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Apresentação: 

 

O II Colóquio de Pesquisa em Música da Universidade Federal de Ouro Preto configura-se, 

através de sua temática central - Música e interculturalismo -, como um fórum de reflexão 

acerca das interfaces do campo musical com os saberes comunitários e cotidianos, com suas 

memórias, sensibilidades, práticas de resistência e alternativas emergentes. Assim, este 

Colóquio aborda as sonoridades, a prática e a formação musical como uma linguagem 

propiciadora de interlocuções com as culturas, bem como com as exigências éticas do tempo 

presente. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO MUSICAL NO PROCESSO DE 

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO PONTO DE 

CULTURA JOVENS PESQUISADORES 

 

Dálete Lima de Souza  

Erika de Andrade Silva
*
 

 

 

Resumo: O objetivo da pesquisa foi verificar se as atividades musicais desenvolvidas na 

Oficina de Canto Coral contribuíram para a educação das relações étnico-raciais a partir da 

visão dos participantes. Alguns conceitos abordados no referencial teórico foram identidade, 

desenraizamento e conscientização a partir de autores como Petronilha Silva (2000), Hall 

(2006) e Freire (1967) (1979). A pesquisa de caráter qualitativo, contou com a participação 

de 12 crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. A coleta de dados foi realizada por meio de 

entrevistas semiestruturadas, diários de campo e diálogos com os participantes. Concluiu-se 

que a educação das relações étnico-raciais acontece em um processo contínuo e permanente e 

as estratégias musicais favoreceram diálogos, reflexões e ações promovendo a 

conscientização e o direito a diversidade. 

 

Palavras-chave: Educação das relações étnico-raciais. Educação musical. Identidade.   

 

 

Introdução 

A escolha do tema da presente pesquisa se deu através da experiência obtida como 

bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no ano de 

2017. Neste período, foi construído o planejamento anual das atividades contemplando a 

educação das relações étnico-raciais. 

Junto a isto há a análise da construção da identidade negra de uma das autoras 

(primeira autora) a partir das referências oferecidas (e/ou não) da cultura africana e afro-

brasileira no processo da minha formação escolar. Durante os anos que cursou a escola 

regular, sempre acreditou não ser uma pessoa negra, pois, mesmo tendo cabelos crespos-

cacheados e outros traços raciais, e tendo a família materna constituída em maior parte por 

pessoas negras, é uma negra de pele clara, o que o senso comum não caracteriza uma pessoa 

como negra. O processo de construção e conscientização da identidade negra da mesma se 

deu através do contato com o acervo musical afro-brasileiro, quando participava como aluna 

das ações do grupo Jovens Pesquisadores no Ponto de Cultura CEMA Dorival Rossi na 

cidade de Pradópolis, interior de São Paulo. Nesse momento, a representação de agentes 

negros como artistas e produtores de saberes despertou o sentimento de valorização e 

pertencimento assim como em outros participantes do grupo. 

                                                           
*
 Professoras da  Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP. E-mail: daletemuller@gmail.com; 

esilva@unaerp.br.  

mailto:daletemuller@gmail.com
mailto:esilva@unaerp.br
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Baseado nas ações aplicadas pelo PIBID no ambiente escolar e na formação escolar 

da referida autora, surge uma inquietação em relação à falta de acesso por parte dos 

estudantes aos conhecimentos sobre as contribuições das culturas indígenas, africanas e afro-

brasileiras para os alicerces da cultura nacional 

A partir da análise das vivências como educanda e educadora no ambiente escolar foi 

possível compreender os fatores que compõem a problemática da inserção de discussões 

sobre o racismo e a promoção da educação das relações étnico-raciais dentro da educação 

escolar. São eles: a educação contemporânea que valoriza o produto final no ingresso ao 

mercado de trabalho e vestibulares, negando o processo de conscientização dos educandos 

sobre os problemas sociais históricos; o despreparo do professor no processo da formação 

docente, pois esta geralmente não prepara o educador para atuar de forma crítica em relação 

aos preconceitos, a diversidade e as diferenças. Sendo esse um tema tabu para a sociedade, 

reflete diretamente nas universidades, nos cursos de licenciatura bem como na atuação do 

educador; e a falta de materiais que por muito tempo foi um grande empecilho e começou a 

ser suprimido depois da promulgação da Lei 10.639/2010 seguida das Diretrizes Curriculares 

para a educação das relações étnico-raciais e a elaboração de materiais didáticos auxiliadores; 

junto a isso, a falta de elaboração de estratégias no campo da educação musical que colabore 

na utilização crítica e reflexiva do vasto conteúdo musical africano, afro-brasileiro e indígena 

que nos apropriamos. 

Compilando as informações relatadas a pesquisa propôs investigar a educação musical 

como ferramenta de promoção da educação das relações étnico-raciais na Oficina Canto 

Coral do Ponto de Cultura Jovens Pesquisadores. Buscou-se por meio do tema “Identidade” 

sugerido aos participantes, explorar a educação – musical especificamente – e suas 

possibilidades de relação com a promoção da educação das relações étnico-raciais a fim de 

promover a patamares mais profundos de discussão, bem como a promoção de ações como 

esta dentro de espaços de educação não-formal como se caracteriza o Ponto de Cultura. Além 

dos registros das atividades, foram realizadas entrevistas com os participantes com a 

finalidade de compreender qual a relação da música com a construção de suas identidades. 

Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP. 

 

1. Breve esclarecimento sobre os conceitos 

Afim de esclarecer certos aspectos desta pesquisa, discorreremos sobre alguns 

conceitos dentre eles o de desenraizamento. Simone Weil (1943/1996, p. 411 apud 

BUSNARDO, 2003, p.33) define o enraizamento como “a necessidade que todo ser humano 
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possui de ter uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma 

coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do 

futuro”. 

O desenraizamento então “partindo de diferentes contextos, pontos de vista e em 

datas distintas, expropria seres humanos, transformando jeitos de viver e de ser, impõe papéis 

sociais adversos, recompõe identidades” (WEIL e HALL, 1979, 2003 apud OLIVEIRA et al, 

2005, p.4). 

A diáspora
1
 dos povos africanos gerou entre muitos resultados devastadores, o 

desenraizamento. Para melhor compreendermos:  

 

A experiência do tráfico e da escravidão dos africanos para as Américas 

durante quatro séculos está entre as mais dolorosas práticas sociais que 

provocaram desenraizamento, exigiram a criação de novas raízes, o que só 

foi possível graças aos valores de refúgio oriundos das tradições primeiras 

(MEMMI, 1977 apud OLIVEIRA et al, 2011, p.4). 

 

Nos remete, a partir da análise desta citação, o quanto foi manipulada/distorcida a real 

história desses povos e ainda é, e que para além da dor física, sofreram um ato de 

desumanização, negando-os qualquer direito a sua identidade, cultura e humanidade. Imersas 

no processo de ruptura com suas origens e na busca pela identificação com a cultura 

dominante, os africanos mergulharam tão profundamente na construção do Brasil, que 

deixaram de serem eles, para serem nós, os brasileiros (RIBEIRO, 1995).            

A inferiorização de brancos sobre negros, europeus sobre africanos, construiu o que 

compreendemos hoje como racismo. A partir da exploração física, mental, emocional e 

humana em todos os seus aspectos, o racismo em sua prática, culpabiliza os que se sentem, 

dentro de um sistema opressivo, responsável por sua situação social, alimentado por todas as 

condições impostas no processo da diáspora, da escravidão e da abolição da escravatura e 

hoje se perpetuam de outras formas. Hélio Santos define que: 

 

O racismo parte da suposição irracional da superioridade de um grupo racial 

sobre outro. É também a crença de que determinado grupo possui defeitos 

de ordem moral e intelectual próprios. No passado, algumas teorias, 

supostamente científicas, tentaram elaborar uma hierarquia racial onde 

alguns grupos predominavam sobre outros. Nada disso conta com o apoio da 

ciência autêntica, que jamais autorizou esse entendimento. O racismo é uma 

construção dos homens. É, portanto, ideologia.   (SANTOS, 2001, p.03). 
 

 

                                                           
1
 Diáspora africana: “conjunto de comunidades de afrodescendentes em diferentes continentes” (MOORE, 2013, 

p.294) 
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Partindo desta premissa, podemos compreender como se deu a construção de 

identidades afro-brasileiras. Estas que necessitaram - e necessitam - ter acesso as suas 

memórias, suas histórias, para assim restituírem suas raízes, construírem e reafirmarem suas 

identidades intrínsecas a luta contra o racismo. 

Compreender-se-á que o processo de construção de identidades afro-brasileiras se dá 

a partir da reflexão acerca dos questionamentos em torno da história social do Brasil, das 

identidades indígenas, africanas e afro-brasileiras que compõe este complexo emaranhado e 

dos resquícios que permanecem nestas através dos tempos. Neste sentido o processo de 

conscientização de Paulo Freire contribui para o aprofundamento necessário na compreensão 

da relação entre construção de identidades negras e a luta contra o racismo. 

              Nas palavras de Paulo Freire: 

 

A conscientização é um compromisso histórico. É também consciência 

histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens assumam o 

papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os homens criem 

sua existência com um material que a vida lhes oferece (FREIRE, 1979, 

p.26). 
 

 

A conscientização então, nos torna sujeitos conscientes de nossa própria história, 

subsidiando a luta contra as opressões sofridas, dando suporte a construção de novos 

caminhos. Através da educação, a conscientização torna possível a correção dos problemas 

históricas de opressão. A necessidade de um processo educativo para as relações étnico-

raciais se basta na perpetuação de uma sociedade marcada pela desigualdade. 

Segundo a professora Nilma Lino Gomes, as relações étnico-raciais: 

 

São relações imersas na alteridade e construídas historicamente nos 

contextos de poder e das hierarquias raciais brasileiras, nos quais a raça 

opera como forma de classificação social, demarcação de diferenças e 

interpretação política e identitária. Trata-se, portanto, de relações 

construídas no processo histórico, social, político, econômico e cultural 

(GOMES, 2010, p.22). 

 

São, portanto, relações que fizeram de nós – os brasileiros – o que somos hoje: povos 

miscigenados, de cultura e culturas mergulhadas na diversidade, nos resquícios dos processos 

educativos colonialistas. 

Observa-se que a construção de identidades se dá também através da construção de 

saberes, da memória coletiva, cultural e nacional. É possível analisar na sociedade atual (pós-

moderna) que as identidades individuais não são mais fixas e predestinadas como a muito se 

viu nos séculos XVII e XVIII durante a escravidão, onde portugueses compunham a 
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soberania nacional, enquanto indígenas eram catequisados e africanos considerados “sem 

alma”. Segundo Hall (2006): 

A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 1987). É definida 

historicamente e não biologicamente (grifo meu). O sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 

unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas [...]. A identidade 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés 

disso, a medida em que os sistemas de significação e representação cultural 

se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante 

e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos 

nos identificar - ao menos temporariamente (HALL, 2006, p.12). 

 

Podemos dizer então que conforme se transcorre a história, as identidades são 

alteradas. Discorrendo sobre, podemos assimilar este processo de afro-brasileiros (a) se 

reconhecerem e afirmarem sua identidade étnico-racial a partir de trabalhos como este, que 

buscam valorizá-los e reconhecê-los como frutos de uma herança cultural e nacional presente.  

A educação musical possibilita, entre muitos outros aspectos, contribuir nos processos 

educativos que têm entre seus objetivos a reflexão crítica.  

Sobre as muitas possibilidades, envolve a construção da identidade, as relações com o 

eu e o(s) outro(s) através da inventividade, contato com acervos musicais de diferentes 

culturas e mais profunda análise, a cultura de povos historicamente desvalorizados 

consonante ao que se pretende nesta pesquisa. Para Kraemer (2000 apud KLEBER, 2006, 

p.33) “as posições e convicções políticas influenciam na definição de objetivos e concepção 

de educação musical direcionando a forma e conteúdo musicais, metodologias e valores 

culturais”. 

Contudo, nem sempre há abertura para diálogos acerca de temas como a educação das 

relações étnico-raciais. Este se faz mais complexo dentro de espaços de educação formal 

como se caracteriza a escola regular. Entretanto, na educação não-formal, há maiores 

possibilidades de construção de atividades que fomentem tais discussões acerca das relações 

étnico-raciais, pois pelo seu caráter intencional, porém fora do contexto escolar, proporciona 

aos educadores atuantes neste espaço, maior liberdade para a escolha de conteúdos, materiais 

e abordagens sendo entendida como prática social intrínseca às sociedades. 

A música neste contexto tem significativa influência sobre os que dela se apropriam 

buscando a transformação de realidades desiguais e a (re)construção de identidades 

individuais e de grupos. SHEPERD e WICKE (1997, p.194 apud KLEBER, 2006, p.28) 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

15 

 

definem “música como uma prática social
2
 e cultural e, portanto, descartam o entendimento 

da música como qualquer outro artefato cultural”. 

Podemos conceber a ideia de que a música – em específico a educação musical – 

como prática social têm função preponderante na construção de saberes de si e do mundo, 

oportunizando a compreensão e reflexão crítica no processo da construção das identidades 

através do vasto conteúdo musical, suas estratégias, pedagogias e didáticas. Neste sentido, o 

Ponto de Cultura Jovens Pesquisadores, sendo um projeto de caráter crítico-político, 

proporciona espaços para as oficinas que o compõem – dentre elas a Oficina de Canto Coral – 

a elaborar estratégias por meio da educação musical para se atingir objetivos 

correspondentes.  

 

2. Registro e discussão das atividades – as estratégias utilizadas 

As atividades aqui descritas são referentes a três canções utilizadas na Oficina. 

Sendo elas: “Nkosi Sikelel iÁfrica – Hino Nacional da África do Sul”, “Benke – Milton 

Nascimento” e “Senhora Santana – cantiga folclórica do Vale do Jequitinhonha”. Estas foram 

selecionadas a partir da análise da relevância histórica, social e musical para o grupo. O tema 

trabalhado durante a realização das atividades foi “Identidade”. Para abordá-lo as estratégias 

utilizadas foram: 

- “Valorização da expressão cultural africana” através da canção “Nkosi Sikelel 

iÁfrica – Hino Nacional da África do Sul”;  

- “Discussão acerca das lutas indígenas pelo reconhecimento de seus saberes através 

da canção Benke – Milton Nascimento”  

- “Valorização dos sujeitos da comunidade oriundas de comunidades remanescentes 

de quilombos utilizada para tal a canção Senhora Santana – Canção folclórica do Vale do 

Jequitinhonha”. 

6.1 Nkosi sikele i’áfrika: A canção “Nkosi Sikele L’iÁfrica – Hino Nacional da 

África do Sul” em tradução para o português significa “Deus Abençoe a África”. Simboliza a 

                                                           
2
 As práticas sociais nos encaminham para a criação de nossas identidades. Estão presentes em toda a história da 

humanidade, inseridas em culturas e se concretizam em relações que estruturam as organizações das sociedades. 

Permitem, elas, que os indivíduos, a coletividade se construa. Delas, participam, por escolha ou não, pessoas de 

diferentes gêneros, crenças, culturas, raças/etnias, necessidades especiais, escolaridades, classes sociais, faixas 

etárias e orientações sexuais. Participam pessoas com diferentes percepções e conhecimentos, em diferentes 

processos de trabalho e lazer, em diferentes espaços, escolares e não escolares. Nelas, as pessoas expõem, com 

espontaneidade ou restrições, modos de ser, pensar, agir, perceber experiências produzidas na vida, no estudo de 

problemas e dificuldades, com o propósito de entendê-los e resolvê-los (OLIVEIRA et al, [2011]? p.6). 
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luta e esperança nos protestos e manifestações durante o período de segregação conhecido 

como Apartheid
3
 

Esta foi a primeira canção apresentada aos participantes. Sendo ainda muito recente o 

contato dos mesmo com canções de outras culturas e outros dialetos, busquei aproximá-los de 

forma gradativa. Inicialmente, fiz uma contextualização da história da canção, qual o local de 

origem e a sua simbologia. 

O primeiro passo foi apresentar diferentes arranjos da obra, para assim estimular a 

percepção musical de diferentes arranjos e instrumentações. Depois, foi decidido inserir em 

nosso repertório.  

Trabalhamos durante algumas semanas apreendendo a letra, seus significados e a 

melodia. Quando estes estavam seguros, propus um desafio – utilizado como estratégia - para 

que os participantes criassem seu próprio arranjo. 

O uso das imagens a seguir foram autorizados pelos pais e responsáveis dos 

participantes através do TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido). 

Figura 1: Atividade de estímulo ao protagonismo, coletividade, percepção e produção 

musical. 

 
 

Fig. 1 - Alunos participantes da Oficina de Canto Coral.  

Acervo pessoal da pesquisadora 

 

Por ter sido a primeira canção trabalhada, tive mais dificuldade de promover 

discussões abertas e profundas, pois ainda não havia abertura dos alunos. Desta forma, 

busquei fomentar os aspectos musicais de forma ampla: Apreciação de diferentes arranjos, 

estudo da letra e melodia e estimulo para construírem ideias para o arranjo. Pude perceber 

                                                           
3
 Letra e tradução disponível em: http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/africa-do-sul-conheca-o-

emocionante-hino-nacional-cantado-em-cinco-linguas   
 

http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/africa-do-sul-conheca-o-emocionante-hino-nacional-cantado-em-cinco-linguas
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/africa-do-sul-conheca-o-emocionante-hino-nacional-cantado-em-cinco-linguas
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que desta forma, as próximas atividades foram melhores trabalhas, já sentindo mais abertura 

por parte dos participantes. 

Será possível perceber nas próximas atividades descritas, que estas estratégias 

colaboraram para o melhor aprimoramento musical (sendo ela cantada em dialeto africano), 

bem como o sentimento de pertencimento para com a música e na reprodução crítica das 

canções. 

Alinhando-se aos conceitos de identidade e enraizamento, a música sensibiliza-os a 

refletir sobre a cultura africana, relembrando a estética negra que muitas assemelham aos seus 

familiares e algumas vezes a si mesmos, nesse sentido remente-se ao sentimento de 

pertencimento a esta cultura, o que antes possivelmente seria negado.  

6.2 Benke - Milton Nascimento: Composta por Milton Nascimento, a canção 

“Benke”, é uma homenagem ao menino indígena que aos 12 anos foi escolhido para 

representar seu povo Ashaninka e todos os caciques de tribos indígenas na Rio-92, a 

conferência mundial sobre clima. Sua fala enalteceu os conhecimentos do povo da floresta e 

propôs um modelo de comunhão de saberes entre cientistas e indígenas
4
. 

Utilizando caixa de som, reproduzimos a canção “Benke” para ser apreciada e 

estimular a percepção musical. Para a promoção da discussão seguinte, deixamos a canção 

ser reproduzida em volume mínimo na caixa de som enquanto foi lido o discurso do menino 

indígena homenageado na mesma.  

 

 

Fig. 2 - Atividade de apreciação e percepção musical. Data: 13 de outubro de 2018. 

Alunos participantes da Oficina de Canto Coral. 

Acervo pessoal da pesquisadora. 

 

                                                           
4
 Letra da canção disponível em: https://www.letras.mus.br/milton-nascimento/47418/ 

https://www.letras.mus.br/milton-nascimento/47418/
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A partir da análise das falas na roda de conversa pude observar que os diálogos entre 

os alunos acerca da compreensão da canção e do texto se desenvolvem sobre os vários 

materiais que utilizamos no dia-a-dia e que são oriundos da natureza a partir da visão da 

destruição do meio ambiente pelos homens. Para além a compreensão que os mesmos têm 

sobre o início da relação de poder/opressão entre portugueses e indígenas e o conceito de 

“raças” demonstraram conhecimentos do senso comum sobre a história da construção do 

Brasil. Pressuponho, a partir da análise da transcrição das discussões que a falta de acesso às 

produções de conhecimentos de sujeitos historicamente marginalizados – africanos, afro-

brasileiros e indígenas neste caso – não possibilita a construção do (re)conhecimento em 

relação as estas produções, fomentando as desigualdades existentes o que influencia 

diretamente na compreensão dos mesmos sobre o inerente papel desses sujeitos nas estruturas 

socias e na construção das identidades individuais e coletivas. 

6.3 Senhora Santana – cantiga folclórica do Vale do Jequitinhonha
5
: Busca valorizar a 

cultura dos remanescentes do Vale do Jequitinhonha - MG, migrantes na cidade de 

Pradópolis, que tiveram sua história apagada. Quando contada, a história da cidade de 

Pradópolis – SP não reconhece a importância desses migrantes na construção das grandes 

usinas de cana de açúcar e moendas de café que sustentaram (e sustentam) a economia das 

cidades da região de Ribeirão Preto
6
. 

A responsável por preparar a alimentação para os participantes do projeto Jovens 

Pesquisadores, Maria Fabiana de Souza Castro, Dona Maria, está entre esses muitos 

migrantes que em busca de melhores condições de vida vieram para Pradópolis. 

Na ocasião da escolha da música, Dona Maria foi convidada a cantar junto aos 

participantes da Oficina de Canto Coral a canção, pois sendo ela oriunda do Vale do 

Jequitinhonha, foi também uma lavadeira que entoava canções durante o trabalho na beira 

dos rios. Quando feito o convite, Dona Maria disse que gostaria muito, mas tinha o 

compromisso de cuidar de sua mãe já bastante idosa e por isso não poderia participar dos 

ensaios. Porém, alguns minutos depois de ir embora, retornou com sua mãe na cadeira de 

roda e adentrou na sala da Oficina. Os participantes muito empolgados com a presença das 

duas, fizeram uma roda em torno delas e começaram a fazer perguntas sobre sua história.  

