como sentimentos,
atmosferas, etc: os guias estruturais, por fim, delimitam as sessões e subsessões da peça e
incluem também os pontos estruturais chamados “switches”, que são aqueles aos quais o
intérprete deve focar sua atenção, pois com eventual falha podem levar à outra sessão da obra.
(CHAFFIN, CRAWFORD, IMREH, 2002, p. 170). Para exemplificar o processo de escolha
dos guias de execução na peça Op. 1 de Schumann, foram selecionados dois exemplos de
diferentes guias que poderão ser utilizados. O primeiro deles (exemplo 1) está no terceiro
tempo do compasso 40, Variação I, e poderia ser classificado como interpretativo. Este guia
indica o início do tema central da peça baseada nas cifras A, Bb, E, G, G. Neste caso, a
melodia aparece na nota mais aguda dos acordes da mão esquerda.

Exemplo 1: Guia de execução interpretativo – Variações Abegg de R. Schumann,
Variação I, c. 39-41.

Um segundo exemplo dos guias de execução nesta peça aparece na última
colcheia do compasso 200 (exemplo 2) do Finale. Este trecho é um guia estrutural, aquilo que
o autor chama de “switch”, já que o erro deste guia levaria novamente ao início do Finale.
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Exemplo 2: Guia de execução estrutural – Variações Abegg de R. Schumann,
Finale, c.198-201.

O processo de escolha e classificação dos guias passa por escolhas e reescolhas
assim como classificações e reclassificações. O autor concede ampla liberdade de escolha em
relação à classificação, encorajando que o músico reclassifique os guias de acordo com sua
necessidade ou concepção (CHAFFIN; IMREH; CRAWFORD, 2002, p. 140). Além disso,
Chaffin sugere que as marcações sejam feitas com cores e formas diferentes, permitindo a
diferenciação tipológica e o agrupamento de guias semelhantes (AQUINO, 2011, p. 28). Todo
este processo de aplicação, verificação e reaplicação dos guias nas Variações Abegg de
Schumann será documentado através de gravações das sessões de estudo e anotações diárias,
visando posterior análise.
Na terceira etapa da metodologia, o processo de aplicação do modelo culminará
com apresentações públicas (que serão gravadas), sendo a principal delas o Recital de
Mestrado da pesquisadora. Nestas ocasiões será executada a peça na qual as guias foram
utilizadas de modo deliberado compondo o programa com as seguintes obras: Danças das
Bonecas, de D. Shostakovich, Sonata KV 570, de W.A. Mozart, as peças Danse, Ballade e
Mazurka, de C. Debussy e a Dança Brasileira, de C. Guarnieri.
Por fim, a quarta e última etapa da metodologia consistirá na análise das
apresentações públicas e do processo de aplicação do modelo (através das gravações
realizadas). As gravações das sessões de estudo e anotações diárias servirão para analisar o
processo de aplicação, como: número de guias de execução no início do processo e no final
dele, quais os tipos de guias mais utilizados em cada etapa do aprendizado. Posteriormente
serão analisados os resultados nas apresentações públicas. Esta análise contará com dois
aspectos: uma análise individual da execução do Op. 1 de Schumann, baseada na reflexão
crítica, bem como no número e local onde ocorreram falhas de memória nas apresentações
públicas. A partir destas análises, serão realizadas considerações e conclusões sobre a eficácia
da utilização dos guias de execução em relação à segurança na performance pública de
memória.
5. Resultados Esperados
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Esperamos, com este trabalho, encontrar no modelo de memorização proposto por
Chaffin (2002) uma ferramenta que auxilie no aumento da segurança da execução de um
recital de memória, refletida através de um baixo ou inexistente número de falhas de memória
e da inteligibilidade do discurso musical. É também esperado que, durante o processo de
aplicação do modelo, surjam outras estratégias possíveis para fortalecer a performance
pública de memória.