A partir das várias histórias que Dona Maria relata para os participantes sobre as 

condições de vida no Vale, percebe-se que mesmo distante, há muito conhecimento sobre a 

cultura local a partir da memória afetiva e da identidade de Dona Maria que fala com 

                                                           
5
 Letra disponível em:  https://www.letras.mus.br/coral-das-lavadeiras-de-almenara-e-carlos-farias/senhora-

santana/ 
6
 Portal da Prefeitura Municipal de Pradópolis: http://www.pradopolis.sp.gov.br/portal/nossaHistoria.php 

https://www.letras.mus.br/coral-das-lavadeiras-de-almenara-e-carlos-farias/senhora-santana/
https://www.letras.mus.br/coral-das-lavadeiras-de-almenara-e-carlos-farias/senhora-santana/
http://www.pradopolis.sp.gov.br/portal/nossaHistoria.php
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pertencimento sobre os procedimentos, o modo de falar, os costumes e o sentimento de 

coletividade. 

Na análise dos áudios da conversa entre os participantes e Dona Maria pode-se 

perceber que o sentimento de deslocamento que ela sente ao sair de Minas para vir para 

Pradópolis, se assemelha ao conceito de desenraizamento. Os participantes relacionam a fala 

dela, com as histórias de seus familiares e buscam relembrar qual o local de origem dos 

mesmos. 

Dona Maria, assim como muitos migrantes, vieram em condições desumanas para 

trabalhar como “boia-fria”. Eram estimulados pelas inúmeras propagandas da época a vir 

para “Califórnia brasileira” (Ribeirão Preto) onde encontrariam trabalho bem remunerado e 

condições para a ascensão social.
7
 Mas o que se vê é um cenário contraditório onde famílias 

inteiras se deslocam de seu lugar de origem e encontram inúmeras barreiras sociais nos 

campos da saúde, educação, moradia e socialização. Podemos enxergar claramente o 

processo de desenraizamento e suas ramificações. Ao passo que conforme Dona Maria se 

apropria de sua própria história entre em outro processo, o de conscientização. Como 

exemplo se vê esta fala: “Bom, eu não alcancei escravo. Mesmo assim entre aspas era 

escravizado, mas não era....” onde ela reconhece que as condições de trabalho e vida a ela 

impostos tem relação com a perpetuação da escravidão. 

 

Da 

Figura 3: Entrevista com Dona Maria, junta a sua mãe Dona Olinda. Ambas migrantes oriundas do Vale do 

Jequitinhonha–MG. 

Alunos participantes da Oficina de Canto Coral junto a Dona Maria e Dona Olinda.  

Acervo pessoal da pesquisadora 

                                                           
7
 Reportagem do Programa da Rede Globo - Repórter sobre “A Califórnia brasileira” Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=weuIS1seRMU  

https://www.youtube.com/watch?v=weuIS1seRMU
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A importância da troca intergeracional entre Dona Maria e os participantes da Oficina 

ocorrida neste momento simboliza a valorização da memória coletiva, além de proporcionar o 

sentimento de pertencimento e valorização dos sujeitos da comunidade que quando recebem a 

oportunidade de expor sua cultura, sua memória, sua identidade contribuem de forma 

incalculável para a construção da identidade dos que estão vindo e necessitam ter contato 

com sua própria cultura, sua origem. 

 

7. Entrevista coletiva com os participantes:  

A entrevista a seguir foi gravada no espaço destinado a Oficina de Canto Coral do 

Ponto de Cultura Jovens Pesquisadores, a Creche Simone Anacleto, na cidade de Pradópolis 

– SP, no dia 27 de outubro de 2018 as 9:00hs da manhã. A entrevista teve duração de 

32:01min contendo 12 perguntas.  

1.     Onde você nasceu? 

2.     Qual o local de origem de sua família? 

3.     Quais os gêneros musicais prediletos da sua família? 

4.     Quais são os hábitos mais comuns entre seus familiares? 

5.     Você se identifica com os hábitos deles? 

6.     Os seus pais já relataram algum preconceito sofrido devido à origem (local de nascimento), 

forma de se comunicar (sotaque), vestimentas, cor da pele, tipo de emprego, entre outros? 

7.     Você já sofreu algum preconceito pelos mesmos motivos? 

8.     Você já foi preconceituoso (a) com alguém por algum desses motivos? 

9.     Em relação à música, quando você cantou/tocou as músicas de origens africanas e/ou 

indígenas o que sentiu? 

10.  O que essas músicas te fizeram pensar? 

11.  Você já ouviu esses gêneros musicais em outros lugares (escola, festas, mídias, em casa)? 

12.  O que é identidade pra você? Qual a relação da música com a sua identidade? 

 

Em suma a maioria dos alunos nasceram em cidades paulistas, porém seus pais e avós 

são oriundos de estados como Minas Gerais, Bahia, Ceará e Pernambuco, comprovando 

assim a legitimidade desta pesquisa em relação ao reconhecimento da identidade étnico-racial 

dos participantes sendo descendentes de migrantes oriundos destes estados com fortes 

resquícios das culturas africanas e indígenas. 

Na pergunta três - quais os gêneros musicais prediletos da sua família? - a maioria dos 

participantes enfatizaram sertanejo, funk e música gospel como os gêneros mais escutadas em 

casa ou em outros locais. 

Sobre os hábitos e costumes de seus familiares referente a pergunta quatro - quais são 

os hábitos mais comuns entre seus familiares? - os participantes responderam situações 

referente ao dia-a-dia não relacionando aos costumes oriundos das culturas que seus pais são 
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originários. Assim completei a frase perguntando se os pais dos participantes iam muito a 

igreja e a maior parte dos participantes disseram que não 

Essa desconexão com a religiosidade pode se dar pela falta de valorização dos 

costumes que viviam em suas terras natais, o que nos remete novamente ao desenraizamento 

e a construção da identidade. Quando estes vêm para uma cidade com costumes diferentes 

dos seus, modificam sua forma de viver afim de encaixarem-se aos costumes sociais 

impostos. Ainda no mesmo contexto os participantes enfatizam a relação dos pais com a 

cultura baiana, ainda forte nos costumes e identidade dos mesmos, o que transpassa aos 

participantes. Isso foi claro na fala de Gabrieli que relatou que seus pais vão apenas em uma 

igreja da Bahia e Maurício que relatou que seu irmão, Vinicius foi batizado na igreja de Pedra 

construída por escravos. 

A pergunta sete foi entre algumas, a mais provocadora, pois tiveram alunos que só se 

expressaram nela, como a participante Amanda que relatou “Eu já sofri um preconceito do 

meu cabelo porque na escola tipo todo mundo achava que todo mundo tinha que ter o cabelo 

lisinho, bonitinho só que tipo eu cheguei assim com meu cabelo afro e muitas pessoas 

“começou” me “zuar” sabe? Falar mal. Eu me sentia ruim por isso. Eu coloquei as tranças 

agora eu não sei se é uma forma de eu me sentir mais... não sei, uma forma de eu me sentir 

mais digamos tranquila assim sabe?”. 

Outros relataram várias situações de preconceito e racismo vividas pelos pais e em 

outro momento, pelo próprio participante. Na pergunta oito, pude analisar um fenômeno 

muito comum. A maior parte dos participantes negaram ter cometido algum tipo de 

preconceito, mesmo em algumas perguntas anteriores terem dado gargalhadas com frases de 

cunho racista proferida por uma participante. Porém, três participantes que há mais tempo 

frequentam as ações do Ponto de Cultura mostraram refletir com mais frequência sobre este 

tema. 

Em relação a pergunta 9, atento-me que os sentimentos mais expressivos foram 

felicidade, força, pertencimento e liberdade. Vale enaltecer a fala de Mauricio no trecho 

“como se a cultura tivesse aqui dentro e ela pulasse pra fora” possibilitando-me a afirmar 

que o processo do reconhecimento em relação as culturas aqui trabalhadas estão em 

desenvolvimento bem como a construção de sua identidade étnico-racial.  

Pode-se perceber que os alunos compreenderam como a música os afetou e colaborou 

em suas ações cotidianas e em sua formação pessoal a partir da análise e transcrição dos 

áudios. As falas acerca da relação da música com suas identidades - cotidiano, alteração de 

comportamentos - se revelam proporcionando afirmar que os mesmos se sentiram 

sensibilizados pelas canções trabalhadas. 
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3. Considerações finais 

A entrevista com os participantes possibilitou uma reflexão mais profunda sobre os 

diferentes tipos de preconceitos – em específico – o racismo e como se desdobrou na vida dos 

mesmos. Seja nas relações sociais, seja em conexão com a música, os participantes se 

mostraram reflexivos em relação ao tema, o que posso considerar ter sido fomentado pelo 

trabalho com as canções e as estratégias utilizadas.  

Pode-se perceber também que a presença da música no cotidiano dos participantes é 

marcante, assim como as canções trabalhadas na Oficina provocaram reflexões demonstradas 

nas respostas dos participantes, bem como o sentimento de pertença com as mesmas. 

Contudo, a relação clara e consciente sobre a conexão Música x Identidade não se faz 

concreta por ser “identidade” um conceito ainda de difícil compreensão para os mesmos ou 

por compreenderem que a prática “boa ou ruim” do canto, dentro da Oficina, exemplifica a 

não-relação que os mesmos têm com a música. Assim compreendo que se demonstra 

necessário a continuação do trabalho dentro da Oficina com os participantes, afim de 

explanar o tema Identidade.  

 

Conclusões 

Esta pesquisa nos possibilita refletir acerca das estratégias que podem ser adotadas na 

educação – em específico a educação musical – para que seja promovida uma proposta 

educacional que leva em conta as relações étnico-raciais. Não pretendo, contudo, dar 

respostas absolutas sobre a prática, e sim fomentar os diálogos pertinentes à temática 

contribuindo com educadores musicais, que também compreendem a educação musical como 

ferramenta de transformação de realidades que têm em sua história práticas de 

desumanização impingidas de uns sobre os outros.  

Neste contexto compreende-se a música como ferramenta de contribuição para a 

educação das relações étnico-raciais, pois, pela própria natureza, mobiliza os sentidos, 

convidando à ação mesmos os que não estejam dispostos. Sendo também entendida como 

atividade musical historicamente inserida no contexto cultural. Assim sendo, se apresenta 

muito eficiente na mobilização de pessoas, servindo de ferramenta mobilizadora que fomenta 

ações e reflexões, promovendo o direito a diversidade. 

A partir das reflexões, compreendemos que é necessário fortalecer o processo de 

descortinar e expor determinadas narrativas históricas, para assim possibilitar o contato com 

o que nos foi e é velado. Esta memória, enraizada, porém desvalorizada, necessita emergir, 
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sair da amnésia social, podendo este processo ser mais efetivo quando trabalhado 

coletivamente e através de ferramentas mobilizadoras como a educação musical.  

Em relação aos participantes, considero que os mesmos obtiveram oportunidades de 

refletirem acerca de suas identidades a partir da utilização das estratégias e análises feitas 

durante a realização das atividades. Destaco que os participantes que há mais tempo são 

atendidos pelo Ponto de Cultura, assim respectivamente pela Oficina de Canto Coral, se 

mostram mais reflexivos e conscientes de suas histórias, refletindo nos seus posicionamentos 

e atitudes perante as situações de racismo vividos por eles e seus familiares.  
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MÚSICA E CIDADANIA – DESCRIÇÃO DE EXPERIÊNCIAS REALIZADAS NO 

PROJETO “CIA DA GENTE” 

 

Gabriele Lima Almeida
8
 

 

 

Resumo: A elaboração desta escrita tem por objetivo apresentar experiências obtidas no projeto de extensão 

“Cia da Gente” da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Será descrito sobre a criação do projeto na 

instituição, a elaboração dos conteúdos utilizando a unidade didática e o retorno do que foi abordado dentro da 

sala de aula. Espera-se que tal pesquisa vivenciada auxilie pessoas interessadas na área da educação musical 

infantil pensando na valorização humanística dos alunos. 

 

Palavras-chave: musicalização. coral infantil. Cia da gente. cidadania. 

 

 

Introdução  

A descrita do projeto do coral “Canto da Gente” foi pensado pela perspectiva de 

idealização de conceitos relacionados a música infantil interligada também a ética das 

crianças atendidas neste processo. Após observações feitas, houve necessidades 

de implementação musical com envolvimento social. Será redigido sobre a instituição, o 

projeto a ser aplicado e a importância do mesmo para com os atendidos e a comunidade 

envolvida.  

Para desenvolver os conceitos e atividades a serem aplicadas, houve um envolvimento 

de todos os conteúdos estudados na graduação através de matérias de metodologias da 

educação, matérias de práticas pedagógicas, educação e voz, canto coral, entre outros. 

Métodos lúdicos foram buscados para a facilitação do entendimento e melhor internalização 

do assunto. De uma forma geral, o direcionamento é para que o ensino seja concluído com 

satisfação de todos os envolvidos no processo. Também é destacado em que âmbito cada 

assunto exposto influenciará na formação musical e pessoal desses alunos.  

 

1. Cia da Gente 

O Cia da Gente é um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) vinculada a Fundação GORCEIX sob a coordenação dos professores Marco Flávio e 

Fernanda. A proposta foi iniciada por alunos dos cursos de Música e Artes Cênicas e 

atualmente conta também com bolsistas da área de Pedagogia e Jornalismo. Ao total são 

atendidas seis instituições da cidade de Ouro Preto – MG sendo elas APAE, Lar dos Idosos 

São Vicente de Paulo, Hospital Santa Casa, Pastoral, CAPSI e a Igreja Nossa Senhora de 
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Lourdes onde comporta o Coral infantil, que será abordado neste artigo, e Orquestra de 

Violão.  

A instituição atendida que comporta o Coral localiza-se em Ouro Preto – MG, Bairro: 

Bauxita. A igreja foi fundada em 1964, desmembrada, em sua maior parte, da Paróquia Nossa 

Senhora da Conceição e, em pequena parte, da Paróquia Nossa Senhora do Pilar. É com 

muita clareza que as igrejas de Ouro Preto são consideradas riquezas históricas da cidade, 

e ter a oportunidade de explorar um trabalho que envolva o reconhecimento do Projeto neste 

processo e nesta história é mais uma visibilidade e agregação de grande satisfação e 

importância tanto para a comunidade como para os envolvidos.   

O projeto de extensão Cia da Gente começou a atuar nesta 6º instituição em setembro 

de 2017, auxiliando assim em apresentações do Coral, com recursos de aulas iniciais 

de musicalização e performáticas do Canto Coral, e o mais importante que, contudo isso 

houve forte influência na consistência da fundação do mesmo.  

Além do objetivo didático houve um objetivo humanístico como parte do processo. D

estaco como primordial trabalhar em sala de aula a questão das oportunidades que a vida 

oferece. Não formar somente um músico. Primeiramente, a intenção inicial do projeto para 

com os atendidos é formar o ser humano, um cidadão com responsabilidade, discernimento e 

autocrítica. Nas aulas de canto coral e musicalização, valores como respeito, senso 

colaborativo, autodisciplina e concentração, foram estimulados e desenvolvidos. Dessa forma 

as aulas também teve como perspectivas possibilitar que os alunos se tornem cidadãos mais 

preparados para viver em sociedade.  

Apesar do início recente, o trabalho demonstrou resultados positivos com relação 

aos objetivos tanto humanísticos como didáticos traçados. 

 

2. Desenvolvimento do projeto de aulas na instituição 

O projeto 2018 realizado na instituição foi elaborado e realizado por etapas. Em 

primeiro momento, o processo de musicalização buscou ser aplicado com o intuito de dar 

desenvoltura e preparo necessário aos alunos para a prática do canto coletivo. Nestas aulas 

foram abordados temas referentes aos conceitos básicos da música tais como percepção 

musical, leitura rítmica e melódica (partitura), ritmos interligando a pulsação e andamento 

das músicas, escalas e solfejos e outros conceitos necessários da música para a execução do 

Canto Coral. Todos estes temas foram trabalhados com a intencionalidade de agregar além de 

conhecimentos teóricos e práticos, á melhoria na coordenação motora, o desenvolvimento da 

capacidade de criação, o experimento das várias linguagens musicais como a dança e a 
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expressão corporal voltada para a rítmica e a vivencia da música de modo a expressar 

sentimentos e emoções. 

  

Na segunda etapa  o objetivo foi 

direcionado a execução do repertório e foco em apresentações. A intenção é que os conceitos 

aprendidos na primeira fase sejam 

aplicados nos ensaios relacionados a segunda parte que será o Canto Coral coletivo. 

Para a escrita e idealização do projeto 2018, foi necessário observar e expor uma 

unidade didática onde foi 

organizada desde o espaço físico, duração do processo, até objetivos pedagógicos a serem 

aplicados, gerais e específicos.  

 

 

3. Unidade Didática 

A unidade didática pode ser definida como divisão do conteúdo em unidades. Através 

de uma ideia central, o educador deve reunir um conjunto de objetivos do ensino e aplica-lo 

com finalidade da assimilação dos indivíduos. Abaixo há a exemplificação. 

Duração: Este trabalho necessita de 1 ano para atingir por completo a objetividade com um 

grupo fixo. No primeiro semestre o trabalho será para a consistência da iniciação musical e o 

segundo semestre será voltado para a prática de um repertório completo a ser 

apresentado como um produto final. Levando em consideração que a avaliação do processo 

ocorrerá no decorrer dos semestres com realizações de outras apresentações.  

Contexto educacional: Coral infantil da Igreja de Nossa Senhora de 

Lourdes (Paróquia Cristo Rei) - Bauxita.  

Espaço físico e material: Os ensaios acontecem em uma sala de porte pequeno, mas é 

suficiente para comportar os alunos e orientadores. Nela contém um quadro, cadeiras e mesas 

a disposição. Também contém materiais como: giz, lápis e borrachas, canetas, papéis. O 

instrumento deve ser levado pelo orientador.  

Objetivo: Ensino de música com metodologia simples para aprendizado dinâmico de 

formação de coral, desenvolvimento e apresentação de repertório eclético com temas 

variados, sem fins lucrativos.  

Público - alvo: Crianças com faixa etária 7 á 14 anos.   

Conhecimentos prévios, expectativas, interesses: Por parte dos alunos não há 

conhecimentos prévios teórico e prático com relação á música. O interesse é notório de 

ambas as partes positivamente e as expectativas é simplesmente a conclusão do projeto anual 

de forma satisfatória.  
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Tema: O tema a ser trabalhado dentro do Coral envolverá música e cidadania. 

Objetivo Educacional Geral: O objetivo que é buscado através do planejamento para a 

iniciação do projeto é o desenvolvimento vocal e musical do grupo infantil com o intuito de 

formar um coral de vozes subdivididas. As atividades e o conteúdo a ser aplicado será 

voltado para o aprendizado com relação a musicalidade, a vocalização, a corporalidade, a 

expressão emocional e a habilidade comunicativa por meio da música. As obras musicais a 

serem trabalhadas serão vastas, desde músicas atualmente conhecidas até músicas sacras e 

dentre outras.  

 

Objetivos Específicos:  

 Musicalização inicial:  

Brincadeiras voltadas a estimulação do canto, ao aprendizado do ritmo, andamento, e 

vários temas relacionado a percepção musical.  

 Sonoridade e percepção auditiva:  

Estudo e percepção das propriedades do som, sons ambiente, treinamento auditivo com 

prática de solfejos e ditados, percepção de contorno melódico, intervalos, timbre e 

dinâmicas.  

  Harmonicamente:  

Prática intensiva envolvendo intervalos, escalas e acordes, paralela á intensificação dos 

estudos dos fatos básicos da Teoria Musical.  

 Elementos de leitura e notação musical (Partitura)  

As partituras registram ideias harmônicas, rítmicas e melódicas. Resumidamente será o 

aprendizado de como cada nota é representada no papel. Será a dominação de uma nova 

linguagem, a musical.  

 Vocalizes:  

Irá promover o desenvolvimento respiratório, bem como, o conhecimento do corpo 

inerente ao fazer musical com a voz.  

 Coletividade:  

Introdução as noções de canto em grupo e concentração na execução individual em meio 

ao conjunto.  

  

Conteúdos  

 Conceituais: Fatos, princípios e conceitos. Serão apresentados os preceitos do som, do 

ritmo e vários outros como conceitos dos meios da música.  
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 Procedimentais: Técnicas e procedimentos. Atividades que envolva corpo, ritmo e 

dança serão incluídos. Métodos de Kodally e Dalcroze serão referências 

para realização destes exercícios.  

  

 Atitudinais: Valores, atitudes e normas. A ética será um assunto bastante ressaltado 

durante o procedimento metodológico. Maneiras de se portar em coletividade, de respeito 

para com o outro, de comportamento serão alguns assuntos atitudinais 

abordados. Faremos com que cada atitude se assemelhe ao dia a dia, tornando assim um 

hábito benéfico de uma forma geral.  

 

Produto: O produto principal é a efetuação positiva do planejamento descrito. Tanto da 

absorção dos alunos com o conteúdo quanto para a realização de forma benéfica da aplicação 

do Projeto.  