Referências:
AQUINO, Selva Viviana Martinez. Guias de execução na memorização do segundo
movimento da Sonata N. 2 de Dmitri Shostakovich. 2011. Dissertação (Mestrado) - Programa
de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2011.
CHAFFIN, Roger; IMREH, Gabriela. Practicing perfection: piano performance as expert
memory. Psyshological Science, v. 13, p. 342-349, 2002.
CHAFFIN, Roger; IMREH, Gabriela; CRAWFORD, Mary. Practicing perfection: memory
and piano performance. Mahwah: Erlbaum, 2002.
GROUT, Donald J.; PALISCA, Claude V. História da Música Ocidental. 5ª Edição. Lisboa:
Gradiva, 2007.
SANTIAGO, Patrícia. A integração da prática deliberada e da prática informal no
aprendizado da música instrumental. Per musi, Belo Horizonte, n. 13, p. 52-62, 2006.
SCHUMANN, Robert. Abegg – Variationen, Opus 1. Partitura. Alemanha: G. Henle Verlag,
2004.
SLOBODA, John A. A Mente Musical: Psicologia Cognitiva da Performance. Londrina:
Eduel. 2008.
WILLIAMON, Aaron. Memorizing Music. In: RINK, John. (Ed.). Musical Performance: A
Guide to Understanding. Cambrigde: Cambrigde University Press. 2006. p. 113 - 126.
WILLIAMON, Aaron. The value of Performing from Memory. Psychology of Music, v. 27, n.
1, p. 84 – 95, 1999.
i

Entendemos prática deliberada por aquela que “se constitui de um conjunto de atividades e estratégias de
estudo, cuidadosamente planejadas, que têm como objetivo ajudar o indivíduo a superar suas fragilidades e
melhorar sua performance” (ERICSSON; KRAMPE;TESCHROMER, 1993, p. 368 apud SANTIAGO, 2006, p.
53).
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Resumo: O constante desenvolvimento tecnológico tem tornado rapidamente obsoletas obras que
utilizam interação com eletrônicos em tempo real. A obra Névoas e Cristais composta por Jônatas
Manzolli em 1995 é uma importante obra dentro do repertório brasileiro para instrumentos de
percussão, entretanto, sua performance ocorreu poucas vezes e atualmente é impossível de ser
realizada. Esse artigo apresenta a recriação da parte tecnológica dessa obra, realizada pelos
autores, tendo como guia um artigo escrito pelo compositor, no qual foram apresentadas as
principais ideias musicais.
Palavras-chave: Névoas e Cristais, Percussão, Eletrônicos em tempo Real, Tecnologia,
Recriação.
Recreation of the technology part of Névoas e Cristais
Abstract: The constant technological development has quickly turned into obsolete works that
utilize interaction with real time electronics. The piece Névoas e Cristais composed by Jônatas
Manzolli in 1995 is an important work within the Brazilian repertoire for percussion instruments,
however, its execution happened a few times and it’s currently impossible to be accomplished.
This paper presents the remake of the technological part of the mentioned work, done by the
authors, having as a guide a paper written by the composer, in which the main musical ideas were
presented.
Keywords: Névoas e Cristais, Percussion, Live eletrônic, Technology, Recriation.

1. Introdução
Descrevemos nesse artigo alguns dos resultados parciais da pesquisa de mestrado
que está sendo desenvolvida na Universidade Federal de Uberlândia, e tem como objetivo
principal a realização da performance da obra Névoas e Cristais (1995) do compositor Jônatas
Manzolli. Apesar de uma obra recente, sua performance foi realizada poucas vezes e
atualmente não é mais possível, uma vez que a tecnologia utilizada na época está ultrapassada
e difícil de ser encontrada. Dessa forma, dentro da metodologia utilizada nesse trabalho está a
recriação da parte tecnológica da obra utilizando equipamentos e software atuais.
Apresentamos nesse artigo os aspectos técnicos utilizados na recriação da parte
tecnológica de Névoas e Cristais. Essa obra foi a primeira composição brasileira para
instrumento de percussão (vibrafone) e eletrônicos em tempo real na qual foi utilizado
controle computacional para a parte eletrônica. Entretanto, mesmo com essa importância
histórica, ela em poucos anos já se tornou uma obra de performance praticamente impossível
de ser realizada devido ao rápido desenvolvimento tecnológico que faz com que
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equipamentos e softwares fiquem obsoletos em pouco tempo. Assim, faz-se necessário
reflexões e desenvolvimento de métodos de registro das obras com dispositivos eletrônicos
para que possam mantê-las vivas mesmo que os equipamentos eletrônicos e softwares
utilizados originalmente entrem em desuso.
2. A Permanência de Obras com Dispositivos Tecnológicos
Para a construção de Névoas e Cristais, de acordo com Manzolli (2004: 39) foi
utilizado uma programação em KC Lisp para processar as entradas de notas MIDI, enviadas
pelos piezoelétricos fixados nas teclas do vibrafone, e produzir saída sônica em tempo real.
Para realizar a performance da obra atualmente seria necessário ter acesso a um modelo de
computador e software iguais aos que foram utilizados na época e que hoje são objetos de
museus. Outra dificuldade encontrada durante a pesquisa foi a necessidade de preparar um
vibrafone colocando sensores piezoelétricos em cada uma das teclas, transformar os sinais
analógicos em digitais através de um conversor e finalmente entrar com as informações MIDI
no computador. Essas dificuldades de montagem e acesso aos equipamentos eletrônicos
originais fizeram com que a obra fosse tocada poucas vezes e atualmente encontra-se fora do
repertório estudado e realizado pelos percussionistas.
Durante o levantamento bibliográfico realizado descobrimos a existência de um
artigo escrito pelo próprio compositor, no qual são descritas as ideias musicais programadas
em cada uma das seis seções da obra. Essa descrição não foi realizada de maneira técnica pelo
autor, ou seja, não encontramos as linhas de comando escritas na linguagem KC Lisp.
Manzolli (1997) descreve de maneira clara as ideias musicais e composicionais utilizadas na
obra. Assim, optamos por recriar a parte tecnológica de Névoas e Cristais utilizando
equipamentos eletrônicos e software atuais, tendo como guia o artigo escrito pelo compositor
e também a gravação realizada pelo percussionista André Juarez.
O trabalho aqui apresentado trata-se de uma recriação e não reprogramação da
obra. Ou seja, o processo de programação realizado segue as ideias musicais apresentadas por
Manzolli (1997), entretanto, como poderá ser observado, em vários momentos foram
necessárias modificações na programação realizada quando comparada com a programação
original devido à necessidade de adaptação aos novos dispositivos e software utilizados.
Laboissière (2007) ao falar do processo de interpretação musical comenta que “a
interpretação envolve recriação, na qual o intérprete se define como um novo criador”
(LABOISSIÈRE, 2007: 16). É nesse sentido que utilizamos a palavra recriação no trabalho
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aqui apresentado, pois foi necessário a interpretação dos aspectos composicionais descritos no
artigo por Manzolli (1997), bem como a análise da partitura e também da gravação feita pelo
percussionista André Juarez.
As adaptações e modificações necessárias na recriação tecnológica realizada,
fazem com que alguns resultados sonoros fiquem um pouco diferentes dos originais ouvidos
na gravação realizada por André Juarez. Entretanto, podemos observar que alguns dos
resultados sonoros que estão sendo alcançados são mais próximos às ideias originais do autor.
Segundo Manzolli (entrevista1) 1, a lenta velocidade de processamento do computador naquela
época gerava um buffer de informações que eram armazenadas e liberadas aleatoriamente.
Não é difícil notar na gravação realizada por André Juarez a ocorrência de sonoridades
realizadas pelo computador que não são compatíveis com as ideias originais do compositor.
Descrevemos a seguir as estratégias de recriação tecnológica da obra através do
software Pure Data. Para a captação dos ataques realizados no instrumento optamos pela
substituição dos piezoelétricos por microfones, essa modificação foi realizada para simplificar
a montagem da obra por um dispositivo mais fácil de ser encontrado e instalado. Entretanto,
como já foi mencionado, a utilização de outro software e dispositivos exigiram algumas
adaptações e automatizações na programação das respostas do computador.
3. Reprogramando a Parte Tecnológica de Névoas e Cristais
A figura a seguir demonstra os equipamentos e conexões utilizados na nova
montagem da obra Névoas e Cristais de Jônatas Manzolli:
a.

Intérprete: Representa a área de atuação do intérprete, na qual será utilizado o vibrafone.

b.

Captação: O som emitido pelo vibrafone será captado por microfones direcionais e um

pedal USB será utilizado pelo intérprete para alterar comandos e mudar as diferentes seções
da obra no computador.
c.

Processamento: Após ser captado, o som é enviado para o computador, e o software

Pure Data reconhece e interpreta os ataques e emite as respostas programadas, que são
enviadas para a placa de áudio.
d.

Sistema de Amplificação: Reprodução das sonoridades do computador. Existe uma

realimentação do sistema uma vez que o intérprete ouve tudo que é gerado pelo computador.
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Figura 01: Equipamentos e Conexões da nova montagem de Névoas e Cristais.