 

Proposta de avaliação: As propostas avaliativas será pela autoavaliação e reflexão sobre 

temas abordados e atividades realizadas.   

 Este modelo de unidade didática foi pensada de forma a organizar a metodologia de 

ensino e ter uma aplicação consistente do mesmo. Nota-se que os detalhes da proposta são 

interessantes de ser bem descritiva em uma elaboração, pois auxilia em uma visibilidade mais 

ampla do educador quanto ao ensino e aprendizagem. 

 

1- Observações realizadas após a aplicação do projeto 

Durante o primeiro semestre as atividades foram direcionadas a iniciação musical, 

tendo como objetivo interligar as crianças ao primeiro contato com a música. Foram 

trabalhados elementos musicais e atividades procurando a socialização e o trabalho em 

conjunto. Abaixo há temas que foram primordiais para a concretização desta primeira parte 

do processo. 

 Trabalho em conjunto: 

O objetivo do trabalho em grupo é auxiliar na socialização e interação de uns com os 

outros obtendo a solidariedade, o respeito ao ponto de vista do próximo, o sentimento de 

coletividade e a empatia. O coral tem por necessidade a realização em conjunto e para que 

isso ocorra de forma significativa é importante exercitar todos estes aspectos a primeira 

instância. Diversas dinâmicas foram realizadas com o intuito de conscientizar as crianças a 

estes pontos principais para a iniciação de um coral confiante e bem preparado. Como 

resultado positivo houve um desprendimento significativo de crianças tímidas se tornarem 
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autoconfiantes, com postura de comportamento e respeito durante todo o trajeto realizado até 

o momento. 

 Primeiro contato musical: 

O primeiro contato musical feito com as crianças foi pensado de forma cautelosa e 

bem elaborada. Foram utilizadas atividades ilusóricas trabalhando a música do dia-a-dia, 

auxiliando-os ao melhor entendimento e realização do conceito musical. Na educação 

infantil, é importante associar a música de forma divertida e descontraída, isso faz com que, 

além do aprendizado a prática musical aconteça positivamente.  

 Iniciação musical: 

A iniciação musical foi feita logo após o experimento do primeiro contato musical. 

Métodos de Dalcroze e Kodally serviram como referências para a fixação do conteúdo. 

Atividades corporal envolvendo elementos da música foram aplicados. As diversas 

linguagens musicais também foram experimentadas em formas de danças, palmas e bastante 

movimentação corporal. A afinação foi trabalhada através do método de Kodally com o 

auxilio de um teclado.  

 Ritmos, células rítmicas, pulsação: 

Houve uma grande animação ao envolver brincadeiras que continham a idealização de 

um ritmo. Diversas maneiras diferentes foram propostas pelos próprios alunos, o que os levou 

a criação e interação de uns com os outros. Ao mesmo tempo foi trabalhada a concentração 

mantendo o foco e a atenção até a finalização dos exercícios. 

 Melodia, notas musicais: 

Durante todo o processo foi importante ressaltar a diferenciação entre melodia e 

harmonia como um acréscimo do entendimento musical. O sentido da música foi abordado 

pensando no desprendimento teórico com o objetivo do experimento da prática musical vir a 

primeiro ponto. Alguns elementos foram definidos, como por exemplo, os tipos de escalas 

trabalhadas, mas todos feitos de maneira básica. 

 Músicas e trechos de músicas infantis: 

Em segundo plano, foi trabalhado um repertório com músicas vastas, sendo elas 

direcionadas a apresentações ocorridas e a futuras apresentações planejadas. Como melhor 

sofisticações das audições das músicas foram incluídas palmas ritmadas e utilização de 

cânone. Ao mesmo tempo, com o conhecimento de que a música pode ser expressa de várias 

formas, a busca pela inserção do repertório foi de forma também cultural.  

 Criatividade: 

A criatividade, um dos pontos em que mais foi explorado dentro das aulas, é um 

alicerce da música. Há uma gratificação quanto nós educadores e quanto a eles alunos pela 

capacidade e liberdade da conquista do poder da criação. E isto é trabalhado nas aulas de 
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forma intensa para que os alunos entendam a importância deste desenvolvimento pessoal que 

pode ser compartilhado com todos. 

 Memória: 

O desenvolvimento da memória é outra habilidade que o ensino da música 

proporciona ao atendido. Para aprender uma música é necessário exercitar a memória 

sequencial. Além disto, elementos presentes na música como tempo, tom e timbre são dadas 

como importantes para que crianças desenvolvam com maior facilidade a memória. 

 Letra e desenvolvimento da linguagem: 

A letra auxilia na dicção de algumas palavras, assim como palavras são importantes a 

serem armazenadas para utilização em uma formação de frase ou simplesmente 

conhecimento pessoal. 

No fim das aulas os momentos geralmente são livres com o objetivo das crianças 

sentirem liberdade musical para cantar e demonstrar o que vem aprendendo com as aulas. De 

forma horizontal, as crianças tem o poder de opinar e sugerir propostas, dessa forma é 

alimentado à autoconfiança e a democratização.  

 

Conclusão 

 O projeto “Cia da Gente” contribui de diversas formas as instituições atendidas. O 

coral “Canto da Gente”, apesar de sua recente formação, apresenta um significativo impacto a 

comunidade atendida.  

 Assim como todo trabalho, houveram-se resultados positivos e negativos. Foi possível 

ir para além do conceito músico/aluno, foi compreendida a importância humanística de cada 

integrante. Trabalhar a criatividade, memória, coletividade, performance e dentre os outros 

temas citados desenvolveu um senso social e cultural elevando a sensibilidade para uma 

maneira de visão com relação aos demais. Os pontos negativos foram abordados em outro 

projeto para a melhoria do mesmo e a continuidade do trabalho buscando o bom desempenho 

do grupo. 

 O ensino musical infantil requer cautela durante a aplicação dos conteúdos. Percebe-

se que é possível, através de brincadeiras, ter uma abordagem interessante quando se tem o 

público-alvo infantil.   
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Resumo: 

Esta comunicação, recorte de uma pesquisa de TCC desenvolvida na Universidade Federal de Uberlândia, tem 

como foco entender mais sobre a voz infantil e como deve ser trabalhada, considerando este aspecto 

fundamental para o professor que atua na área. Pesquisas científicas recentes apontam que o canto, ensinado de 

forma correta e saudável, proporciona benefícios à voz infantil. É necessário, portanto, que o professor conheça 

a anatomia e a fisiologia da voz das crianças, e dentro destas características, desenvolva um trabalho adequado, 

respeitando os limites e proporcionando um treinamento saudável e correto. Pretende-se assim, tendo como base 

estudos já desenvolvidos sobre a pedagogia vocal infantil, apresentar o processo de construção de exercícios 

básicos de relaxamento, respiração e aquecimento vocal para se trabalhar o canto com crianças entre 6 e 10 

anos. 

 

Palavras-chave: Voz infantil. Exercícios vocais. Canto com crianças.  

 

 

Introdução 

A voz está presente em vários contextos, principalmente em aulas de musicalização 

com crianças. Contudo, muitas vezes a prática ocorre com professores que não são 

profissionais do canto e não conhecem o aparelho fonador das crianças, o que pode colocar 

em risco a saúde vocal das mesmas. Entender sobre a voz infantil e como deve ser trabalhada 

é muito importante para o professor que atua nesta área, permitindo-lhe a construção de um 

caminho seguro e adequado para as crianças. As experiências pessoais da investigadora, que 

trabalha com o público infantil, e é graduada em Música (Licenciatura), habilitação em canto, 

levaram-na a escolher esta temática. Entre os anos de 2016 e 2017, teve a oportunidade de 

trabalhar com um coral de crianças através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID). Durante esse período, foi orientada por uma professora do curso de 

música, auxiliando com materiais didáticos e escolha do repertório. Entretanto, percebeu que 

havia pouco material publicado sobre o assunto no Brasil e muito do que encontrou sobre o 

tema estava em outros idiomas. Isto a motivou a desenvolver este estudo e contribuir com a 

área. Com este intuito estruturou o seguinte problema: Quais tipos de exercícios técnicos 

seriam mais adequados para o trabalho com a voz infantil? A partir da problemática, a 

investigadora se propôs a desenvolver exercícios técnico-vocais direcionados para crianças da 

faixa etária de seis a dez anos. 

 

1. O ensino do canto para crianças e aparelho fonador infantil  

                                                           
9
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A voz é o instrumento natural do ser humano. Através dela podemos transmitir ideias, 

emoções, e sentimentos. A voz é também um importante meio de se expressar artisticamente. 

Autores como Williams (2012) e Nunes (2009), afirmam que o contato com a música, que 

também favorece o desenvolvimento da voz, ocorre desde o período intra-uterino, onde o 

bebê é exposto a sons internos e externos ao corpo da mãe. Sua percepção auditiva já está 

sendo formada também. Assim, quando nasce, o bebê reconhece a voz da mãe e expressa 

suas necessidades chorando ou gritando, usando pela primeira vez a voz (NUNES, 2009; 

WILLIAMS, 2012). O canto, portanto, está muito presente no cotidiano das crianças, desde 

os primeiros anos de vida, em casa, na escola, e em outros ambientes. Além disso, o canto 

pode ser uma ferramenta importante para o processo de desenvolvimento da fala. Pixley 

(2015) também atesta que o canto, além de acalmar o bebê, é uma ferramenta que pode 

conectar a mãe e o filho de forma afetiva, propiciando a comunicação entre ambos. Neste 

contexto, a mãe se torna também o modelo vocal da criança e a sua referência. Este papel é 

passado anos mais tarde para o professor, que muitas vezes se vale do canto como ferramenta 

em sala de aula. O canto, como descrito pela autora, pode ensinar às crianças aspectos sobre 

diversas culturas, tradições e aspectos sobre o mundo. 

A autora Williams (2012) destaca sobre os benefícios do canto para a saúde mental e 

física. Segundo a autora, pesquisas apontam que o canto auxilia na educação e 

desenvolvimento da criança, inclusive no processo de comunicação. Ainda sobre o canto para 

crianças, destaca-se que apesar de ser algo natural e presente desde o nascimento, conforme 

se referenciou anteriormente, muitas vezes não ocorre da forma correta, o que a longo prazo 

pode fazer com que problemas vocais sejam desenvolvidos. Defende-se assim que 

profissionais que trabalhem o canto com crianças conheçam as principais ideias de autores 

que discutem sobre o ensino do canto infantil e compreendam o processo de ensino e 

aprendizagem, sua importância, refletindo também acerca da prática pedagógica. A este 

respeito Pereira (2009) afirma que apesar do canto ser uma ação natural para a criança é 

necessário ter técnica para se produzir uma melodia corretamente. Também Carnassale 

(1995) diz que a técnica vocal infantil deve desenvolver-se preservando acima de tudo a 

saúde da voz da criança. Pensando sobre a técnica vocal, esta deve ser um caminho eficaz, 

consciente e saudável para a criança conseguir desenvolver o canto. Para isso, é necessário 

pensar nos caminhos e métodos que o professor usa para desenvolver a técnica vocal com as 

crianças. Ao pensarmos sobre a musicalização infantil, por exemplo, pode-se observar que 

muitas vezes o ensino se dá por pessoas que não possuem o conhecimento específico sobre a 

voz. Há também outro espaço, que é a escola regular, em que os professores usam o canto 

como recurso pedagógico e muitas vezes não possuem o preparo vocal, o que pode colocar 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

34 

 

em risco a saúde vocal das crianças. As consequências são perceptíveis ao nos depararmos 

com crianças que possuem problemas vocais graves por falta de educação ou um trabalho 

vocal feito da forma errada. As disfonias vocais infantis, problemas nas pregas vocais como 

fendas ou nódulos, ocorrem por mau uso e falta de consciência sobre o funcionamento da 

voz. Segundo as autoras Cavadas, Pereira e Behlau (2002) a condição vocal de um ser 

humano está intimamente ligada à sua anatomia e fisiologia, carga emotiva na fala, a acústica 

do espaço, modo e contexto da exposição oral. A disfonia vocal também interfere no canto, 

na comunicação da criança, e em seu comportamento. Percebe-se, portanto, que o trabalho 

técnico-vocal correto é fundamental para que a criança que cante seja em coros, seja a solo, 

seja em grupos escolares, evite disfonias.  

Ao conhecer a anatomia e fisiologia do aparelho fonador, compreende-se suas 

capacidades e limitações, e a partir disso, trabalha-se a técnica vocal de uma forma saudável. 

A autora Ribeiro (2011, p. 7) afirma que “devemos começar a construir a nossa voz na 

infância, de forma a potenciar uma boa desenvoltura vocal (afinação e qualidade na imitação 

e emissão vocal).” Inclusive, a criança que é educada vocalmente, possui menos chance de 

desenvolver disfonias vocais. De acordo com Carnassale (1995), ao ensinar a respiração 

correta o professor de canto ajuda a evitar problemas vocais. Na fase da puberdade, a autora 

pontua a necessidade de conscientizar o adolescente sobre o uso moderado da voz, evitando 

abusos vocais. Além disso, a escolha dos exercícios técnicos vocais e repertório devem estar 

ajustados à voz da criança. Tudo isso corrobora para uma prática vocal saudável. Ao 

desenvolver a técnica, aprendemos a cantar com o menor esforço muscular possível, evitando 

lesões. Para que o indivíduo tenha consciência, saúde vocal, além de aspectos musicais como 

afinação, é preciso que o trabalho consciente com o canto se inicie desde a infância. Além do 

mais, a voz da criança é educada informalmente a partir do momento em que entra em 

contato com o mundo exterior e se relaciona com os seres humanos à sua volta. A 

consciência saudável do uso vocal dos adultos determinará se a criança saberá usar sua voz 

de forma a não colocar em risco seu aparelho fonador (PEREIRA, 2009; COELHO, 2012; 

CARNASSALE, 1995). 

A forma como a criança usa sua voz, muito se dá pelas relações com o modo como os 

adultos à sua volta usam suas vozes. De acordo com Giga (2004), a imitação é um elemento 

fundamental durante o processo de aprendizagem e educação vocal. O processo de 

aprendizagem das crianças em sua maioria é por imitação e reprodução, que deve ser 

acompanhada de percepção auditiva, expondo as crianças a experiências musicais diversas. 

Em relação ao que foi dito anteriormente, muitas vezes a criança observa um adulto e tenta 

reproduzir as mesmas ações, desenvolvendo-se musicalmente. Sendo assim, é necessário que 
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as crianças tenham bons exemplos, com pessoas que possuam consciência correta do uso da 

voz, nas quais elas possam se espelhar. Por esse motivo é importante que o professor de canto 

que trabalhe com crianças, ou o professor de música que utilize o canto em suas aulas, 

tenham formação adequada sobre voz e o trabalho com a voz infantil. Infelizmente, nos dias 

atuais, muitas crianças têm desenvolvido problemas vocais devido à falta de orientação vocal 

consciente e adequada. É muito importante que o treinamento vocal se inicie antes da 

puberdade, sendo o mais cedo possível, para evitar problemas vocais. Williams (2012) afirma 

ainda que a técnica vocal para crianças é um meio que pode garantir que os alunos não 

tenham cansaço vocal, desenvolvam bons hábitos e tenham uma voz madura saudável. A 

autora afirma que o canto infantil deve evitar extremos como períodos longos em atividade 

vocal, tonalidades muito agudas ou muito graves, notas rápidas (coloraturas ou melismas), 

frases ou notas muitos longas e cantar em forte intensidade. Por isso é tão importante que o 

professor de canto tenha atenção a esses aspectos ao selecionar as canções para se trabalhar. 

Esses requisitos foram desenvolvidos pensando-se na anatomia e fisiologia da voz infantil, 

respeitando as capacidades físicas das crianças. Além dessas características, as músicas 

devem ter frases curtas, graus conjuntos e poucos intervalos. Destaca-se também, que embora 

os aspectos técnicos sejam importantes, a forma de conduzir o trabalho com a voz infantil 

deve ser lúdica e coerente com a realidade da criança. O educador deve dar preferência a um 

repertório que faça sentido para as crianças e que seja parte do contexto delas.  

Refletindo sobre a arte de cantar, em suas mais variadas vertentes, percebe-se que o 

processo de ensino e aprendizagem é complexo, pois o instrumento é invisível e está dentro 

do nosso corpo. Assim como para se aprender um instrumento musical é necessário conhecê-

lo; conhecer a sua mecânica de funcionamento, com o canto também é fundamental que estes 

aspectos sejam observados, especialmente por profissionais que pretendem se dedicar à 

pedagogia vocal. Apenas com esta base o professor conseguirá desenvolver um trabalho 

assertivo e que favoreça o desenvolvimento técnico dos seus alunos preservando 

especialmente a saúde e a qualidade vocal dos mesmos. No que respeita à voz infantil, objeto 

deste estudo, entende-se que estes aspectos devam ser considerados ainda com mais cuidado 

pelos profissionais que trabalham com este público. Para entender a voz infantil é necessário 

conhecer o aparelho fonador da criança, discutir-se mais sobre anatomia vocal infantil, as 

diferenças entre o aparelho fonador infantil e o adulto, bem como entender sobre o seu 

funcionamento e as capacidades vocais da criança. De acordo com Pereira (2005), a voz é 

formada por aparelho respiratório, aparelho fonador (laringe), aparelho ressonador e aparelho 

articulatório. Segundo os autores Filho e Pereira (2005), o aparelho respiratório pode ser 

dividido conforme sua anatomia em porção superior (cavidades nasais, seios paranasais e 
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faringe) e porção inferior (laringe, traquéia, pulmões, brônquios, bronquíolos, canais 

alveolares e alvéolos). Em relação ao aparelho fonador (laringe) a autora Carnassale (1995 p. 

44) também afirma que a laringe está “na porção anterior do pescoço, diante da faringe, por 

baixo do osso hióide, e por cima da traquéia, formando com esta um tubo contínuo que se 

abre na porção laríngea da faringe.” Destaca-se assim que é na laringe que as pregas vocais se 

localizam. De acordo com Sundberg (2015), as pregas vocais, conhecidas popularmente 

como cordas vocais, são constituídas por músculos e mucosa e o espaço entre elas chama-se 

glote. Enfatiza-se ainda que, o tamanho das pregas vocais, da musculatura e quantidade de 

mucosa variam conforme a faixa etária e o gênero. Ainda em relação à laringe, destaca-se que 

possui cartilagens e ligamentos, além de músculos intrínsecos e extrínsecos, que determinam 

sua movimentação. A laringe é composta pelas seguintes cartilagens: tireóide, cricóide, 

aritenóides e epiglote. Além das cartilagens, a laringe possui em sua composição apenas um 

osso chamado hióide, conforme se reforçou anteriormente. Já o aparelho ressonador engloba 

faringe, boca e fossas nasais. Quando o som é produzido nas pregas vocais, as ondas sonoras 

se propagam nas cavidades, modificando o resultado sonoro. Esse fenômeno traz à voz a 

variedade de harmônicos de cada timbre (PEREIRA, 2005; CARNASSALE, 1995). Já o 

aparelho articulatório é capaz de modificar o som, usando suas estruturas, que são: língua, 

palato (duro e mole), mandíbula, lábios e dentes. Além da função articulatória, essas 

estruturas possuem diversas funções como mastigação, sucção e deglutição. Em relação à 

boca, a autora Tambeli (2014) diz que é a estrutura articulatória mais móvel e ajustável do 

aparelho fonador, sendo capaz de modificar as características de ressonância e a articulação 

dos fonemas. 

A autora Pinho (2019, p. 23), em “Músculos Intrínsecos da Laringe e Dinâmica 

Vocal” descreve a laringe como sendo “constituída de estruturas musculocartilaginosas, 

membranosas e ligamentosas. Localiza-se na terminação superior da traquéia e tem 

dimensões variáveis, conforme a idade e o sexo do indivíduo.” Pereira (2005) afirma que o 

aparelho fonador infantil possui semelhanças funcionais à laringe adulta, como a musculatura 

e suas respectivas funções, movimento e função das cartilagens, semelhança no movimento 

biodinâmico das pregas vocais, acústica do trato vocal e mecanismo respiratório. Entretanto, 

a mesma autora atesta que a laringe infantil possui dimensão, posicionamento e histologia 

diferentes em relação à laringe adulta. Sundberg (2015), no livro “Ciência da Voz”, afirma 

que há diferenças consideráveis entre o aparelho fonador adulto e o infantil. O comprimento 

das pregas vocais infantis é bem menor e o amadurecimento do aparelho fonador é bastante 

gradual, mas possui maior quantidade de mucosa em relação às do adulto. A espessura 

membranosa masculina é maior e aumenta muito mais do que a das meninas no período de 
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puberdade. A autora Carnassale (1995), afirma ainda que até a puberdade o aparelho fonador 

é praticamente igual em ambos os sexos. No recém-nascido a laringe do bebê está alta, 

localizada no nível da 3ª e 4ª vértebra cervical, bem próximo do palato mole, dando a 

característica nasal à voz. Segundo a autora a laringe fica nessa posição até os 5 anos, quando 

começa a descer, atingindo o nível máximo da 7ª vértebra ao longo da vida.  

Sobre as pregas vocais na infância, a autora Pereira (2005) afirma que elas têm entre 6 

a 8 mm de comprimento, desenvolvendo-se mais rapidamente na puberdade. A autora afirma 

ainda que na puberdade as pregas vocais da menina cresce cerca de 0,4 mm, e as do menino 

cresce 0,7 mm. Com base nos estudos de Sarfati, Vintenat e Choquart (2002 apud PEREIRA, 

2005), descreve ainda que com a descida da laringe e a ampliação das cavidades de 

ressonância, proporciona-se maior espaço, e consequentemente, aparecem os harmônicos 

mais graves da voz humana (PEREIRA, 2005). Destaca-se assim que as diferenças nas vozes 

femininas e masculinas aparecem de forma significativa com a muda vocal, que acontece na 

adolescência. Durante este processo, especialmente as vozes masculinas começam a ficar 

mais graves e a se diferenciar de fato das femininas (CARNASSALE, 1995). 

A este respeito Pereira (2005) afirma que o sistema respiratório amadurece a partir 

dos 16 anos, e que a estabilidade da dinâmica de ventilação ocorre a partir dos 7 anos de 

idade. Ainda sobre a anatomia e fisiologia vocal infantil, a autora afirma que a capacidade 

respiratória da criança é menor que a de um adulto. Entretanto, as crianças com treino vocal 

possuem maior capacidade respiratória do que as crianças que não foram educadas 

vocalmente. Percebe-se assim que há diferenças de tessitura e volume, capacidade 

respiratória, densidade das cartilagens, entre outros aspectos que devem ser considerados pelo 

professor quando se trabalha o canto com crianças. Sendo as cartilagens menos densas, por 

exemplo, e suportando pouco esforço muscular, o docente deve entender que as crianças 

ainda não são capazes de produzir sons extremamente agudos e de grande intensidade, e que 

um esforço neste sentido pode gerar prejuízos à saúde vocal dos mesmos. Além disso, a 

quantidade de mucosa é diferente, maior do que as de um adulto, e consequentemente, os 

padrões vibratórios das pregas vocais são diferentes das do adulto. Em relação à capacidade 

respiratória, a autora Williams (2012) afirma que os pulmões na fase infantil, ainda são 

pequenos, impedindo as crianças de cantarem frases ou notas muito longas. 

A autora Williams (2012) afirma que as cartilagens da laringe infantil ainda não 

possuem tanta rigidez, consequentemente se movimentam de forma irregular. Segundo a 

autora, há pouco espaço para realizar os movimentos. Pensando de forma prática, as crianças 

não conseguem realizar notas muito rápidas, a afinação também é instável e mudanças de 

tonalidade são mais difíceis de realizar. Em relação às pregas vocais, a autora afirma que a 
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estrutura da criança é mais fina, e seus tecidos ainda estão em formação. Quando estudamos a 

constituição e o funcionamento do aparelho fonador, podemos entender suas capacidades e 

limitações. Esse estudo deve ser muito valorizado pelo professor que trabalha com crianças, 

pois este está lidando com um indivíduo em formação, que deve ser respeitado e tratado com 

cuidado.  

Ao conhecer o aparelho fonador infantil e compreender suas possibilidades, sabemos 

o que tecnicamente o professor pode desenvolver com a criança, pensando em exercícios e 

repertório adequado a esse público. No próximo tópico serão apresentados alguns dos 

exercícios que foram desenvolvidos ao longo da pesquisa desenvolvida no trabalho de 

conclusão de curso.   

 

2. Exercícios para se trabalhar o canto com crianças de 6 a 10 anos  

Este trabalho teve como foco a proposta de desenvolver exercícios técnicos adequados 

para o trabalho com a voz infantil, com base no referencial teórico consultado e utilizado na 

primeira parte do trabalho, englobando aspectos importantes no canto como relaxamento, 

respiração e aquecimento vocal. Entendendo que a base para um canto saudável inclui a 

importância não só do aquecimento vocal, mas da consciência corporal e respiratória, 

desenvolveu-se exercícios de relaxamento, respiração e aquecimento vocal com ênfase em 

aspectos vocais que as crianças também podem desenvolver como: homogeneização, 

articulação e ressonância. Pretendeu-se nesta construção ter sempre em atenção as 

características do aparelho fonador infantil, pensando-se também na realidade das crianças e 

na promoção de um trabalho de forma lúdica e interessante. A construção dos exercícios foi 

inspirada em autores de referência na área da pedagogia em educação musical, como 

Dalcroze (1865-1950) e na área da pedagogia do canto infantil, como Pereira (2005) e 

Rheinboldt (2018). 

 

2.1. Relaxamento 

Pensando-se na estrutura das aulas de canto para o público infantil, defende-se que 

começar a aula com alguns minutos de relaxamento é importante para atrair a atenção das 

crianças, além de preparar toda a musculatura para o trabalho vocal. Propõe-se que os 

exercícios se voltem para um trabalho mais direcionado para o corpo, em que as crianças 

possam deitar no chão e apenas escutar a música, já pensando também na respiração, de 

forma mais natural. Outra estratégia seria pedir para que se movimentem conforme a música 

que ouvem. Ao se movimentarem, com gestos leves e suaves, estarão relaxando a 

musculatura e preparando o corpo para o trabalho com a voz. Esse momento também pode 
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ser complementado com objetos lúdicos, como fitas, bambolês ou lenços. As fitas e lenços 

demonstrarão como as crianças deverão se movimentar, sem rigidez. O bambolê pode ser um 

objeto para esse momento com o objetivo de tentar desfazer as tensões musculares. Os 

objetos são usados para uma compreensão mais concreta e lúdica para o público infantil. 

 

Exercício 1: Movimento musical 

Neste exercício se pedirá que as crianças se levantem e respondam corporalmente à 

música que ouvem. É necessário que o professor escolha músicas em andamentos mais 

lentos, para que as crianças se movimentem de forma mais suave. O professor também pode 

participar desse exercício, encorajando os alunos mais tímidos. Além disso, o professor pode 

usar alguns elementos extra-musicais como fitas de cores diversas e lenços. Assim como as 

fitas e/ou lenços se movimentam suavemente no ar e sem rigidez, as crianças podem usar isso 

como imagem para a compreensão da fluidez do movimento corporal. Estes recursos são 

bons para se trabalhar com crianças tanto de forma individual como coletiva. Além de ser um 

exercício de relaxamento corporal, as crianças estão trabalhando ritmo e andamento, pois 

também pode ser proposto pelo professor que os alunos se movimentem de acordo com a 

pulsação da música. Reafirmando o que foi dito anteriormente, defende-se a importância da 

ludicidade no ensino do canto para crianças e também que o professor evite usar termos 

técnicos, fazendo-as apenas vivenciar a música.  

 

Exercício 2: Bambolê musical 

Este exercício é recomendável para as crianças mais velhas. O professor usará o 

bambolê como recurso para promover o relaxamento corporal dos alunos. Será colocada uma 

música instrumental ao fundo, e conforme o andamento elas movimentarão os bambolês pelo 

espaço. Os movimentos podem ser livres, a gosto das crianças, desde que o professor as 

oriente para que o momento se mantenha calmo. 

Percebe-se assim o relaxamento como um momento em que as crianças não apenas 

relaxam, mas trabalham concentração, atenção, além de pensar nos músculos do corpo e na 

postura correta para se cantar. A autora Carnassale (1995), por exemplo, afirma que no 

decorrer do dia, podemos desenvolver tensões musculares, e essas tensões podem influenciar 

o resultado sonoro ao cantar. 

O relaxamento e a postura interferem até mesmo no fluxo e controle respiratório. 

Segundo a autora Rheinboldt (2018, p.57) “a postura é determinante para um bom controle 

respiratório, o qual influencia, diretamente, a qualidade da emissão sonora.” O canto eficiente 
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e com o mínimo de esforço possível, está intimamente ligado à postura e ao relaxamento 

muscular.  

 

2.2. Respiração 

Como dito anteriormente, a capacidade respiratória das crianças é menor do que a de 

um adulto; portanto, é necessário tomar cuidado com notas ou frases longas nos exercícios 

técnicos. Para o desenvolvimento dos exercícios propostos nesta parte pensou-se na utilização 

de objetos que facilitam o entendimento das crianças em relação ao mecanismo respiratório, 

além de ensiná-las a administrar o controle do ar para o canto. Um dos objetos propostos é o 

elástico, que pode ser usado pela criança para ilustrar a inspiração (ao esticar o elástico) e a 

expiração (ao relaxar o elástico). Outro objeto interessante é a bola, que faz parte do 

cotidiano de muitas crianças, e trazê-la para os exercícios pode ser interessante ao 

desenvolver o trabalho com elas. Prioriza-se a bola de vinil, que é um material leve e de fácil 

manuseio. Além da bola, a bexiga é um elemento extramusical muito interessante, utilizado 

também por autores como Rheinboldt (2018) que propõe exercícios técnico-vocais com ela. 

O simples processo de enchê-la já pode ser considerado uma atividade respiratória. 

 

Exercício 1: Abre e fecha 

Este pode ser um exercício respiratório introdutório, em que as crianças sentirão e 

perceberão o mecanismo da respiração de forma simples. Será entregue um elástico para cada 

criança, e ela segurará cada extremidade com as mãos. Ao inspirar, a criança esticará o 

elástico, e ao expirar, a criança relaxará o elástico. O exercício pode ser realizado também de 

forma coletiva, de modo que dois alunos, cada um segurando em uma extremidade, esticam e 

relaxam juntos o elástico, pensando na inspiração e na expiração, respectivamente. Além de 

trabalhar a musculatura dos braços, ombros e abdômen, as crianças conseguem entender 

através de objetos como funciona a respiração.  

 

Exercício 2: Balão-pulmão 

Este exercício respiratório será realizado com o auxílio de balões. A proposta é 

direcionada assim para crianças um pouco mais velhas, faixa-etária de 8 a 10 anos, que 

tenham capacidade expiratória para encher a bexiga. É importante que o professor esteja 

sempre atento a estes aspectos, pois a capacidade respiratória das crianças mais novas, como 

dito no capítulo anterior, é menor. Essa capacidade vai se desenvolvendo ao longo dos anos. 

Através desse objeto, as crianças podem entender como o ar entra e sai dos pulmões, e o 

próprio ato de encher os balões ajuda os alunos a exercitar a respiração. Ainda com as 
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crianças mais velhas, esse ato dos balões cheios de ar, pode ser uma ilustração dos pulmões e 

da caixa torácica relaxando e expandindo no processo respiratório. As crianças conseguem 

sentir de forma concreta o mecanismo respiratório, ajudando na compreensão dos alunos. 

Como dito anteriormente, elementos extra-musicais auxiliam a deixar os conceitos mais 

claros para as crianças. 

É extremamente importante que o professor trabalhe o controle respiratório dos 

alunos, pois como visto anteriormente, a respiração correta evita problemas vocais, além de 

dar o suporte para o canto correto e saudável. O autor Phillips (1995, p.31 apud Rheinboldt, 

2018, p. 59) afirma que a respiração para o canto é diferente da respiração da fala, sendo 

abdominal-diafragmática-intercostal. Durante o trabalho com as crianças, é necessário que o 

professor evite usar termos científicos, pois isso pode dificultar a compreensão delas. Sobre a 

diferença entre a respiração no canto e na fala, a autora Carnassale (1995, p.110) afirma “a 

respiração para o canto necessita de um controle muscular muito maior do que para a fala, 

além de trabalhar com os limites mínimo e máximo de ar dentro dos pulmões.” A respiração 

é elemento fundamental no desenvolvimento do canto em qualquer faixa-etária. Desenvolver 

o controle respiratório com as crianças, de forma atrativa a elas, contribuirá para um canto 

correto e saudável.  

 

2.3. Aquecimento vocal 

O aquecimento vocal pode englobar todos os exercícios abordados anteriormente, mas 

também contempla vocalizes focados no aquecimento muscular – preparação da voz para o 

canto e também em aspectos técnicos, como: afinação, ressonância, homogeneização, 

articulação e projeção. Esses elementos técnicos são trabalhados com qualquer faixa-etária, 

mas com as crianças deve-se respeitar seus limites anatômicos e fisiológicos. Além desses 

aspectos, o professor pode explorar o texto, estimulando a expressividade ao cantar. Os 

exercícios construídos aqui foram pensados no contexto da criança, elencando temas lúdicos 

e que façam sentido para os alunos. Além disso, os aspectos musicais são mais simples, como 

melodias construídas em graus conjuntos, pequenos saltos e ritmos mais fáceis. 

 

Vocalize 1: Segredo 

Este vocalize é de nível fácil, possuindo ritmo e melodia simples. O exercício começa 

falando-se um segredo, e ao final, produz-se a consoante fricativa [x], que não possui altura 

definida, sendo apenas a produção do fonema de forma falada. Pode ser trabalhado focando 

em questões de afinação, pois possui apenas uma nota; além disso, dicção e articulação dos 

fonemas; há também o aspecto respiratório, quando a criança produzir a consoante final, que 
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permite trabalhar o controle do ar. Em todos os vocalizes, o professor pode ir transpondo os 

exercícios de meio em meio tom. Sugere-se que o professor vá até uma oitava, mas isso 

dependerá das capacidades de seus alunos. O professor pode iniciar o exercício vocal em uma 

tonalidade confortável a seus alunos também. Por isso, é necessário que o professor esteja 

atento a resposta dos alunos e adaptar às suas necessidades. Além disso, ele pode escolher o 

andamento dos exercícios, sendo mais lento ou mais rápido.  

 

 

Vocalize 2: Mingau 

Este vocalize é de nível fácil a intermediário. Possui ritmo e melodia simples, sendo 

sua extensão de segunda maior. A repetição dessas notas ao longo do exercício ajuda a 

desenvolver a afinação, além de começar com bocca chiusa,

 que trabalha a ressonância e 

projeção vocal, pois o som ressoa nas cavidades nasal e oral. O som da bocca chiusa já nos 

lembra de quando algo que comemos está bom e expressamos com “hum”, e por esse motivo 

escolheu-se a palavra “mingau” na segunda parte do exercício. Em seguida, cantamos a 

palavra “mingau”, que começa com a consoante bilabial e nasal [m] que também produz o 

som bocca chiusa no início da palavra, reforçando o que produzimos no início.  

 

Durante a construção dos exercícios pensou-se em uma forma de trabalho que seja 

gradual e possua uma linha da seguinte forma: relaxamento corporal, respiração e 

aquecimento vocal. Os aspectos anatômicos e fisiológicos da voz infantil foram levados em 

conta durante o processo de desenvolvimento dos exercícios técnico-vocais. 

Para o desenvolvimento dos exercícios vocais apresentados a investigadora buscou 

referencial bibliográfico que discutisse sobre o ensino do canto para crianças, as 

características anatômicas e fisiológicas da voz infantil, bem como suas capacidades e 

limitações. Tais conhecimentos forneceram as bases necessárias para a construção dos 

exercícios técnico-vocais que se consideram apropriados para a voz da criança. Os recursos e 

estratégias de ensino/aprendizagem também devem ser apropriados ao público infantil. Outro 

aspecto importante em relação à preparação vocal apontado pela autora Carnassale (1995) é 

                                                           

 Segundo Rabelo (2009, p. 37) “o termo Bocca Chiusa é italiano e significa boca fechada. Ele é realizado com 

um som nasal como “an” ou “um”. 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

43 

 

que os exercícios têm como um de seus objetivos formar hábitos saudáveis, e que esses 

hábitos levam tempo. Portanto, isso exige que o professor repita os exercícios ao longo do 

curso, tendo um olhar diferenciado ao desenvolvimento individual de cada aluno. 

 

Considerações finais  

Percebe-se que o ensino do canto infantil, além de favorecer o desenvolvimento 

técnico-vocal da criança, pode auxiliar no processo de conscientização sobre a importância da 

saúde vocal, fornecendo a estas a percepção sobre o uso correto e saudável do aparelho 

fonador. O canto pode ser também uma forte ferramenta para se trabalhar a autoestima da 

criança e favorecer a socialização, além contribuir para o desenvolvimento de aspectos 

musicais diversos como afinação, ritmo, e percepção auditiva.  

Reforça-se contudo, como foi discutido ao longo do trabalho, que esse público precisa 

de adultos que o oriente de forma correta, que sejam bons exemplos, e que também possuam 

bons hábitos vocais, para o que o cantar seja assertivo e saudável, evitando que crianças tão 

pequenas desenvolvam problemas na pregas vocais. Ainda sobre as reflexões desenvolvidas, 

através dos conhecimentos acerca da anatomia e fisiologia vocal infantil, destaca-se que o 

aparelho fonador da criança é diferente quando comparado ao do adulto. É necessário que o 

professor conheça esses aspectos, pois é por eles que o docente saberá o que é possível à 

criança cantar; quais são as suas capacidades e limitações. Não se espera que a criança cante 

como um adulto; espera-se que ela cante de forma saudável e consciente.  
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O ENSINO DE CANTO PARA CRIANÇAS: RECORTES E REFLEXÕES 
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Resumo: 

Esta comunicação, fruto de uma pesquisa de iniciação científica que está em desenvolvimento na Universidade 

Federal de Uberlândia, traz um recorte das publicações científicas já desenvolvidas no Brasil e no exterior sobre 

o ensino do canto para crianças. A proposta é compreender as estratégias e metodologias apontadas por autores 

no que concerne ao modo como este ensino deve ser realizado e desmistificar a ideia de que crianças não podem 

fazer aulas de canto. O cantar faz parte da vivência delas e realizado de forma correta, com orientações de 

professores que tenham formação e conhecimento na área, pode ser uma importante ferramenta para se 

preservar a saúde vocal infantil. Almeja-se ainda com a pesquisa contribuir para o surgimento de novas 

investigações sobre o tema no Brasil, visto que são escassos os estudos com este direcionamento.  

 
Palavras-chave: Ensino do Canto. Voz infantil. Estratégias. Metodologias.  

  

 

Introdução  

A pesquisa de iniciação científica que direcionou este trabalho tem como temática o 

ensino de canto infantil no Brasil e busca identificar e apresentar as principais ideias, 

metodologias e estratégias adotadas por diferentes autores e contribuir para a efetivação de 

um ensino de qualidade, que corrobore com a preservação da saúde vocal infantil. Conforme 

apontado por Castro (2001), cantar, ouvir música, participar e ter experiências musicais é 

crucial no processo pedagógico e educativo das crianças. Vislumbra-se também os benefícios 

que, de um modo geral, o ensino do canto proporciona a este público. Considerando, contudo, 

os mitos que ainda existem sobre o ensino do canto na infância é que o interesse pela 

temática surge. Dialogar com profissionais da área sobre esta temática não é tarefa fácil. 

Muitos professores com formação em canto alegam que as crianças não podem ter aulas de 

técnica vocal. Dada a escassez de estudos sobre a temática no Brasil, ao longo dos anos foram 

se acentuando as concepções contrárias ao ensino do canto para crianças. No entanto, o canto 

é uma realidade muito presente para o público infantil, desde muito cedo, e é cada vez maior 

o número de crianças que procuram instituições públicas ou privadas com o interesse de 

aprender a cantar ou aperfeiçoar a voz. 

Pontua-se assim, que a escolha da temática se constituiu também em função das 

muitas dúvidas que ainda existem sobre o ensino de canto para crianças, o que pode ser 

prejudicial para os profissionais que atuam na área e têm formação, bem como para as 

crianças que muitas vezes trabalham a prática vocal sem uma orientação ou com professores 

que não têm formação, prejudicando sua saúde vocal. É neste contexto que se considera essa 

pesquisa relevante, pois permitirá um olhar mais acurado sobre a temática, reforçando a 
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busca por estratégias e metodologias que sejam ajustadas ao público infantil. A partir do 

levantamento teórico já realizado e da vivência das investigadoras em escolas e projetos 

sociais, percebe-se que o aparecimento de disfonias vocais em crianças tem sido cada vez 

mais frequente, reflexo muitas vezes do uso incorreto e/ou excessivo da voz. Compreende-se, 

neste contexto, que o ensino de canto pode ser uma ferramenta essencial para uma maior 

conscientização sobre o uso da voz e para que o cantar na infância desenvolva-se de forma 

saudável, respeitando os limites vocais das crianças.  

O estudo da temática pode ser ainda de grande relevância uma vez que pretende 

contribuir para o trabalho de professores e alunos de canto, professores em formação, 

buscando o esclarecimento de dúvidas e propondo melhorias nas práticas docentes. Além 

disso, almeja promover uma reflexão sobre a importância da preservação da saúde vocal 

infantil, bem como do aparelho fonador das crianças, trazendo também a necessidade do 

desenvolvimento de novos estudos sobre a fisiologia e anatomia vocal dessa faixa etária, 

passos fundamentais para a realização de um ensino consistente.   

Apresenta-se assim a seguir, no primeiro tópico, perspectivas teóricas sobre o ensino 

de canto para crianças através da análise de autores referência na área. No segundo tópico 

traz-se os aspectos metodológicos que têm norteado a pesquisa, bem como o levantamento 

inicial dos trabalhos já publicados sobre o tema no Brasil e em Portugal.  