Apresentamos a seguir algumas das soluções encontradas para a reprogramação
das seis seções que formam a obra.
3.1. Seção I
Inicia com um ostinato realizado pelo vibrafone que é acompanhando por
pontuações de notas graves, agudas, arpejos e acordes MIDI, emitidos como resposta pelo
computador. Essas respostas acompanham o andamento do ostinato, que inicia de forma bem
lenta, acelera e finaliza desacelerando. As notas MIDI eram fixadas no buffer do computador.
Na nova programação, para que o computador respondesse de acordo com o
andamento da linha melódica do vibrafone, utilizamos o objeto “fiddle”. Esse objeto consegue
captar todos os ataques em andamento lento, porém quando o andamento está rápido ele perde
alguns ataques. Isso acontece porque ao tocar muitas notas forma-se uma nuvem sonora que
indetermina a precisão dos ataques e o objeto não consegue captá-los.
Utilizamos então como alternativa a automatização de uma parte da seção. No
início, em andamento lento, o programa capta o som na terceira de cada três notas e emite um
evento. Após o nono evento a programação torna-se automática, enviando o comando para
dois objetos “metro”, que “dispara ‘bangs’ em tempo regular, como um metrônomo”
(PORRES, 2009). Um deles mantém a pulsação, o metro 1100ms, e o outro, metro 800ms,
será modificado por outros valores. Utilizamos dois metrônomos de valores diferentes para