 

1. Perspectivas teóricas sobre o ensino de canto para crianças  

De acordo com Coelho (2012, p. 13), “cantar é uma vivência à qual todas as crianças 

estão sujeitas independentemente da idade, local, contexto, ano, meio social e cultural”. A 

autora afirma também que o bom uso da voz e a saúde vocal são fatores de grande 

importância em todo o processo de ensino. Ainda hoje há um tabu sobre o ensino de canto 

para crianças, se este deve ocorrer ou não e de que forma. Correntes mais tradicionais do 

ensino do canto alegam que as crianças ainda não estão preparadas fisiologicamente para 

aprenderem questões de técnica vocal. Entretanto, autores como Castro (2011) defendem que 

é preciso cantar cedo para crianças, colocando a criança em contato com a prática do canto, 

pois esta é uma importante forma de aprender. Segundo o autor:  

Cantar canções desde cedo para as crianças pode ser uma excelente forma para 

explorar e construir diferentes conceitos musicais, alicerçar relações emocionais, 

competências sociais e sentires, que só há na música e com a música podem ser 

vivenciados (CASTRO, 2011, p. 31).  

 

Percebe-se assim que colocar a criança em contato com a prática do canto desde cedo 

contribui não apenas para o desenvolvimento vocal e musical da mesma, mas para o 

desenvolvimento de competências gerais, como socialização, relações emocionais, entre 
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outras. Além dos benefícios que o canto oferece, a vivência musical como um todo contribui 

para o desenvolvimento musical e para o desenvolvimento cognitivo de bebês e criança. 

Segundo Castro (2011, p. 31), “mais do que auxiliar a criança a exprimir-se, cantar pode 

promover a aprendizagem de diferentes conceitos, emoções e mesmo o gosto pela música. 

Cantar pode ajudar a aprender e expressar outras formas de comportamento humano”. A 

autora salienta ainda que o importante é permitir que as crianças tenham distintas 

experiências musicais o mais cedo possível, de modo que elas possam fruir emocionalmente a 

partir destas vivências (CASTRO, 2011).  

Dentro desta ótica Sataloff (1989) também afirma que: 

Quanto mais cedo se iniciar o estudo das inúmeras competências no ato de cantar, 

melhor. Quando se refere à educação vocal, entende-se que todas as faculdades 

associadas à voz estão subjacentes, entre elas: o ouvido, a concentração, a memória, 

musicalidade, sensibilidade rítmica, a coordenação motora, a respiração, a atitude, a 

postura, a articulação das palavras, o aparelho ressoador, em suma, uso da 

“máquina produtora” de som no seu todo. (SATALOFF, 1989 apud COELHO, 

2012, p. 19).  

 

Estas ideias reforçam a proposta anteriormente apontada de que o ensino de canto é 

importante para as crianças por contribuir para o desenvolvimento vocal, preservação da 

saúde vocal e desenvolvimento musical como um todo. De acordo com Coelho (2012), o ato 

de cantar é uma forma de exprimir as emoções, de comunicação, de atitude relacional, bem 

como de aprendizagem. Além disso, a autora pontua que cantar:  

É um ato espontâneo e tem o reflexo único na aprendizagem da criança. Entoam-se 

cantilenas para memorizar textos e tabuadas, solfejam-se melodias para estudar e 

aprender outros instrumentos, e cantam-se músicas em grupo para fomentar o canto 

coral, aperfeiçoando-se assim a afinação, a coordenação motora, a noção 

harmônica, a articulação, a concentração e muitos outros aspectos importantes no 

crescimento psicomotor de uma criança. (COELHO, 2012, p. 13).  

A autora também pontua os reflexos desta prática no processo de aprendizagem da 

criança com destaque para a aprendizagem musical e evolução vocal. Coelho (2012, p.12) 

reforça ainda que:  

 
Tal como acontece com todas as aprendizagens que a criança faz durante a 

infância, a aprendizagem musical e vocal vai depender dos vários fatores 

sócio-afetivos e culturais do ambiente que a envolve. Assim como se 

aprende a falar um ou mais idiomas, também se pode ensinar uma criança a 

exprimir-se através da música. A evolução da voz infantil [...] é gradual e 

em tudo afeta as aprendizagens expressivas, posturais, afinação, entre 

outras. 

 

Percebe-se, portanto, que a aprendizagem da técnica vocal é possível para as crianças 

desde que se tenha em conta que a evolução da voz infantil acontece de forma gradual, pois 

fisiologicamente o corpo da criança está em formação. Destaca-se ainda que os fatores sócio 

afetivos e culturais do ambiente que envolve esta criança também interferem na 
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aprendizagem e no modo como esta criança utiliza a sua voz. É preciso assim que o professor 

de canto tenha em conta estes aspectos ao desenvolver o seu trabalho com este público. Os 

benefícios que podem advir do treino vocal infantil são significativos, desde que este tipo de 

trabalho tenha em conta o perfil e o desenvolvimento da criança e o que ela, naquele 

momento, pode fazer.  

Reforçando a importância do canto para o público infantil Pereira (2009, p.33) destaca 

que “crianças com treino vocal apresentam uma melhoria das propriedades mecânicas das 

cordas vocais com índices de aperiodicidade muito mais baixos do que as crianças sem 

treino”. Além disso, pontua que as crianças que fazem aulas de canto apresentam índices bem 

menores de disfonias vocais do que crianças sem treino e que as crianças com treino possuem 

mais resistência ao cansaço vocal (PEREIRA, 2009).  O canto, dentro desta ótica, só tende a 

favorecer a saúde vocal das crianças. O trabalho consciente, realizado por um professor com 

formação na área, permitirá que a criança que queira estudar canto construa aos poucos a sua 

formação, de forma cuidada e assertiva.  

Conhecendo estes aspectos, em seguida apresentam-se os procedimentos 

metodológicos que têm delineado o estudo, bem como um panorama geral do levantamento 

bibliográfico já realizado com a pesquisa. 

 

Aspectos metodológicos da pesquisa e levantamento inicial de resultados  

Para a concretização desse estudo adotamos o modelo qualitativo. A pesquisa 

qualitativa se caracteriza como “uma perspectiva multimetódica que envolve uma abordagem 

interpretativa e naturalista do sujeito em ação” (AIRES, 2015, p.13). Segundo Godoy (1995): 

A abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta 

como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite que a imaginação e 

a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem 

novos enfoques. (GODOY, 1995, p. 21) 

 

Considerou-se este modelo o mais adequado para a análise a temática escolhida por 

permitir ao investigador compreender em profundidade as perspectivas de diferentes autores 

sobre o ensino de canto para crianças. Esta natureza analítica e interpretativa é fundamental, 

pois a pesquisa se volta para um tema pouco investigado no país e busca trazer para a 

realidade brasileira estudos desenvolvidos também em outros países. 

De acordo com Denzin (1994) esse tipo de investigação percorre uma trajetória que 

vai do campo ao texto e do texto ao leitor. Neste caso, a pesquisa está se desenvolvendo com 

o intuito de levar aos leitores, especialmente professores de canto, canto coral, licenciandos 

em música que trabalhem com a voz infantil, uma compreensão mais alargada sobre a voz 

infantil e as possibilidades de se trabalhar esta voz favorecendo a saúde vocal das crianças e o 

seu cantar. Consiste, portanto, em uma revisão bibliográfica mais geral inicialmente, tanto de 
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produções nacionais como internacionais, que será cada vez mais afunilada, de modo que as 

estratégias e metodologias mais consistentes sugeridas pelos autores sejam compiladas e 

apresentadas no relatório final da pesquisa.  

Através de experiências na área de canto e educação musical, bem como do trabalho 

de pesquisa que tem sido desenvolvido pelo grupo de pesquisa Música, Práticas Curriculares 

e Pedagogia do Canto (MUSIPEC) e pelas autoras, integrantes do grupo, percebe-se que no 

Brasil há uma escassez de estudos sobre o ensino do canto para crianças, conforme se 

referenciou anteriormente, bem como de materiais didáticos produzidos sobre o tema. Grande 

parte dos trabalhos desenvolvidos volta-se para o canto coral infantil ou infanto-juvenil, não 

tratando o ensino de canto para crianças em caráter individual. 

Percebendo esta necessidade e buscando fomentar estas reflexões, foram estruturados 

os seguintes objetivos específicos para o estudo:   

 Pesquisar o conhecimento científico produzido no Brasil sobre o ensino de 

canto para crianças; 

 Pesquisar o conhecimento científico produzido internacionalmente sobre a 

temática; 

 Analisar as principais estratégias e metodologias apontadas por diferentes 

autores no que concerne ao modo como o ensino de canto deve ser realizado 

com crianças; 

 Apontar, através da ótica destes autores, a importância de uma prática vocal 

consciente nesta faixa etária; 

 Desmistificar a ideia de que o trabalho técnico vocal não deve ser realizado 

com crianças; 

 Favorecer a reflexão de profissionais que atuam na área do canto sobre a 

temática; 

 Suscitar o surgimento de novas pesquisas na área. 

Com base nestes objetivos tem se buscado trabalhos acadêmicos, artigos, livros 

nacionais, bem como trabalhos internacionais que abordem a temática no sentido de clarificar 

estas questões do ponto de vista teórico e oferecer caminhos para que os profissionais que 

atuam na área possam exercer um trabalho mais efetivo e ajustado à realidade e 

desenvolvimento vocal das crianças. 

O levantamento inicial, realizado entre os meses de março e julho de 2019, focou nos 

dois primeiros objetivos elencados – levantar o conhecimento científico produzido no Brasil e 

o conhecimento científico produzido internacionalmente – e englobou a busca por livros, 
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trabalhos acadêmicos diversos (monografias, dissertações, teses), artigos publicados em 

periódicos brasileiros e portugueses e comunicações apresentadas em congressos. 

Um trabalho de destaque no cenário nacional é a dissertação de mestrado da autora 

Gabriela Josias Carnassale, de 1995, direcionado exclusivamente às discussões sobre o 

ensino de canto para crianças e adolescentes. As demais pesquisas e publicações científicas 

encontradas que se relacionam com a realidade vivenciada por professores no Brasil voltam-

se para o trabalho coral infantil e infanto-juvenil.  Um material significativo sobre a temática 

foi encontrado em Portugal através da Associação Portuguesa de Educação Musical (APEM), 

dos quais destaca-se os trabalhos da autora Ana Leonor Pereira, especialmente o artigo “A 

voz cantada infantil: pedagogia e didáctica”, de 2006. Idalete Giga também traz contribuições 

importantes para a área no artigo “A educação vocal da criança”, de 2004. Ainda em 

Portugal, uma dissertação de destaque sobre o ensino de canto para crianças é a da professora 

e pesquisadora Liliana Coelho, intitulada “Projeto educação da inserção da disciplina de 

canto no ensino básico em Portugal”, defendida em 2012 na Universidade de Aveiro. A 

autora advoga a inserção das aulas de canto na educação básica.  

Sobre canto coral infantil e infanto-juvenil há trabalhos recentes de grande relevância 

no Brasil como a dissertação de mestrado e a tese de doutorado de Juliana Melleiro 

(UNICAMP) e Ana Lúcia Gaborim (USP).  O artigo de Hortência Vechi (2016), publicado 

nos anais do XVII Encontro Regional Sul da ABEM, também retrata muito bem os desafios 

do professor de música atuante na educação básica e proporciona reflexões importantes ao 

leitor e aos professores de canto como um todo, mostrando o quanto é importante que esses 

profissionais tenham orientações sobre o canto infantil e como devem lidar com os desafios 

da sala de aula. Sobre arranjos para o canto coral infantil, o artigo da autora Dayse Fragoso, 

publicado na Revista da ABEM (2018), aborda a importância do regente e do conhecimento 

que deve ter com relação ao coro infantil. Aponta também como o regente deve atuar no 

momento de escrever um arranjo para o coro, o cuidado e a atenção que deve ter com relação 

às vozes e oferece sugestões para o desenvolvimento deste tipo de trabalho. 

Outros estudos e publicações foram analisados para a pesquisa, mas procurou-se 

trazer para esta comunicação os que se considera mais relevantes neste primeiro momento em 

termos de anuência à temática. Em seguida, apresentam-se as considerações finais delineando 

também os próximos passos da investigação em desenvolvimento.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Percebe-se pelo o que foi exposto e analisado até o momento que grande parte dos 

trabalhos produzidos voltam-se para o canto infantil na perspectiva coral. Há muito pouco 

material disponível sobre o ensino do canto para crianças em caráter individual. Faz-se 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

51 

 

necessária assim uma difusão maior do que já foi publicado, bem como a ampliação de 

pesquisas nessa área, pois são muitos os profissionais que lidam com a voz infantil. Trabalhar 

o canto com crianças é algo importante e ao mesmo tempo delicado, pois a criança deve ter 

os exercícios vocais e o repertório adaptados à sua condição fisiológica. Muitas vezes a 

técnica do lírico é replicada com crianças e adolescentes, o que não é recomendável. A 

escassez de material e pesquisas só acentua estas lacunas.  

Pretende-se assim, como sequência da pesquisa, buscar trabalhos desenvolvidos em 

outros países referência na área, como Estados Unidos e Inglaterra, e ampliar os quadros já 

construídos de publicações sobre a temática. Espera-se com esta dinâmica fomentar a partilha 

do que já foi produzido, especialmente para que este material possa ser mais divulgado no 

meio acadêmico, e chegue aos professores de música em formação, que muitas vezes não têm 

as referências corretas para atuar ou não sabem como devem conduzir o trabalho vocal com o 

público infantil e adolescente. O trabalho consciente realizado por um professor com 

formação na área permitirá que a criança que queira estudar canto construa aos poucos a sua 

formação, de forma cuidada e assertiva. 

Com os resultados da pesquisa espera-se contribuir com o trabalho dos profissionais 

que que atuam na área e buscam direcionamentos e referências corretas para ensinar as 

crianças. A promoção de um ensino de qualidade, voltado para as necessidades vocais 

infantis, é fundamental, pois permitirá que as crianças cantem com uma boa orientação, de 

forma segura a saudável.  
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LICENCIATURA EM CANTO: 

FAZ-SE NECESSÁRIA UMA REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR? 

 
 

Cristina de Souza Gusmão (UFOP) 

Dieiny Kelly Gonçalves B. D. Santos (UFOP) 

 
 

Resumo:  

O curso de licenciatura em Música visa formar professores habilitados para atuar tanto no âmbito escolar quanto 

no treino técnico do instrumento. Cada vez mais a separação das grades curriculares vem sendo discutida, “já 

que os bons bacharéis precisam desenvolver uma série de competências pedagógicas e os licenciados também 

precisam de desenvoltura em performance musical” (ALVES e SANTANA, 2018). O objetivo desse trabalho 

foi identificar, junto aos alunos do curso de licenciatura em Música da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), quais as matérias deveriam ser obrigatórias no curso.  Performance foi a disciplina mais citada, seguida 

de Pedagogia Vocal. Concluímos que os alunos do curso de licenciatura em Canto têm demandas em suas 

práticas profissionais que muitas vezes não são supridas pela grade curricular atualmente oferecida.  

 

Palavras-chaves: Licenciatura. Canto. grade curricular. 

 

O curso de licenciatura em Música com habilitação em Instrumento ou Canto visa 

formar professores de música habilitados para atuar tanto no âmbito escolar, na educação 

musical, quanto no treino técnico de instrumento. Observa-se que, quando um aluno de 

música opta por fazer o curso de licenciatura, é porque já tem habilidades para dar aula ou 

almeja desenvolvê-las. Já o aluno de música que opta por fazer o curso de bacharelado 

objetiva atuar como performer.  

Na prática, o que encontramos são cantores bacharéis que acabam tendo de atuar 

como professores de canto, por não terem mercado profissional para sua atuação somente 

como performer, e licenciados que atuam como performer em apresentações musicais por 

não quererem atuar apenas como educador musical (Soares, Schambeck e Figueiredo, 2014 e 

FIGUEIREDO, 2017). 

No Brasil, existem cursos de música que formam o aluno de canto como 

professor/artista ou artista/professor justamente por acreditarem que “essa separação pode ser 

coibida, já que os bons bacharéis precisam desenvolver uma série de competências 

pedagógicas e os licenciados também precisam de desenvoltura em performance musical”. 

(ALVES e SANTANA, 2018) 

A maioria dos cursos de bacharelado em canto possui, em sua grade curricular, as 

disciplinas Fisiologia Vocal, Performance e Dicção Lírica, entre outras matérias obrigatórias, 

imprescindíveis ao desenvolvimento profissional do cantor, quer atue na performance, quer 

trabalhe como professor de canto. Segundo entendemos, é imprescindível que essas matérias 

também façam parte do currículo do aluno licenciado em música.  
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No contexto atual, é necessário conhecer as necessidades – em geral e particular -- dos 

alunos do curso de música, saber suas demandas e suas concepções sobre o ensino da música. 

(PEREIRA e SUBTIL, 2012) 

A grande preocupação nesse aspecto é que vivemos uma era em que existe conflito 

entre o indivíduo pedagogo e sua função artística, o que o impossibilita muitas vezes de 

seguir essa via de mão dupla. A demanda atual é por uma formação musical que permita ao 

cantor suprir suas necessidades de mercado (Queiroz e Marinho, 2005). Diante da demanda 

de atualização do processo pedagógico curricular, FIGUEIREDO, 2014 relata que essa 

atualização 

“....é algo necessário de tempos em tempos e exige uma ampla avaliação do 

curso e do corpo discente, englobando aspectos como as necessidades 

regionais, as expectativas dos alunos e as constantes mudanças no mercado 

de trabalho”. (FIGUEIREDO, 2014, P.2) 

 

 

Atualmente, a grande maioria dos alunos do curso de licenciatura em música deseja 

atuar nestes dois segmentos: como performer e como professor de música, segundo 

Figueiredo, 2014. Esse dado nos revela a demanda atual dos alunos do curso de licenciatura 

em música. 

Assim, este trabalho procurou identificar, junto aos alunos de canto da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), quais disciplinas consideram imprescindíveis no curso de 

licenciatura em música com habilitação em Canto. 

 

Metodologia 

Para essa pesquisa, foram convidados 16 (dezesseis) alunos, dos 3º. 5º e 7º períodos, 

matriculados no curso de licenciatura em Música com habilitação em Canto da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), que responderam à seguinte pergunta: Qual disciplina você 

considera importante ter como obrigatória no curso de licenciatura em Música da UFOP?  

Por ser aberta, a pergunta deixou o aluno livre para mencionar quantas disciplinas 

quisesse. De posse da informação, foi realizado um gráfico com as respostas oferecidas pelos 

alunos, seguindo uma hierarquia, partindo das matérias mais citadas.   

 

Resultados 
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Gráfico 1: Repostas dos alunos do curso LIM da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

Podemos verificar que Performance foi a disciplina mais solicitada pelos alunos – 11 

dos 16 consultados – como obrigatória na formação do curso de licenciatura em Música com 

habilitação em Canto. Em segundo lugar, Pedagogia do Canto, citada por dez alunos. Quatro 

relataram que a disciplina Utilização de Microfone é de grande importância para o licenciado 

em canto e que, por isso, gostariam de incluí-la como obrigatória. Expressão Corporal, 

Fisiologia Vocal e Dicção Lírica foram escolhidas por dois alunos. E apenas um considerou 

importante a disciplina Utilização de Equipamentos de Som. 

Um fato que nos chamou atenção, foi a disciplina fisiologia vocal ter sido citada por 

somente dois dos dezesseis alunos, visto que, conhecer a fisiologia da voz é imprescindível 

ao cantor e ao professor de canto. 

 

As disciplinas mencionadas pelos alunos não integram a atual grade curricular 

obrigatória do curso de licenciatura em Música da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). Apenas Oficina de Performance e Pedagogia Vocal são ofertadas esporadicamente 

como eletivas. 

 

Conclusão: 
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Esse trabalho mostrou que há uma demanda dos alunos de canto da UFOP por uma 

reestruturação curricular, que pode contribuir de forma positiva na sua formação e preparo 

para o mercado de trabalho no contexto em que estão inseridos. 
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LICENCIATURA EM MÚSICA DA UEPG 2003.  IX ANPED SUL. Seminário de Pesquisa 

em Educação da Região Sul, 2012. 
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“LIVROS DE CANTAR” – DA CRIAÇÃO MUSICAL AO GOSTO PELA LEITURA 

 

Eberth Guimarães da Silva
13

 

 

 

Resumo: 

A presente comunicação visa apresentar o projeto artístico/educacional “Livros de cantar”, realizado pela 

disciplina “Música”, no Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte, iniciativa que atua como potencializadora 

de motivação à leitura dos alunos do Ensino Fundamental (2º aos 5º anos). O objetivo da proposta é oportunizar 

à criança o protagonismo nas composições musicais coletivas, inspiradas nos livros literários lidos por cada 

série. As oficinas de composição iniciam-se com a coleta de ideias musicais e textuais. Após a sistematização do 

professor, as canções são ensaiadas e apresentadas aos pais em eventos da comunidade escolar. A partir dos 

relatos dos alunos, nota-se um maior interesse pela leitura, o que traz maior relevância ao trabalho, tornando-o 

multidisciplinar, vinculado com as linhas de pesquisa em composição com crianças e com recentes pesquisas em 

educação musical. 

 

Palavras-chave: Criação musical. Composição. Criatividade. Escola Regular. Ensino Fundamental.  

 

 

Introdução 

O ato de ler é estimulado no processo educacional em várias instâncias, no próprio lar 

a criança pode ser instigada pelos pais e parentes, na escola é definitivamente uma exigência 

o cumprimento de uma meta de leitura anual e, alguns professores, ainda vão além nesse 

incentivo. Nos dias atuais, a internet pode ser uma boa aliada nesse sentido quando o 

conteúdo digital reconhece o valor da leitura e traz ao seu público as facilidades para que, 

cada vez mais, livros sejam consumidos, sejam eles digitais ou físicos. 