2631

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

que os gestos fossem disparados de maneira complexa e não em um tempo regular. O objeto
“counter” inicia então a contagem progressiva: no 11º ataque automático do metro ele muda o
andamento para 600ms, no 21º para 500ms, no 31º para 400ms, no 41º para 300ms e no 51º
para 200ms. Dessa forma as respostas são enviadas mediante a aceleração da melodia do
vibrafone.
No momento final, ao desacelerar o andamento, o instrumentista aciona o pedal
que irá disparar uma contagem regressiva, iniciando com um metrônomo a 1500ms, que
manterá a pulsação e outro a 200ms, que terá modificação de valores. No 11º ataque, é
enviado um comando que muda o metro para 400ms, no 21º para 600ms, no 31º para 800ms,
no 41º para 1000ms, no 51º para 1500ms, no 61º para 2000ms, no 71º para 3000ms e no 81º
para 4000ms, conseguindo assim a desaceleração das notas.
Ao final, o intérprete aciona o pedal USB para finalizar a seção, cortando a
emissão de notas MIDI geradas pelo computador e dando inicio à seção II, que é um solo de
vibrafone sem interação.
3.2. Seção III
Essa seção é um diálogo entre o vibrafone e o computador. O andamento da linha
melódica do vibrafone e das respostas enviadas pelo computador é o mesmo. O intérprete toca
a linha escrita e o computador responde com a quantidade de notas determinadas pelo
compositor na partitura.
Para que as respostas do computador fossem emitidas no mesmo andamento
realizado pelo vibrafone, inicialmente, utilizamos o objeto “fiddle” para captar os sinais e
programamos um cálculo que fazia a média da velocidade entre as notas. Porém, o objeto não
funciona em andamento rápido, e como alternativa automatizamos também essa seção.
Depois de tocar o primeiro compasso, o intérprete aciona o pedal USB que inicia
a contagem de um metrônomo, determinado inicialmente com 240ms, (velocidade
aproximada do andamento original) e a emissão da quantidade de notas determinadas pelo
compositor. O objeto “counter” contará 104 pulsos no andamento do metrônomo a partir do
momento em que é acionado o pedal. Esses pulsos representam a quantidade de notas escritas
e das respostas até o momento da fermata.
A primeira sequência de resposta é de 4 notas. Logo, o intérprete toca 6 notas.
Essas devem ser tocadas no andamento exato do metrônomo, pois em seguida já é enviada a
resposta com 5 notas, e segue dessa maneira até o antepenúltimo compasso, onde terminam as
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104 notas e existe uma fermata. Em seguida o instrumentista toca mais quatro notas e aciona
novamente o pedal para a último evento de 6 notas e para início da próxima seção, que
acontecerá após 4000ms.
3.3. Seção IV
Após 4000ms contados a partir do acionamento do pedal no final da seção III,
inicia-se a seção IV, o trecho mais livre da obra, escrita em forma de gráficos que indicam a
região e o sentido do gesto a ser tocado. Na programação inicial, a cada quatro notas, o
instrumentista dispara a leitura rápida das notas armazenadas no buffer. A intensidade, a
duração e a altura dos gestos são determinados pelo instrumentista.
Tendo como referência a gravação da obra, definimos cinco possibilidades para a
duração dos eventos que serão emitidos como respostas aos gestos. O programa reconhece o
ataque através do objeto “fiddle” mencionado anteriormente, e seleciona, de forma aleatória,
uma possibilidade de resposta, que dispara a leitura rápida das notas armazenadas em 1500ms,
2000ms, 2500ms, 3000ms ou 3500ms. Também na gravação, observamos que as respostas
soavam em movimento ascendente e descendente.
Para o resultado aproximado programamos quatro sub-paches com as notas MIDI
determinadas: 48 a 72 e 72 a 96 (originalmente 24 a 48 e 72 a 96. As notas graves foram
modificadas pelos autores, pois durante as oficinas constatamos que elas provocavam ruído).
Quando o ataque é reconhecido, é enviado um comando que faz a leitura de todas essas notas.
Para que não houvesse saltos entre as notas 48 e 96 (da mais aguda para a mais grave ou viceversa) e conseguíssemos assim a leitura linear das notas, programamos para que fosse feita a
leitura das notas em movimento ascendente e descendente, que mudam a direção a cada 50ms.
3.4. Seção V
É um trecho lento no qual o vibrafone realiza uma sequência de acordes. O
computador interage selecionando entre quatro e oito notas de forma aleatória, desdobrando
entre as oitavas C0, C1, C2, C7, C8 e C9.
Em toda a obra, modificamos as oitavas determinadas pelo compositor, como
mencionado anteriormente. Nessa seção, as oitavas iniciais foram alteradas para C3, C4, C5 e
mantivemos as agudas C7, C8 e C9.
Para o reconhecimento das notas utilizamos o objeto “fiddle”. Para cada acorde
foram programadas cinco possibilidades de respostas, que são disparadas pelos ataques: 1)
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desdobramento de quatro notas 2) desdobramento de cinco notas 3) desdobramento de seis
notas 4) desdobramento de sete notas e 5) desdobramento de oito notas. Essas notas são
escolhidas de forma aleatória e desdobradas também de forma aleatória nas oitavas
estabelecidas.
3.5. Seção VI
No início do trecho é usada a mesma programação da seção I, que inicia com um
ostinato em andamento lento. Entretanto, à medida que aumenta o andamento, o computador
emite respostas cada vez mais rápidas e com um número de notas quatro vezes maior.
Utilizamos a mesma programação da Seção I para o trecho inicial da seção VI. O
objeto “fiddle” irá captar os ataques e filtrar a emissão das notas a cada três ataques, assim na
terceira de cada três notas será emitido um evento. Após o quinto evento a programação
torna-se automática e o tempo é determinado por dois metrônomos, “metro 700” e “metro
600”. Esse é alterado por valores cada vez mais rápidos, o que ocasiona a emissão maior de
notas em menor espaço de tempo. Na fermata, penúltimo sistema da partitura, o
instrumentista aciona o pedal USB que finaliza a parte automática. Ao acioná-lo novamente,
após a fermata, torna-se à programação inicial, emitindo eventos a cada três notas. O pedal
deve ser acionado para finalizar a seção.
4. Considerações e Conclusões
A rápida e constante evolução dos dispositivos tecnológicos faz com que obras
que tem interação com eletrônicos em tempo real fiquem rapidamente obsoletas e entrem em
esquecimento. Devido a isso, a obra Névoas e Cristais do compositor Jônatas Manzolli,
apesar de ter uma grande importância histórica dentro do repertório brasileiro para
instrumentos de percussão, teve sua performance realizada poucas vezes e atualmente
encontra-se como uma obra impossível de ser tocada. Assim, faz-se necessário refletir e
desenvolver métodos de registro dessas composições que possam prolongar sua existência e
torná-las executáveis por um maior período de tempo.
O registro das ideias musicais da parte tecnológica da obra no formato de um
artigo escrito pelo compositor Jônatas Manzolli possibilitou aos autores desse trabalho a
recriação da parte tecnológica utilizando dispositivos e software atuais. O processo de
recriação utilizado exigiu a criação de soluções e adaptações às diferentes possibilidades dos
dispositivos e software utilizados. Dessa forma, nem todos os resultados encontrados foram
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exatamente iguais aos observados através da análise auditiva da gravação realizada na época
com os dispositivos originais. Esses resultados diferentes não descaracterizam a obra, pelo
contrário, muitas vezes os resultados sonoros alcançados condizem mais com as ideias
musicais apresentadas no artigo pelo compositor, do que os resultados presentes na gravação.
Isso se deve as limitações dos equipamentos utilizados naquela época que nem sempre eram
capazes de gerar as respostas idealizadas pelo compositor e que podem ser alcançadas
atualmente com dispositivos modernos.
O próximo passo da pesquisa será a realização de performances da obra e
discussão de questões técnicas e interpretativas necessárias.
Essa pesquisa teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais.
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Resumo: Neste artigo pretendemos mostrar o atual estado da pesquisa sobre Visualização em Música.
No momento, o trabalho consiste em uma coleta de informações sobre técnicas e taxonomia de
Visualização em geral. O resultado parcial é uma proposta de taxonomia de técnicas de Visualização
em Música baseada na tabela proposta por Lengler e Eppler (2007).
Palavras-chave: visualização, taxonomia, gráficos.
Taxonomy of Techniques of Music Visualization
Abstract: In this article, we aim at showing the current state of research about Music Visualization.
At this moment, the work consists in collecting information about techniques and taxonomy of
Visualization in general. The partial result is a proposed taxonomy of techniques of Music
Visualization, based upon the table proposed by Lengler and Eppler (2007).
Keywords: visualization, taxonomy, graphics.

Introdução
A visualização de informações tem auxiliado para o aumento da compreensão de
dados complexos em diversas áreas como estatística, estudos sociais, e música. A visualização de
dados em música pode abranger uma gama ampla de tópicos como fuga, forma, contraponto,
série dodecafônica, escalas, harmonia, e conjuntos de notas, beneﬁciando leigos e proﬁssionais e
trazendo consigo potenciais contribuições tanto a processos educacionais quanto a atividades
terminais de análise musical. Ainda assim, estudos mais rigorosos sobre a eﬁciência da
visualização não tem sido feitos e menos variáveis e mais objetivos os poucos estudos indicam
que a visualização pode auxiliar estudantes a aprender melhor o material estudado.
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Nosso objetivo neste trabalho é levantar formas mais concretas e práticas de
Visualização em Música. Dessa forma decidimos propor uma taxonomia do que já tem sido
implementado com tal finalidade.
A “Tabela Periódica de Métodos de Visualização”
A classificação aqui proposta está fundamentada primariamente na representação de
Lengler e Eppler (2007), cuja apresentação completa e interativa pode ser visualizada em
<http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html>.

Tal

representação

faz

proveito da tradicional estrutura da Tabela Periódica de elementos químicos de Mendeleev para
agrupar e segmentar os diversos métodos de Visualização nas categorias de Visualização de
Dados, de Informação, de Conceitos, de Metáforas, de Estratégias e Visualização Composta.
Além dessas seis categorias maiores, Lengler e Eppler também atribuem características aos
diversos “elementos” (técnicas), assinalando cada um deles como visualização de processos ou
visualização de estruturas; visão geral e/ou visão detalhada; e pensamento convergente ou
pensamento divergente.
Tendo em vista esta taxonomia abrangente quanto ao campo da Visualização em
geral, relacionamos cada técnica que tenha sido aplicada à Música ao lugar que ocupariam de
acordo com a categorização encontrada na Tabela Periódica acima referida. Essa “classificação
cruzada” serve aos propósitos de: a) avaliar a variedade e abrangência das técnicas de
Visualização em Música disponíveis; b) visualizar a distribuição/concentração de cada técnica
em áreas específicas da Tabela; c) avaliar a necessidade de contribuições para a inserção de
técnicas e nomenclaturas não cobertas pela Taxonomia usada como parâmetro.
Levantamento de técnicas de Visualização em Música
O levantamento de técnicas consistiu em uma coleta bibliográfica, observação das
descrições de cada técnica trabalhada e catalogação da terminologia relevante para o tema da
pesquisa. As técnicas levantadas foram Visualização em tempo real, Análise Harmônica, Análise
Melódica, Visualização Preditiva, Visualização de Coleções Musicais, e finalmente Ambientes
integrados de edição e visualização

2637

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012

1. Visualização em tempo real
As visualizações em tempo real têm base em partituras animadas, gráficos e
par

softwares de reprodução de música, como o Windows Media Player e o Winamp. A partitura
condensada