O Prof. Dr. Daniel Sotelo, numa resenha muito enriquecedora sobre o livro “A 

importância do ato de ler, de Paulo Freire, nos escreve que  

 

Aprender a ler, escrever, alfabetizar-se, é antes de tudo aprender a ler o mundo, 

compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mais 

numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade.  

(SOTELO, 2015 pág. 1). 

 

A quantidade de livros com direcionamento ao público infanto-juvenil é bastante 

significativa e essa escolha pode ser um dificultador para que um escritor tenha sua obra em 

destaque caso ele não tenha prestígio ou uma rede consolidada de divulgação direcionada 

pela editora. A adoção de um livro por uma escola, ou grupo escolar, pode ser um fator 

importante para que esse escritor tenha sua obra divulgada em maior escala. Aliado ao 

conteúdo relevante que uma obra literária contém, uma boa divulgação, através da internet, 

pode abrir caminhos para que um livro ganhe novas perspectivas de vendas e notoriedade.  

A canção possui uma capacidade de comunicação mais abrangente que a literatura e 

pode se tornar mais democrática ao alcançar um público que não necessita da leitura para 

                                                           
13
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uma compreensão do signo musical. Sendo assim, o alcance de uma canção para divulgar e 

ajudar a compreender um texto literário abre novas perspectivas aos leitores que estão se 

formando. 

É a soma qualitativa resultante da ação da palavra e da música que caracteriza a 

canção e a diferencia da música instrumental e da poesia. Nela, palavra e melodia 

formam um único signo, por mais que possam estabelecer ligações distintas com 

seu objeto. Na música cantada, signos verbais e sonoros são articulados de forma 

que não possam (ou não devam) ser lidos independentemente, mas em sua 

significação simultânea, configurando um único signo, que é verbo-musical, ou, em 

certo sentido, melopoético. A poesia musicada na canção, portanto, não deve ser 

simplesmente lida, verbalizada. Faz parte do signo a freqüência exata do som que se 

emite a cada sílaba, sendo esta parte constituinte do texto. 

(ESPÍNDOLA, 2008 pág. 4) 

 

Nesse sentido, apresentamos o projeto “Livros de cantar”, surgido de uma experiência 

didática do professor Eberth Guimarães como proposta metodológica para suas aulas de 

música em interdisciplinaridade com as aulas de Português. A descrição do processo de 

criação e aplicação do projeto será detalhada a seguir. 

1. O surgimento do projeto 

No ano de 2015, durante a criação do conceito para a apresentação das mães, um dos 

eventos tradicionais da escola, os alunos trouxeram para a sala de música um livro muito 

instigante chamado “O quarto porquinho”
14

, durante as aulas de música aquele livro sempre 

aparecia, ora com um aluno ora com outro. Por curiosidade eu o pedi emprestado na 

biblioteca da escola para ler e percebi que o livro era muito sugestivo e oferecia um conteúdo 

imagético incrível e várias possibilidades sonoras. Durante a aula pedi aos alunos que me 

dissessem quais as passagens que eles mais se lembravam e fizemos um resumo em forma de 

registro escrito no quadro de maneira bem informal e, na sequência, fizemos uma série de 

improvisos no intuito de cantar aquelas ideias. Gravei algumas sequencias em um aplicativo 

de gravação do celular e finalizei a aula sem maiores pretensões. Levei material gravado no 

celular e o livro para casa e decidi reunir o material e organizar uma canção com o conteúdo.   

O resultado foi não somente uma, mas várias canções que contavam aquela história, 

com climas diferentes, a relação dos personagens, os acontecimentos em ordem cronológica, 

enfim toda a história “transformada” em música. Na aula seguinte com aquela turma, levei a 

composição gravada e toquei para os alunos que a receberam com muita alegria e 

empolgação. Resolvemos que iríamos apresentar para as outras turmas a canção e pedir 

sugestões para finalizar a canção com a participação de toda a série. A cada turma que fiz a 

audição recebia várias ideias novas e fizemos várias alterações até uma versão que definimos 

como a que seria apresentada às mães na apresentação. Ensaiamos bastante e fizemos os 

                                                           
14

 O quarto porquinho – Autor: Angelo Machado – Ilustrador: Luis Sartori do Vale – 2013, Editora Baobá, 20 

páginas, R$38,00.  
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ensaios e, no dia da homenagem, as mães ali presentes deram um feedback muito positivo do 

trabalho, além da direção, coordenação, professoras e funcionários da escola. 

A partir dessa experiência fizemos diversos tipos de criações para os livros das outras 

séries do Ensino Fundamenta I, o que se configurou como modelo de apresentações para as 

homenagens das mães e dos pais. 

A criação musical em sala de aula 

A demanda apoiada na Matriz Curricular das escolas trabalha, em grande parte, com o 

aprendizado formal da música que, em alguns casos, remonta a padrões muito antigos da 

pedagogia musical, o que confere um traço de metodologias ultrapassadas e que não 

dialogam com a modernidade e sua velocidade de informação. No entanto diversos 

educadores conseguem dialogar com as propostas descritas nas Matrizes e desenvolver um 

trabalho específico que atinge os alunos e os motiva na aquisição de habilidades musicais.  

A composição ocupa um lugar de destaque na educação musical, não por ser mais 

trabalhada ou utilizada, mas por ser encarada por alguns indivíduos como destinadas a poucas 

pessoas que possuem um dom ou habilidade diferenciada.  

Muitas pesquisas têm sido publicadas, principalmente na literatura estrangeira, 

trazendo diversas perspectivas sobre a composição musical em 

diferentes contextos de ensino de música. Contudo, podemos dizer que apesar de 

existirem iniciativas nesse sentido, muitos espaços ainda não são contemplados, e 

ainda existem lacunas na compreensão da composição na educação musical, 

tornando-se relevantes pesquisas e discussões sobre o assunto. Sendo assim, a 

realização e difusão de pesquisas que tratem da composição na educação musical 

faz-se necessária, para a construção de um corpo de conhecimentos consistente 

sobre estas práticas e todos os aspectos envolvidos. 

(VISNADI, 2013 pág. 31) 

  

Tendo em vista um olhar que valoriza a motivação dos alunos e uma proposta de 

tornar o aluno o protagonista da aprendizagem o projeto foi estruturado em premissas que 

fizessem o aluno ter prazer em aprender e vivenciar música. De acordo com Carolina Roberta 

Moraes e Simone Varela: “Do ponto de vista humanístico, motivar os alunos significa 

encorajar seus recursos interiores, seu senso de competência, de autoestima, de autonomia e 

de autorrealização.” (MORAES; VARELA, 2007)  As pesquisadoras se debruçaram no 

estudo da motivação dos alunos no processo de aprendizagem, e veem no professor um 

agente fundamental do sucesso de educandos interessados.  

Se utilizarmos a representação da Pirâmide de Maslow
15

 para exemplificar o que essa 

conquista representa, veremos que são o topo de uma condição social em que o professor não 

consegue atingir por completo, por isso depende de toda a estrutura familiar e social onde a 

criança se insere: 

                                                           
15

 Abraham Harold Maslow ( 1908 — 1970) foi um psicólogo e pesquisador norte americano. Seu trabalho mais 

difundido foi, sem dúvida, a hierarquia das necessidades. 
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A demanda surge da observação dos alunos em seu momento de leitura e da 

possibilidade da criação de canções adaptadas dos livros que estimulassem os alunos à leitura 

e, também, nas aulas de música com a criação de peças musicais. Com esse foco foram 

compostas diversas canções e peças instrumentais com a temática das obras literárias que 

trouxeram ao aluno uma oportunidade de interagir com a obra a ponto de compreender a 

história de forma a ressignificar seu formato. 

 

O retorno da proposta 

No ano de 2019, após algumas reformulações ao longo do desenvolvimento do 

projeto, foi aplicado um questionário às professoras regentes das turmas de Ensino 

Fundamental I do Colégio Santa Marcelina para mensurar os resultados de algumas das 

estratégias pensadas e executadas nos anos anteriores. Em média a escola possui doze turmas 

no Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano) e algumas das professoras acompanham o trabalho 

desde o ano de 2015, em sua criação, e outras conheceram o projeto recentemente. Todas 

foram convidadas a darem sua opinião e relatos sobre o projeto. 

Um formulário (Google Forms) foi criado e enviado para as professoras com 

perguntas relacionadas ao projeto, das doze professoras convidadas recebemos oito 

formulários preenchidos.  

Abaixo temos algumas das perguntas e suas respostas para uma breve análise dos 

resultados: 
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Buscando compreender a efetividade do projeto no interesse dos alunos, a primeira 

pergunta pretendia saber qual foi o impacto do trabalho no interesse pelos livros 

selecionados. De zero a cinco pontos as respostas se mantiveram entre o quatro e cinco, 

demonstrando o alto potencial pedagógico, de acordo com as professoras, das canções para 

complementar o trabalho com a leitura nessa faixa etária. 

 

Na pergunta seguinte a observação era se o conteúdo do projeto oferecia 

possibilidades didáticas para uso em outras disciplinas, e a resposta foi muito satisfatória, 

ficando entre as mais altas e, ainda nesse levantamento, veremos algumas sugestões feitas 

pelas próprias professoras da utilização em momentos distintos nas atividades escolares. 
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Buscando não deturpar a obra original do escritor, pensamos que as canções não 

deveriam se distanciar da mensagem original e do conteúdo didático escolhido pela escola, de 

acordo com a proposta da equipe.  

Ao transformar o texto literário em canção criamos um processo de tradução e 

adaptação ao meio midiático. Espíndola, 2008 afirma que:  

Todo processo de tradução, portanto, enquadra-se numa semiose, e, no caso das 

traduções intersemióticas, num tipo particular de semiose que pressupõe uma 

mudança de matéria. Se, por um lado, podemos entender a tradução como semiose, 

a semiose, por sua vez, também pode ser entendida como tradução. 

(ESPÍNDOLA, 2008 pág 2) 

 

Na pergunta que visava pedir retorno às professoras sobre o projeto, podemos destacar 

os apontamentos que tratam das habilidades trabalhadas através das ações utilizadas em sala 

de aula. As habilidades cognitivas trabalhadas nas aulas de música e na criação das canções 

incluem as motoras, memória, atenção e de percepção, e todas são essenciais para a formação 

e consolidação do fazer musical. Nas habilidades socioemocionais exploradas no projeto 

podemos destacar a relação de colaboração dos alunos na composição e a compreensão de 

que nem sempre o melhor para a música será a ideia apresentada por somente um indivíduo. 

Essa relação brotou da confiança que os alunos tiveram na condução do projeto e na 

identificação com as ideias dos colegas, que se encaixavam nas canções. As habilidades 

musicais apreendidas se concentraram na melhora de execução de todas as canções, havendo 

uma compreensão mais clara sobre os ritmos, as melodias e uma habilidade de 

reconhecimento harmônico diferenciada que, a princípio, não estava prevista no plano de 

ensino. 
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Um espaço reservado para um retorno adicional foi colocado no formulário e tivemos 

quatro respostas que ajudaram a firmar o compromisso com o trabalho e vislumbrar uma 

proposta de participação, cada vez mais, efetiva das próprias professoras dentro do processo 

de construção e condução do projeto. 

 

 
 

 

 

Conclusão 

A construção de uma proposta educativa que contemple o desenvolvimento de 

habilidades diversas e oportunize a expressão artística musical em diálogo direto com a 

literatura foi o objetivo do projeto “Livros de Cantar”. Os desdobramentos mostraram a 

eficácia de se estabelecer uma rotina de atividades que motive a criatividade nas aulas de 

música e a liberdade em experimentar e confiar suas ideias ao grupo, fortalecendo o aspecto 

socioemocional. As canções atingiram os alunos em várias competências e habilidades, onde 

puderam expressar-se e usar seus conhecimentos literários, e, na habilidade musical, 

demonstrando todo o percurso de musicalização que adquiriram no Ensino Fundamental I.  
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A efetivação dessa construção foi testada e comprovada pela equipe de professoras 

regentes e pela comunidade escolar, que teve contato com as canções em emocionantes 

apresentações musicais durante o ano letivo. Os resultados apontaram transformações na 

relação dos alunos com a leitura e com a interpretação das histórias renovando os esforços em 

valorizar a literatura.  

Por fim esse estudo foi crucial para o delineamento inicial de uma pesquisa que 

pretende se estender para o doutorado em busca de um aprofundamento nos campos 

apontados por esse artigo e para novas descobertas acerca dos meios e métodos que esse 

projeto se propõe. Faz-se necessário realizar um estudo aprofundado sobre os aspectos que 

lidam com a composição em aulas de música, a relação aprofundada entre canções compostas 

tendo como base os livros literários e dialogar com outros pesquisadores que se debruçam 

sobre esse assunto. 
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ATIVIDADES MUSICALIZADORAS – RELATOS DE ATIVIDADES MUSICAIS 

REALIZADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Vanessa Rodrigues Carvalho de Oliveira 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo trazer experiências vividas em sala de aula abordando o tema de um olhar 

individual, de experiências minhas enquanto educadora musical. Teremos um olhar sobre quatro atividades 

realizadas em uma turma do 4° ano, com alunos com idades entre 9 e 11 anos na Escola Municipal Simão 

Lacerda. Venho descrever esse processo, pois ele fez parte da escolha do assunto da pesquisa do meu 

Trabalho de Conclusão de Curso, por esse motivo me afeiçoo tanto por essa temática. Nesse trabalho terão 

descrições de atividades, e a forma como esse processo foi realizado, contendo os detalhes da prática e a 

metodologia utilizada durante essa vivência. 

 

 

Introdução 

Este trabalho objetiva a apresentação de relatos após a experiência de observação e 

realização de atividades aplicadas para os alunos do 4º ano da escola Simão Lacerda com 

alunos de idades entre 9 e 11 anos. Irei discorrer sobre a escola e destacarei a relevância de 

tais atividades para a graduação e formação como profissional de música, tendo como 

parâmetro principal, a relevância desta prática linkada à escolha do meu trabalho de 

conclusão de curso. Essas experiências foram de grande valia para direcionar o processo, 

pois a partir delas tive indagações sobre a educação musical inserida no espaço escolar 

público. 

Ao observar os alunos em seu dia-a-dia pude compreender quais atividades 

poderiam ser propostas. Irei enfatizar em quais âmbitos cada atividade influenciou a 

formação musical dos alunos. Evidenciarei o espaço em que ocorreram as atividades, a 

metodologia utilizada nesse processo, os “resultados” obtidos e apresentar a sala de aula a 

partir de um olhar prático individual. Esse processo se deu pela Ação/Reflexão, ou seja, foi 

um processo em que houve a reflexão sobre a ação realizada nas oficinas. 

Os jogos e brincadeiras utilizados foram selecionados cuidadosamente com a 

intenção de auxiliar os alunos em suas particularidades, seja de movimentação, 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

66 

 

cognição, raciocínio, socialização com os colegas, dentre outros. O foco e a finalidade não 

deixaram de ser importantes, mas o bem estar e cuidado com cada aluno é primordial para 

o desenvolvimento de todo e qualquer ensino e aprendizado. 

Nessas atividades tive como intuito, envolver todos os conteúdos estudados na 

graduação através das matérias de metodologias da educação, matérias de práticas 

pedagógicas, enfim, buscando métodos lúdicos, com intuito de alcançar de forma 

prazerosa, o entendimento, utilizando dessa ferramenta para que o ensino fosse concluído 

com satisfação de todos os envolvidos no processo. 

A música torna você mais inteligente • A música melhora o pensamento crítico e 

habilidades de resolução de problemas • A música torna as pessoas criativas • A 

música melhora a comunicação e a cooperação • A música desenvolve a 

disciplina • A música aumenta a confiança • A música desenvolve a boa 

cidadania (BOWMAN, 2009, p. 2, tradução nossa). 
 

Bowman traz em sua escrita, argumentos que conversam diretamente com esse 

processo, e há a possibilidade que indique a música promovedora de todos os benefícios 

citados. Entretanto não podemos julgar que todas as pessoas serão atingidas. De fato 

algumas metodologias facilitam a assimilação do conteúdo abordado e esse é um fator 

fundamental da educação musical, a abordagem do conteúdo. 

Metodologia 

A forma como foram realizadas essas atividades se deram através de um formato 

dinâmico de observações e práticas relacionadas a essas observações. Esses 

direcionamentos foram se complementando conforme o andamento do processo de 

musicalização. 

Os encontros se davam semanalmente nos horários: Quarta-feira: de 10:00 ás 11:20 

e Sexta-Feira de 10:00 as 11:20. No período de observação desta etapa analisamos pontos 

de diferentes ângulos como: 

 

 Interação da professora com os alunos
 
 

Notei uma relação bem horizontal e respeitosa entre os alunos e a professora, o que 

facilitou minha entrada em sala de aula como educadora musical. 
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 Atividade desenvolvida pelo educador dentro da sala/espaço de aula:
 

Partindo desse ponto de vista, foram desenvolvidas atividades corporais, vocais, 

rítmicas, melódicas e expressivas que auxiliaram este processo musicalizador, mais abaixo 

terão algumas descrições de algumas atividades realizadas em sala de aula. 

 O conteúdo é adequado às necessidades de aprendizagem da turma?
 

Ao observar a turma procurei ver a necessidade do grupo e aplicar a atividade de 

acordo com os dados coletados, progredindo e acrescentando mais propostas nas atividades 

e conteúdos passados em sala, de acordo com a resposta das crianças. 

 

 As atividades propostas são proveitosas para todos os alunos ou para alguns foi 

muito fácil e, para outros, muito difícil?

 

As atividades realizadas são voltadas para o crescimento e desenvolvimento dos 

alunos, independentemente de qual estagio esteja cada aluno, sendo assim os alunos que 

estão mais "avançados" acabam por ajudar os que têm mais dificuldade fazendo grupos e 

reforçando ainda mais seu aprendizado; 

 

 Os recursos utilizados são adequados ao conteúdo?
 

Basicamente, a maioria das atividades foi desenvolvida envolvendo a utilização do 

corpo como mediador da ação, tendo o apoio de alguns recursos para auxiliar na conclusão 

da brincadeira; 

As aulas tinham como duração mais ou menos 50 minutos. 
 

 Interação dos alunos com os colegas:
 

As atividades musicais tinham como um de seus objetivos trabalhar a interação dos 

alunos, então isso era abordado em sala de aula. A principio tinham alguns alunos que não 

se davam tão bem, porem com o passar das aulas eles foram tendo uma interação mais 

próxima, e muitos deles passaram a criar laços de amizades. 

 

 Observar a postura dos alunos (as) nos ambientes fora da sala de aula (quadras, 

ginásios etc):

 

O comportamento das crianças nos espaços era um pouco indisciplinado e faziam 

bagunça, porém a cada aula conversávamos sobre essa postura e a importância de eles 

respeitarem os espaços; 
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Contexto educacional: A instituição tem uma ótima gestão, Todos (Aluno e 

funcionários) possuem uniformes, a escola oferece refeição para os alunos e professores, e 

a relação entre todos os indivíduos são de respeito e coleguismo. 

Partindo desses dados coletados fui elaborando as atividades sempre pensando 

nessa ação mediada, utilizando mediadores acessíveis a todos os alunos, buscando a 

interação, socialização, afetividade, regras de convivência, expressão oral e corporal, 

autoconfiança e percepção auditiva. 

Este trabalho foi realizado em um modulo de seis meses para atingir por completo a 

objetividade, foi utilizada às 34 horas divididas em 30 horas de observação e 4 horas de 

regência. Buscando crianças com faixa etária de 9 a 11 anos. A temática desse módulo 

trabalhou o Som, Ritmo e musicalidade, buscando o ensino de música com metodologia 

simples para aprendizado dinâmico. Ao observar a turma, com o intuito de acrescentar 

atividades que viessem somar as práticas dadas em sala de aula, ou seja, propostas que 

envolvessem atividades com a voz, atividades envolvendo ritmo, que auxilia na 

desenvoltura corporal, expressiva e emocional, mostrando a habilidade comunicativa por 

meio da música. 

As atividades de Musicalização buscavam brincadeiras voltadas a estimulação do 

canto, ao aprendizado do ritmo, andamento, e vários parâmetros que eram trabalhados 

durante o processo. Em algumas atividades de canto em grupo trabalhávamos a 

concentração na execução individual em meio ao conjunto, a expressividade coletiva, a 

interação e intenalização de pulso. Com as atividades apliquei alguns conceitos de ritmo, 

reproduzindo células rítmicas para apresentar alguns conceitos de musicalidade. Ao cantar 

músicas e realizar atividades envolvendo danças e ritmos, reafirmávamos raízes culturais 

através das musicas cantadas. Todas as aulas eram iniciadas com uma música que viesse 

mediar as atividades, eram sempre musicas com comandos e que envolviam percussão 

corporal, justamente com o intuito de dar uma direção para as atividades a seguir, criando 

um fio condutor entre elas. E com o objetivo de trabalhar conceitos estudados nas outras 

matérias, buscando a interdisciplinaridade. 