) mostra toda a música em uma janela, com a

possibilidade de mostrar ou esconder trechos. O programa BRASS é um exemplo desta última
categoria.
Harmônica e Melódica
A análise harmônica (BAIN, 2008) O foco
As relações normalmente são mostradas através de gráficos de
distribuição condensada dos elementos no tempo e no espaço. Neste caso, ocorre o uso da forma
de uma espiral que progressivamente vai tendo elementos agregados.
Schumann. Motivos similares são posicionados em um
gráfico cartesiano de dispersão, levando em conta também a proximidade cronológica no
decorrer da música.
3. Visualização Preditiva
A visualização preditiva gera dados baseando-se nas informações dadas previamente.
Um bom exemplo disso são programas de rádios
prév
last.fm (disponível em
<lastfm.com>).
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peça. Já o VO-Editor
outros. Um ambiente virtual com múltiplas áreas de visualização permite o
acompanhamento modular da implementação dos efeitos (com abstrações em partitura e em um
simulador de conexões físicas entre os elementos).
O

sim
outro.
musicais
Music
u
GIS.
visualização
-

”. Múltiplos ambientes virtuais em três

dimensões podem ser abertos para composição auxiliada pela visualização incrementada de
diversos parâmetros.
O Palestrina Pal (GRAMIT, 2005) é um programa que auxilia no processo de
composição de músicas ou melodias baseadas nas técnicas composicionais de

Palestrina,

checando automaticamente as violações de tais regras rítmicas, harmônicas e melódicas. O
programa também possui um banco de dados com as tendências preferenciais do uso de
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dissonância de vários compositores. Com base nisso o programa gera gráficos automáticos
comparando o uso de dissonâncias com relação aos outros compositores.
As técnicas coletadas e o contexto da tabela de Lengler e Eppler
O gráfico do Anexo 1 deste artigo contém a relação das técnicas coletadas com
aquelas presentes na tabela de Lengler e Eppler (2007). O objetivo deste gráfico é a apresentação
da possível taxonomia de técnicas de Visualização em Música, de forma objetiva e coerente com
a proposta de desenvolvimento da pesquisa no tema.
Considerações finais
A partir da coleta de informações, e de sua subsequente associação à taxonomia de
Lengler e Eppler constatamos que:
1. Todas as técnicas de Visualização pesquisadas possuíam ao menos uma das
propriedades associada à citada Tabela Periódica.
2. As técnicas investigadas concentram-se majoritariamente no campo de
Visualização de Informação, com um número significativo de técnicas também
situadas no campo de Visualização de Dados.
3. Os estudos de Visualização em Música estão mais focados com materiais e
instruções concretas e objetivas do que com procedimentos com maior nível de
abstração. Um possível indicativo é a presença de técnicas nos campos de
Visualização Composta e de Conceitos, e a ausência de técnicas em Visualização
de Metáforas e de Estratégias.
4. A avaliação objetiva de cada ferramenta apresentada ficou prejudicada pelo fato
de que nenhuma destas estava disponível para uso e/ou testes pelo público em
geral. A única fonte de pesquisa disponível consiste de artigos descritivos das
funções de cada ferramenta, mas não há versões acessíveis ou código-fonte
divulgado em quaisquer repositórios.
Com esse trabalho observamos que a Taxonomia, a princípio comparativa, é um
ponto de partida determinante para a consolidação da Visualização em Música como campo de
estudo. No entanto é necessário verificar se a Visualização em Música deve aderir aos princípios
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técnicos gerais da Visualização em caráter permanente. A Visualização em Música ainda carece
de técnicas para analisar procedimentos em vez de materiais. Logo, deve-se considerar a hipótese
de surgimento de novas demandas técnicas ainda não cobertas pelos princípios mais genéricos
contemplados por esta taxonomia.
Além disso, não menos importante é a constatação de que as técnicas catalogadas até
agora parecem encerrar suas atividades apenas no âmbito de objetivos parciais e práticas
imediatas, sem necessariamente gerar uma contribuição efetivamente compartilhada com a
comunidade interessada. Para além de relatórios sobre procedimentos arquivados de modo
inacessível, entende-se como fundamental a criação de ferramentas que possam ser
disponibilizadas publicamente, em condições de serem utilizadas por um grupo mais amplo de
pessoas – mesmo aquelas que estejam fora de grupos e instituições acadêmicas.
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