A BNCC aponta seis dimensões de conhecimento que devem ser abordadas no 

ensino de artes em face da complexidade dos processos criativos em artes. Segundo a 

BNCC, “esse movimento se dá através do pensamento reflexivo sensível, imaginativa e 

crítica sobre as artes, seus dados indispensáveis e sobre as variações derivadas das 

experiências de pesquisa, invenção e criação” (BNCC, 2016, p.117) 

[...] na Educação Básica o ensino e a aprendizagem articulam seis dimensões de 

conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, caracterizam a 

singularidade da experiência artística. [...] Essas seis dimensões são: “criação”, 
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“crítica”, “estesia”, “expressão”, “fruição” e “reflexão”. [...] Todas as dimensões 

perpassam os conhecimentos das Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro, 

levando-se em conta as aprendizagens dos/as estudantes em cada contexto social e 

cultural (BNCC, 2016, p.113). 
 

Aula I 

- Nomes e suas rimas. 

Esta atividade é executada da seguinte forma: Primeiramente pede-se para que os 

integrantes do grupo formem uma roda em pé mesmo. Em seguida, o tema pulsação e 

andamento são abordados de uma forma comparativa para melhor internalização do 

conceito. Feito isso, o indicativo é para que os mesmos comecem a andar todos no mesmo 

passo, sendo assim o primeiro contato com o pulso, os fazendo compreender que o pulso 

está no nosso corpo e vive dentro de nós, nos nossos órgãos e principalmente no coração. 

Enquanto isso ocorre, o regente auxilia tocando um instrumento (instrumento sugerido: 

Tambor) para ilusoriamente fomentar esta audição da pulsação. Mas além da ilustração 

auditiva, o orientador tem o domínio em acelerar e ralentar os batimentos, abordando 

assim o outro conceito: o andamento. Em sequência começa-se a apresentação dos nomes, 

dentro da pulsação e do andamento estipulado. E a atividade começa a tomar forma, pois 

se começa a introduzir alguns conceitos como: lento e rápido alto e baixo, sugerindo aos 

alunos que comece a brincadeira. Ao introduzir essas brincadeiras de apresentação de 

nomes, comecei a trabalhar com Beat Box (ritmos com a boca), e rima com os nomes. 

Tendo por objetivo, trabalhar nessas quatro aulas, o ritmo e a criação. 

Aula II 

- Poemas e Beat Box 

 

Nessa aula, demos continuidade ao estimulo a criação, continuamos com os beat 

boxs, dando mais ferramentas para essa brincadeira, agora eles teriam que criar seus 

próprios beat boxs, e em cima de um deles, partiríamos para os poemas, ou seja em cima 

desses beats encaixaríamos os poemas de forma falada, trabalhando o ritmo vocal. Além 

desse ritmo vocal trabalharíamos exploraríamos a percussão corporal entendendo que a 

ligação que podíamos fazer entre esses dois mediadores. 

Aula III 

- Poemas e concentração 

Esta aula foi mais uma continuidade dessa linha pré-definida (ritmo e criação), 

inicialmente dividimos a turma em grupos distribuído um poema para cada grupo, e 

utilizávamos uma bola para mediar a brincadeira, era um jogo de total concentração. A 

brincadeira acontecia de forma continua, ou seja, aonde eu apontasse a bola, o grupo tinha 
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que falar o poema deles, e em dado momento da atividade eu inseri outra bola, para 

dificultar um pouco mais a brincadeira. Ainda nessa atividade, nós trabalhamos 

intensidades, o forte o fraco, o agudo e o grave. 

Aula IV 

- Escuta e atenção 

Em conexão com a aula dos poemas, esta aula aconteceu como uma evolução da 

aula anterior. Nessa aula cada aluno recebeu um poema, ou um verso, ou uma parte de 

uma música (uma sugestão dos alunos), utilizando a bola de novo, cada aluno falava um 

verso e passava, porém ele teria que continuar o poema de onde havia parado quando ele 

jogou a bola. 

Conclusão 

Reflexões sobre as intervenções 

Ao iniciar as aulas, os alunos tinham um ponto muito forte que era a falta de 

concentração nas atividades, porém com o passar das atividades eles foram entendendo o 

sentido das brincadeiras e a complexidade de cada uma, a partir dessa visão as aulas foram 

outras, tivemos alunos interativos, que levaram a sério o ensino musical, e foram 

totalmente propositivos, uma vez que um dos focos era a criação. Em todo inicio de 

atividade havia certa dificuldade, mas entendo que se dava por eles não terem o ensino 

musical na escola, então demoravam um pouco para entender a atividade. 

A forma como eu vejo a educação musical estando no lugar de egressa do curso de 

música é totalmente diferente de quando eu entrei no curso, percebo que o ensino musical 

nos dá um poder muito grande, o de fazer a diferença no futuro de uma criança, nós 

educadores podemos fazer desse futuro, algo transformador. A experiência de fato agregou 

e contribuiu para mais um conhecimento na área da musicalização, todos os quatro 

estágios fiz em lugares diferentes, e com esse ultimo pude ver a educação básica de tão 

perto e me apaixonar mais ainda por essa arte de ensinar. Foi muito gratificante ver a sede 

por um ensino musical que os alunos demonstraram, e foi muito satisfatório poder saciar, 

mesmo que por pouco tempo, essa vontade de aprender música, de levar um ensino sério e 

leve para as crianças. Foi de grande valia todas as trocas que houve nesse período de 

trabalho. Toda essa vivência acrescenta grandemente minha formação enquanto docente. 
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O SENADO DA CÂMARA E AS FESTIVIDADES EM SÃO JOÃO DEL-REI (1716-

1736): LEVANTAMENTO DE REGISTROS E GASTOS 

Rodrigo Pardini
16

 

Edite Rocha
17 

RESUMO 

O mais antigo registro de festividade identificado nos livros do Senado da Câmara de São João del-Rei, Minas 

Gerais, remonta ao ano de 1716, um ano antes do primeiro registro conhecido de atividade musical, descrito nos 

documentos do poder público, e que acompanha os primeiros anos da consolidação da instância civil da 

sociedade setecentista local. Partindo dos gastos descritos na documentação de receitas e despesas de vinte anos 

registrados nos livros do Senado da Câmara, pretende-se, neste trabalho, realizar um levantamento e análise 

documental da prática musical, destacando indivíduos, eventos e valores relacionados à atividade neste período. 

Este texto, visa, então, revisitar fontes e dados sobre a história da música setecentista sanjoanense no contexto 

civil, apresentando contributos para esse olhar musicológico em São João del-Rei. 

 

PALAVRAS-CHAVE:Câmara. Receitas e Despesas. História da Música. São João del Rey. 

 

INTRODUÇÃO 

A atividade musical em São João del-Rei, Minas Gerais, ultrapassou no ano de 2017 a 

marca dos três séculos, possuindo como raízes as primeiras décadas do século XVIII. Tendo 

em vista a escassez de estudos que recorram à perspectiva documental acerca de valores 

financeiros, nomes e eventos ocorridos nas práticas musicais sanjoanenses dos primeiros anos 

do século XVIII, identificou-se uma demanda relevante de pesquisas musicológicas. Partindo 

da necessidade de um aprofundamento acerca dos músicos e suas práticas musicais nesta 

localidade por meio de fontes documentais, esta pesquisa tem por objetivo compreender de 

que forma os documentos relativos aos registros financeiros presentes nos documentos do 

Senado da Câmara de São João del-Rei, compreendidos entre 1716 e 1736, podem apresentar 

dados que reflitam o contexto econômico e administrativo da atividade musical na região. 

1. UMA TENTATIVA POR MEIO DE FONTES MUSICAIS 

A literatura disponível sobre o assunto associa o primeiro registro de atividade musical 

ao ano de 1717, com o pagamento do serviço prestado pelo açoriano Antônio do Carmo, 

contratado para a recepção do novo governador da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, o 

Conde de Assumar, Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcellos (1688-1756), no 

morro do Bonfim, entrada principal da vila. Apesar de frequentemente citado pela literatura 

(COELHO, 2011; NEVES, 1984, p. 60; RIBEIRO, 2018, p. 24; VIEGAS, 1987, p. 1), o 

manuscrito de Samuel Soares de Almeida – cujo paradeiro se encontra desconhecido – que 

relata o acontecimento foi reproduzido a partir de uma única transcrição, de Antônio Guerra 

                                                           
16

 Mestrando, Universidade Federal de Minas Gerais, Bolsista da CAPES, pesquisarodrigo@gmail.com. 
17

 Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, Bolsista de Produtividade CNPq, editerocha@ufmg.br. 
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(1968, p. 15–16), que não consta localização de fonte. Igualmente, José Maria Neves informa 

tê-lo consultado no então Arquivo Público Municipal de São João del-Rei (NEVES, 1987, p. 

210), cuja documentação atualmente pertence ao Arquivo do Senado da Câmara, abrigado 

pela Biblioteca Baptista Caetano d’Almeida, sem no entanto haver indicação em catálogo ou 

registro de sua localização específica (FONTES; FIUZA, 1974; HARGREAVES et al., 2003). 

Os arquivos musicais locais que deveriam abarcar a documentação deste passado e atividades 

musicais desde os primeiros anos do século XVIII, apresentam somente fontes mais tardias, 

datadas da segunda metade dos setecentos (CORRÊA et al., 2016, p. 1–2) pelo fato de que o 

surgimento dos grupos musicais mais antigos e ainda em atividade, Orquestra Lira 

Sanjoanense – cuja fundação remete ao ano de 1776 – e Orquestra Ribeiro Bastos – datada 

aproximadamente de 1790 (KRAUSS, 2007, p. 34–35) – permitem o acesso aos acervos 

musicais setecentistas de documentos datados apenas após sua formação. Excetua-se, dentre 

as fontes musicais sanjoanenses, uma única obra atribuída à primeira metade do século XVIII 

(WERLANG, 1991, p. 192), Flos Cameli, copiada por Hermenegildo José de Souza Trindade 

(1807-1887), de autoria de Doutor Camello18 (Figura 1). 

                                                           
18

.Além do documento citado, são conhecidas outras duas fontes da mesma antífona Flos Cameli, 

BRMGSJrbPUCRJ-31(0718-0760) e BRMGSJrbPUCRJ-31(0761-0773), ambas cópias de Francisco José das 

Chagas, e uma segunda obra, “Missa para 4ª feira de Cinzas”, que é a Camello atribuída: 

BRMGMAmmPUCRJ-05(0126-0161) (BARBOSA, 1978, p. 68–69). 
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Figura 1 – Antífona Flos Cameli, de D[outo]
r
 Camello. Cópia de Hermenegildo José de Souza Trindade, 

parte de trompas. Arquivo Aluízio Viegas, da Orquestra Lira Sanjoanense, OLS0682. 

 

Manoel Cabral Camello foi vigário da Vara de São João del-Rei e possuidor de uma 

sesmaria próxima a vila (SECRETARIA DE GOVERNO DA CAPITANIA, 1713, f. 250r) 

cuja localidade atualmente pertence ao distrito sanjoanense de São Miguel do Cajuru. Foi 

também responsável pela bênção da igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário em 

1719: 

Principiou esta Irmand[ad]
e 

em pri[meir]º de Junho de 1708 neste Arrayal q[ue] por 

anteriormente se chamava Novo: hoje V[il]ª de São João de El Rey, fundadores a 

saber Dionizio Roiz [Rodrigues] Lima, Manoel Mendes, Izidorio Rib[ei]rº Pinto, 

Sebastião dos Reyz, Antônio[?] de Fonceca, João Cazado Brantas, Thomé [?] 

Cald[ei]rª fundadores destª Irmand[ad]
e
 aprovada pello Ill[ustríssi]

mo
 S[enhor]. 

D[om] Francisco S[ão] Jeronimo B[isp]º do R[i]º de Jan[ei]rº q[ue] concedeu aos 

Irmãons fabricarem esta Igr[ej]ª anno de 1719 e a benzeo o R[everen]dº 

Vig[ári]º da Vara o D[out]
or

 Manoel Cabral Camello [...]. (IRMANDADE DE 

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 1790, f. 2r, destaque nosso) 

 

O reverendo teve seus atritos com o Senado da Câmara registrado em carta de 1719 de 

autoria de importantes membros do poder público, como Marçal Cazado Rotier, Pedro da 

Silva Chaves e outros, endereçadas ao bispo do Rio de Janeiro, Dom Francisco São Jerônimo 

(1638-1721), acerca da exposição do Santíssimo Sacramento nas festas de Corpus Christi e 

São João Batista (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1715, f. 8, 39–40; 
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SOBRINHO, 2010, p. 32–33). A resposta aos questionamentos do Senado da Câmara ocorreu 

em janeiro de 1720, com uma provisão real com ordem para que o bispo advertisse Manoel 

Cabral Camello (ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO DE LISBOA, 2002, p. 32), 

sendo este o último ano em que foram encontradas menções sobre o religioso. 

Apesar da atribuição a Manoel Camello, da qual se desconhece restarem manuscritos 

musicais autógrafos, o que levou pesquisadores como Elmer Barbosa a afirmar que possa 

tratar-se de um músico da segunda metade do século XVIII homônimo ao religioso 

(BARBOSA, 1978, f. 51), é possível considerar a hipótese da ligação entre Manoel Cabral 

Camello e a obra copiada por Hermenegildo Trindade para além do sobrenome apresentado 

na fonte musical: o prefixo “doutor” utilizado na partitura, que pode ser encontrado 

frequentemente em registros de outros vigários sanjoanenses, a exemplo o doutor José de 

Souza Ribeiro Araújo (Figura 2), e de outras regiões em período próximo como os doutores 

Pedro F. H. Velasco e Antônio Pestana Coimbra (Figura 3), e igualmente consta no 

documento acerca da formação da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e bênção da 

respectiva igreja citado anteriormente, que corrobora positivamente para tal associação. 

 

Figura 2 – Assinatura do vigário José de Souza Ribeiro Araújo (CATEDRAL BASÍLICA DE NOSSA 

SENHORA DO PILAR, 1729, f. 18) 

 

Figura 3 – Cópia de uma carta do Senado da Câmara de São João del-Rei endereçada ao Conde de 

Assumar (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1715, f. 12v) 

 

O relato de Samuel Almeida, que discorre sobre a visita do então governador à Vila de 

São João del-Rei, pode demonstrar a relação entre Manoel Camello e Antônio do Carmo, 

através da presença de ambos nos mesmos círculos sociais sanjoanenses: 
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[...] o governador Conde de Assumar, [...] seguido das companhias das ordenanças, 

que marchavam ao som da música organizada pelo Mestre Antônio do Carmo à 

Igreja Matriz, onde o rev. Vigário da vara Manoel Cabral Carmello entoou o hino Te 

Deum, que foi seguido por todo clero e música; e concluída esta religiosa 

solenidade, se encaminharam para a residência destinada para o governador, onde 

foi logo cumprimentado pelo corpo do Senado da Câmara, clero e pessoas de 

distinção desta Vila (GUERRA, 1968, p. 15-16 apud COELHO, 2011, p. 66)  

 

Observa-se, portanto, uma forte relação entre o poder público (através dos membros 

do Senado) e o religioso, representado pelo clero, sobretudo na figura do vigário, na 

realização das festividades da vila. Tais eventos, que são tanto litúrgicos quanto pertencentes 

à administração pública, possibilitaria, por meio da confluência de interesses, a contratação de 

músicos (CORRÊA, 2018, p. 3). 

 

2. LEVANTAMENTO DE DADOS NO ARQUIVO DO SENADO DA CÂMARA 

Se a atividade musical da primeira metade do século XVIII verificada diretamente 

através dos documentos musicais do período pode levantar vários questionamentos, dado a 

insuficiência de dados e as atribuições de datação, uma possível perspectiva de compreensão 

desta pode se dar por meio das documentações administrativas de instituições do período. As 

primeiras associações religiosas de leigos em São João del-Rei datam de 1708, com a 

Irmandade do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, 1711, com a Irmandade do 

Santíssimo Sacramento e 1716, com a Irmandade de São Miguel e Almas (GUIMARÃES, 

1996, p. 77). Contudo, embora as datas de fundação destas instituições sejam conhecidas, é 

possível encontrar registros contínuos acerca de suas atividades apenas a partir de 1730 

(VIEGAS, 1987, p. 1). Nesse panorama, infere-se uma relação entre músicos e o poder 

público, na qual a atividade musical passível de ter sido registrada pelos documentos do 

Senado da Câmara de São João del-Rei corresponderia aos pagamentos de músicos em 

celebrações ou festividades promovidas pela mesma. 

Os livros pertencentes à Câmara Municipal, abrigada na Biblioteca Baptista Caetano 

d’Almeida, que correspondem ao registro das atividades do Senado da Câmara de São João 

del-Rei destacam-se, portanto, para a compreensão do passado musical local, uma vez que tais 

registros possuem a ótica da administração pública sobre parte do serviço prestado pelos 

músicos, cuja documentação ainda não foi profundamente explorada pela musicologia. 

Entretanto, as produções pioneiras de José Maria Neves (1984, 1987) e Aluízio José Viegas 

(1987), apesar de localizarem imprecisamente as fontes por eles citadas, permitem delinear 

um contorno inicial dos registros da atividade musical neste acervo. Consequentemente, tendo 

em vista a quantidade de registros existentes, estipulou-se um recorte documental composto 
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por registros de despesas de vinte anos a partir do primeiro registro de festividade encontrado, 

resultando em um delineamento compreendido entre 1716 e 1736. Partindo da própria 

organização do Senado da Câmara, identificou-se como sendo os livros de Receitas e 

Despesas19 os que contemplam a tipologia de registros buscada. 

O mais antigo livro de Receitas e Despesas do Senado da Câmara de São João del-Rei 

tem como primeiras anotações uma sequência de registros não lançados em um livro anterior, 

correspondente aos anos 1716 a 1718, escritos em 1719 pelo escrivão Belchior da Cunha 

Freire (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 2v). Nele, apesar de não 

haverem registros que correspondam diretamente à atividade musical, identificam-se diversos 

registros de pagamento pela realização de festividades religiosas, propinas por festas20 e 

gastos com materiais para as festividades, como cera para velas (a exemplo, a Figura 4) e 

sermão dado por religiosos, como o pago ao padre frei Antônio Xavier de Santa Rosa em 

1716 (Figura 5), que nos permite identificar as mais antigas festividades sanjoanenses 

registradas pelo referido Senado da Câmara: São João Batista, então padroeiro da vila, e 

Corpus Christi. 

 

Figura 4 – Pagamento de dezesseis oitavas de ouro a Bento Fromentier
21

 pela cera da festa de Corpus 

Christi em 1716 (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 3) 

                                                           
19

 Tais fontes pertencem a Serie 32 (Receitas e despesas da Câmara e outros), que correspondem aos dezenove 

documentos de código REC 168 a REC 187. 
20

 De acordo com Antônio Gaio Sobrinho, “[...] as propinas não eram, então, o que vieram a ser atualmente, uma 

forma de corrupção ou extorsão [sic] indevida. Como o serviço de vereador era gratuito, havia atos em que ele 

recebia um justo pro labore, a propina[...]”, pela participação de eventos públicos, correições e outros 

(SOBRINHO, 2010, p. 9). Cláudia Silva elenca as festas religiosas das quais o Senado da Câmara promovia, 

com autorização real, e que seus oficiais recebiam propinas: “Bula [da Santa Cruzada], São Sebastião, Corpus 

Christi, Ladainhas de Maio, Anjo Custódio, Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel e São João Batista” 

(SILVA, 2000, p. 127)  

21
 Bento Fromentier foi um minerador, comerciante e sargento-mor português, falecido em quatro de junho de 

1760. Seu inventário se encontra disponível no arquivo Escritório Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico de São João del-Rei, caixa 96 (PAIVA, 2015, p. 67). 
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Figura 5 – Pagamento de trinta e duas oitavas de ouro por um sermão realizado por Antônio Xavier de 

Santa Rosa na festa de São João Batista em 1716 (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 

1719, f. 3) 

 

Nesta perspectiva, após serem identificados os registros correspondentes à festividades 

e/ou eventos promovidos pelo Senado da Câmara de São João del-Rei, foi possível elencá-los 

em uma tabela (Apêndice). 

 

3. ANÁLISE DO CONTEÚDO LEVANTADO 

Após o levantamento do conteúdo descrito nos registros de receitas e despesas do 

Senado da Câmara de São João del-Rei, nos anos 1716 a 1736, foi possível identificar uma 

recorrência de três festividades principais (Tabela 1) – Corpus Christi, São João Batista e São 

Sebastião – em relação as festas de Santa Isabel e Proclamação da Bula da Santa Cruzada, 

encontradas a partir de 1726, e as festas relativas a eventos da nobreza portuguesa ou 

cerimônias civis locais que não possuem frequência determinada. 

Tabela 1 – Frequência de festividades nos registros de Receitas e Despesas do Senado da Câmara de São João del-Rei 

Ano 
Corpus 

Christi 

São João 

Batista 

São 

Sebastião 

Santa 

Isabel 

Proclamação 

da Bula da S. 

Cruzada 

Festas 

civis ou da 

nobreza 

Número de 

festividades 

não 

identificadas 

1716 X X    X  

1717  X      

1718 X X    X  

1719 X X    X  

1720 X X X     

1721 X     X  

1722 X X      

1723 X       

1724 X  X     

1725 X  X     

1726 X  X  X  1 

1727 X  X X    

1728 X X X X X X  

1729 X  X    1 
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1730   X X  X 1 

1731 X  X    1 

1732 X  X    3 

1733 X       

1734 X      1 

1735 X     X  

1736 X      3 

Foi possível observar, sobretudo a partir de 1731, pagamentos pela festa de Corpus 

Christi a Irmandade do Santíssimo Sacramento, da qual se encontravam filiados diversos 

membros do Senado da Câmara de São João del-Rei, como Marçal Cazado Rotier e Joseph 

Branco Brandão e outros indivíduos de destaque no meio social sanjoanense como Bento 

Fromentiere (IRMANDADE DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, 1714, f. 8r, 11v-12r), que 

pode corresponder a vínculos sociais entre membros do poder público e religioso local. 

Além do levantamento relativo à frequência das festividades nos registros do Senado 

da Câmara de São João del-Rei, foi possível também identificar dois músicos, Antônio do 

Carmo e o mestre de capela Paulo Rodrigues Soares, somente a partir de 1728. No entanto, ao 

observar os registros relativos a festividades, observam-se pagamentos a músicos não 

nomeados nos anos 1721 e 1727 (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, 

f. 31r, 79v). 

A documentação conhecida sobre Antônio do Carmo tem como primeiro registro a 

atividade do músico em 1717, com a recepção do governador da capitania a São João del-Rei. 

Infere-se que após 1727, último ano que consta registro de pagamento, Antônio do Carmo 

tenha se mudado para Vila Rica, atual Ouro Preto, da qual registram-se pagamentos ao 

músico entre 1738 e 1739, 1741 e 1742 pela Irmandade de Nossa Senhora da Conceição de 

Antônio Dias (LANGE, 1981, p. 27) e nos anos 1733 a 1734 e 1738 a 1739 pela Irmandade 

de Nossa Senhora do Pilar (BRANDÃO, 1998, p. 59). Igualmente, documenta-se, por meio de 

um processo do Tribunal da Inquisição, a atuação do referido músico em 1747 na festividade 

de São José dos Pardos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais (BRANDÃO; MELO, 2010, 

p. 9), único documento encontrado que consta a assinatura do músico (Figura 6). 

 

Figura 6 – Assinatura de Antônio do Carmo em um processo do Tribunal da Inquisição, em 1749 

(INQUISIÇÃO DE LISBOA, 1741, f. 89v) 
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Já Paulo Rodrigues de Souza, da qual foi encontrado um único registro do ano de 1728 

no recorte levantado (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 93v), 

ocupou o cargo de mestre de capela na primeira metade do século XVIII. Deste se atribui ser 

um dos possíveis mestres do compositor Manoel Dias de Oliveira (SOARES, 2017, p. 229). 

Flávia Camargo Toni levanta transcrições das atividades do músico em 1742, 1746, 1747, 

1748 e 1752 na Vila de São José del-Rei (atual município de Tiradentes, Minas Gerais) 

(TONI, 1985, p. 95–96), da qual é possível inferir, igualmente a Antônio do Carmo, uma 

mobilidade do músico ao entorno de uma região determinada. 

CONCLUSÃO 

A partir desta investigação, foi possível concluir que a documentação musicográfica 

relativa aos anos compreendidos entre 1716 e 1736 apresentam dados insuficientes para 

inferências mais sólidas sobre o período, uma vez que tais afirmações tornar-se-iam frágeis ao 

considerar tão poucos documentos como detentores de elementos característicos mais amplos. 

Os livros do Senado da Câmara, apesar de configurarem um grande escopo documental, 

podem oferecer, ao traçar relações com outras fontes, informações úteis para a compreensão 

do contexto musical do recorte temporal em questão, apresentando nomes, datas, valores, 

indivíduos e instituições tangentes a tal prática artística. A partir dos dados levantados, 

entretanto, não foi possível identificar a forma que se dava a contratação relativa aos gastos, 

como cera, armação, sermão, música, dentre outros, para cada festividade ocorrida. 

Apesar dos dados elencados a partir dos registros de Receitas e Despesas revelarem 

informações importantes, alguns, como aqueles correspondentes a festas cujos nomes não se 

encontram elencados, não puderam ser relacionados ao respectivo evento ocorrido, 

configurando-se uma lacuna que, se preenchida, pode apresentar uma possível continuidade 

das festividades de São João Batista, São Sebastião e outras ao longo do tempo, cuja 

participação de membros do Senado da Câmara é mencionada. 

Além disto, foi possível identificar registros que referem-se diretamente a atividade 

musical inserida na realização de festividades religiosas e eventos do poder civil, da qual 

foram identificados dois indivíduos, Antônio do Carmo e o mestre de capela Paulo Rodrigues. 

Tais músicos tiveram sua atuação registrada nos livros sanjoanenses, bem como em outras 

regiões onde também desenvolveram atividade, como Vila Rica, da qual tem origem 

Hermenegildo Trindade, autor da cópia atribuída a Manoel Cabral Camello. 

Da mesma forma, através de futuras pesquisas englobando outras tipologias 

documentais pertencentes ao acervo do Senado da Câmara de São João del-Rei, assim como 
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outros documentos externos a ela, como livros de associações religiosas de leigos – onde foi 

possível identificar vínculos entre membros do poder público e religioso local –, documentos 

cartoriais, da Secretaria de Governo da Capitania e do Conselho Ultramarino, acreditamos 

possível propor compreensões mais completas sobre o contexto da atividade musical em São 

João del-Rei. 
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APÊNDICE – RELAÇÃO DE DADOS LEVANTADOS NOS REGISTROS DE 

RECEITAS E DESPESAS DO SENADO DA CÂMARA ENTRE 1716 E 172622 

Ano Festividade Valor1 Serviço Indivíduo citado Folhas 

1716 São João Batista 32 Sermão Antônio Xavier de Santa Roza 3r 

27 ½  Festa Simão Rodrigues de Araújo (Procurador) 3r 

Corpus Christi 16 Cera Bento Fromentier 3r 

Nascimento do príncipe D. Carlos 

de Bragança (1716-1736) 

18 Luminárias Simão Rodrigues de Araújo (Procurador) 5r 

100 Cera Simão Rodrigues de Araújo (Procurador) 6r 

1717 São João Batista 150 Festa João André de Mattos (Procurador) 8r 

1718 São João Batista 213 Festa Pedro da Silva Chaves (Procurador) 9r 

Corpus Christi 

Nascimento de D. Pedro III 

(1717-1786) 

117 ½  Cera Pedro da Silva Chaves (Procurador) 9r 

1719 São João Batista 20 Sermão Antônio Xavier de Santa Roza 15r 

14 Festa Procurador [Domingos Francisco Pedrozo] 18r 

Corpus Christi 101 ¾  Festa Domingos Francisco Pedrozo (Procurador) 16r 

Recepção do governador2 275 ¼  Recepção Pedro da Silva Chaves 16r 

1720 São João Batista 15 Armação João Pinto do Rego (Procurador) 30r 

Corpus Christi 97 ½  Festa João Pinto do Rego (Procurador) 23r 

São Sebastião 92 Festa João Pinto do Rego (Procurador) 21r 

63 ¾  Cera João Pinto do Rego (Procurador) 30r 

1721 Corpus Christi 2 Padres e acólitos Vigário da Vila 38r 

                                                           
22

 Dados extraídos dos registros do Livro de Receitas e Despesas do Senado da Câmara (código REC168), do 

Arquivo da Câmara Municipal de São João del-Rei, pertencente à Biblioteca Baptista Caetano d’Almeida. 
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40 Cera Félix Ferreira Brandão 38r 

5 ½  Cera e papel João Diniz Pinheiro 38r 

24 Música João Diniz Pinheiro 38r 

15 Armação João Pereira Farias [?] 39r 

Recepção do governador3 20 Recepção João Diniz Pinheiro 39r 

80 Cera Félix Ferreira Brandão 39r 

1722 São João Batista 32 Andor Sargento-mor Antônio de Matos (Procurador) 43r 

Corpus Christi 85 ½  Festa Sargento-mor Antônio de Matos (Procurador) 43r 

1723 Corpus Christi 107 Festa [Não há menção de nome] 52r 

1724 Corpus Christi 121 ¼ 4 Festa [Não há menção de nome] 58r 

São Sebastião 27 Festa [Não há menção de nome] 58r 

17254 São Sebastião 55 220* Cera João Diniz de Azevedo 64v 

1726 Corpus Christi 85 ¼ 4 Festa Fernando P. de Amorim Dantas (Procurador) 66v 

São Sebastião 86 Festa Fernando P. de Amorim Dantas (Procurador) 67r 

Procl. da Bula da Santa Cruzada 96 Festa [Nome ilegível] 67r 

Festividade indeterminada 57 Cera Fernando P. de Amorim Dantas (Procurador) 56r 

1727 São Sebastião 104 ½  Festa e pintura das 

varas do Senado 

[Não há menção de nome] 78v 

Corpus Christi 50 Música [Não há menção de nome] 79v 

Santa Isabel 

17285 São Sebastião6 4 Missa Rev. Padre Coadjutor Miguel de Castilho 87r 

23 Música Paulo Rodrigues 93v 

145 Festa Antônio Francisco Portella (Procurador) 87v 

São João Batista6 

Corpus Christi 

Procl. da Bula da Santa Cruzada 

Santa Isabel 

Anúncio do casamento de D. José 

I (1714-1777) e Mariana Vitória 

de Bourbon (1718-1781), 

princesa da Espanha 

112 Cera Thomé Godinho Ribeiro (Ouvidor geral da 

Comarca) 

84v 

3 Armação Phelipe Ferreira do Amaral (Escrivão) 85v 

60 Música Antônio do Carmo 87r 

1729 São Sebastião 20 Música Antônio do Carmo 93v 

Corpus Christi 4 Missa Padre Francisco Corrêa 91r 

Festividade indeterminada 8 Missa Rev. Padre Coadjutor Miguel de Castilho 91r 

1730 São Sebastião 18 Missa Padre Francisco Corrêa 93v 

Santa Isabel 

Festividade indeterminada 

Festas reais [?] 46 Música Antônio do Carmo 93v 

17317 São Sebastião 7 680* Procissão [Missa] Padre Francisco Corrêa 96v 

Corpus Christi 46 Festa Irmandade do Santíssimo Sacramento 103r 

1732 São Sebastião 7 680* Procissão Padre Francisco Corrêa 98v 

Festividade indeterminada 4 520* Missa Rev. Padre Coadjutor Miguel de Castilho 98v 

Festividade indeterminada 197 120* Ponte e festa Procurador [João Ferreira Brandão ?] 103r 

Festividade indeterminada 134 400* Ponte e festa Procurador [João Ferreira Brandão ?] 103r 

Corpus Christi 60 000* Festa Irmandade do Santíssimo Sacramento 103r 

1733 Corpus Christi 64 Festa Irmandade do Santíssimo Sacramento 107r 

1734 Festividades indeterminadas 14 400* Missas Francisco Corrêa 111r 

Corpus Christi 76 800* Festa Constantino de Souza 110r 

1735 Corpus Christi 76 800* Festa Irmandade do Santíssimo Sacramento 113v 

Nascimento da Princesa da Beira8 57½1200 Cera [Não há menção de nome] 114r 

17369 Corpus Christi 64 Festa Simão Moreira (Tesoureiro da Irmandade do 

Santíssimo Sacramento) 

116v 

1. Valores em oitavas de ouro, exceto aqueles marcados com asterisco, cujo registro se 

encontra em réis. 
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2. D. Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcellos, o Conde de Assumar (1688-

1756), terceiro e último governador da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro entre 

1717 e 1721. Foi precedido por Brás Baltasar da Silveira (1674-1751). 

3. Dom Lourenço de Almeida (1680-1750), primeiro governador da Capitania de Minas 

Gerais (desmembrada da então Capitania de São Paulo e Minas de Ouro em 1720). 

4. Apesar de não constar outro pagamento pela realização de festividades neste ano além 

do citado, há também menção a propinas pagas a membros do Senado da Câmara pela 

participação nas festas de Corpus Christi e São Sebastião (SENADO DA CÂMARA 

DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, 63v). 

5. Neste ano encontra-se menção a propinas para a festa de Ação de Graças pagas a 

membros do Senado da Câmara, bem como para as festas de São João Batista, Corpus 

Christi, Proclamação da Bula da Santa Cruzada (SENADO DA CÂMARA DE SÃO 

JOÃO DEL-REI, 1719, f. 85r, 87v). 

6. Encontra-se um registro de despesa do Senado da Câmara o pagamento ao Reverendo 

Padre João Ferreira de Carvalho e um acólito pelas assistências das festas de São 

Sebastião e São João Batista, onde foram realizadas missas cantadas no altar mor, pelo 

valor de oito oitavas de ouro (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 

1719, 88v). 

7. Há o registro de pagamentos de propinas referentes a uma festa real não identificada 

(SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 96r). 

8. Futura rainha Maria I de Portugal (1734-1816). 

9. Há registros de propinas de três festas indeterminadas. Consta neste ano o pagamento 

por propina de festas e cera ao Alcaide Simão Ferreira no valor de 51 oitavas de ouro 

(SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, 116v), ao juiz ordinário 

Antônio de Morais Godoy, por propinas e cera a quarenta e quatro oitavas e meia, bem 

como ao vereador Antônio Ribeiro da Silva cera a trinta e oito oitavas e um quarto de 

ouro (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 117r). 
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ANALISE COMPARATIVA COMPOSICIONAL DA VALSA POÉTICA Nº. 2 de 

OCTÁVIO MAUL E DA SEXTA VALSA DAS VALSES NOBLES ET 

SENTIMENTALES DE MAURICE RAVEL 

Evan Alexander Megaro
23

 

 

Resumo:Este estudo investiga possíveis influências da música de piano de Maurice  Ravel (1875-1937) na 

música do compositor brasileiro Octavio Maul (1901-1974), na primeira metade do século XX. No seu retorno 

ao Brasil, após sua primeira estadia na Europa em 1929, Maul se concentrou na composição de peças para piano 

solo, como sua Valsa Poética Nº 2.  Há indícios, na parte B desta obra, que sugerem que sua escrita idiomática 

para o piano refletem elementos do sexto movimento da suíte de Valses Nobles et Sentimentales (1911) de 

Ravel, trazendo para o repertório brasileiro as sofisticações do gênero "valsa", de origem francesa. São 

discutidos aqui questões de caráter, melodia, harmonia, ornamentação e técnica pianística. 

 

 
Summary:This study investigates the possible influences of the piano music of Maurice Ravel (1875-1937) on 

the music of Brazilian composer Octavio Maul (1901-1974) in the first half of the 20th century. Upon his return 

to Brazil after his first stay in Europe in 1929, Maul dedicated his compositional output to works for solo piano, 

as exemplified by his Poetic Waltz Nº 2 of the same year. There are indications in this work that his idiomatic 

writing for piano reflects that of Ravel´s Valses Nobles et Sentimentales (1911), bringing to the Brazilian 

repertoire the sophistication of the French waltz genre. This article will discuss aspects of character, melody, 

harmony, ornamentation and pianistic technique. 

 

Palavras-chave: valsa francesa no Brasil; música para piano de Ravel e Maul; influência da música francesa no 

Brasil; escrita idiomática para piano. 

 

1-Introdução 

 

1-1 Valsa 

  

Valsa é uma dança de pares com ritmo ternário e andamento rápido (quando vienense) 

ou moderado (de origem francesa). A valsa foi amplamente difundida no Brasil após a 

chegada da família real portuguesa, segundo o catálogo do Sigismund Neukomm
24

, e se 

mesclou com elementos da música brasileira em formação nas obras de pianistas como 

Ernesto Nazareth (1863-1934), Chiquinha Gonzaga (1847-1935), e também da música do 

compositor Carlos Gomes (1836-1896). Além de ser tocadas em espaços de lazer para a elite 

da primeira metade do século XIX, a valsa também foi absorvida no meio dos 'chorões' pelos 

compositores Patápio Silva (1880-1907) e Pixinguinha (1897-1973). Durante o século XX, 

também foi fonte de grande inspiração para compositores eruditos, tais como Mozart 

                                                           
23

 Mestre em música, Doutorando na Universidade Federal de Minas Gerais, Bolsista de CAPES. 
24

 Compositor e pianista austríaco que trabalhou no Rio de Janeiro na corte de Dom João VI, de 1816 a1821 

(MARCONDES: 1977, p. 781). 
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Camargo Guarnieri (1907-1993) Radamés Gnattali (1906-1988), Francisco Mignone (1897-

1906), Osvaldo Lacerda (1927-2011) e Octavio Maul (1901-1974). 

 

1.2 - Maurice Ravel 

 

Maurice Ravel (1875-1937), compositor francês de origem suíça e basca, estudou com 

outro compositor francês, Gabriel Faure. As obras de Ravel exibem elementos de 

impressionismo, neoclassicismo, harmonia modal, e uso de extensões harmônicas nos 

acordes. Ravel compôs para orquestra, música de câmara, voz, e piano solo (dentre as quais 

muitas foram arranjadas para orquestra sinfônica pelo próprio compositor). As obras de Ravel 

foram inspiradas por formas barrocas e clássicas, e muitas vezes também por danças como 

bolero, forlane, habanera e valsa.   

 

1.3 - Valses Nobles et Sentimentales 

 

As Valses Nobles et Sentimentales foram compostas em 1911 para piano solo, 

orquestradas sinfonicamente em 1912.  A obra é uma suíte de oito valsas, cada um de um 

caráter distinta exibindo vários andamentos, texturas e harmonias que podem ter sido 

compostas em homenagem às valsas de Franz Schubert (Valses Sentimentales Op. 50/ 1823, e 

Valses Nobles Op. 77/ 1827). A análise contida neste artigo tem como foco o sexto 

movimento 
25

 da Valses Nobles et Sentimentales de Ravel, e os seguintes aspetos serão 

abordados: o caráter, o andamento, e a forma ABA. 

 

1.4 - Octavio Maul 

 

Octavio Maul (1901-1974), de origem alemã e portuguesa, nasceu em Petrópolis em 

1901 e foi pianista em umas das bandas mais importante da cidade (Banda Maul, fundada 

pelo seu pai, João Batista Maul) (ALVIN JR: 1941). Entre 1922 e 1926 estudou composição 

com Francisco Braga e estagiou na Alemanha e na Bélgica, primeiramente em 1929 e depois 

em 1957. Como educador musical, fundou em 1934 o Instituto de Música de Petrópolis com 

os seus irmãos, e em 1949 tornou-se professor catedrático do departamento de “leitura à 

                                                           
25

 Este artigo se refere ao sexto movimento das Valses Nobles et Sentimentales,  e também será referido como “a sexta valsa” ao longo do 

texto. 
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primeira vista e acompanhamento” na Escola Nacional de Música no Rio de Janeiro. Destaca-

se sua atuação como compositor e regente ao dirigir a orquestra sinfônica do Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro, em 1951, num festival em que apresentou obras autorais 

(MARCONDES: 1977, p.463). O catálogo de obras do Maul inclui cerca de 33 peças para 

piano solo, além de um concerto para piano e orquestra, canções, quarteto de cordas, poemas 

sinfônicas e outras obras para grande formação orquestral, e também música sacra. 

 

1.5 - Valsa Poética Nº. 2  

 

Octavio Maul compôs três Valsas Poéticas. A de Nº. 2 foi composta em 1929 após ele 

voltar ao brasil do seu estágio na Alemanha e na Bélgica. Esta valsa exibe a forma ABA, 

sendo a parte A caracterizada por um andamento lento e pelo caráter lírico, e a B por um 

andamento animado, de caráter jocoso. Interessa para este estudo a análise que recai sobre a 

parte B de sua Valsa Poética Nº. 2, apresentada segundo os aspectos de andamento e caráter, o 

melódico e o harmônico.  

 

2 - Andamento e caráter 

 

A parte B da Valsa Poética Nº. 2 de Maul, e a sexta valsa de Ravel, exibem caráter 

jocoso  expresso através das harmonias dissonantes e de indicações de andamento rápido – 

animato poco a poco, e Vif respectivamente – exigindo uma execução leve e refinada no 

tocar. Seguindo a ordem da suíte das Valses Nobles et Sentimentales de Ravel, a sexta valsa 

apresenta o andamento Vif 
26

, logo após à quinta valsa que indica um movimento lent e 

introspectivo, Presque lent-dans un sentiment intime 
27

. Tomando como paralelo, a Valsa 

Poética Nº. 2 de Maul tem em sua parte B a indicação animando poco a poco que estabelece 

um contraste com o lirismo e o andamento lento da parte A. 

 

3 - Aspectos melódicos 

3.1- Melodia ascendente na mão direita 

 

                                                           
26

 Vif pode ser entendido como brilhante ou rápido. 
27

 Presque lent-dans un sentiment intime pode ser traduzido como quase lento, evocando introspecção. 
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Partindo da sexta valsa de Ravel, observa-se que a linha melódica da mão direita 

(compasso 1) realiza um fraseado composto por três semínimas ascendentes, apresentado 

primeiramente por um intervalo de segunda menor (SOL#/LÁ), e em seguida por um salto de 

sétima menor (LÁ/SOL) (Figura 1). Essa figuração melódica se repete 40 vezes ao longo da 

valsa, caracterizando um padrão 
28

. 

 

  

Figura 1: Sexta valsa de Valses Nobles et Sentimentales de Ravel (primeiro compasso). Notar a frase ascendente. 

 

 

Ao olharmos para o primeiro compasso da parte B da Valsa Poética Nº. 2, de Maul, é 

notório que a frase da mão direita também é elaborada com três notas ascendentes (duas 

colcheias seguida por uma semínima), a qual também apresenta um intervalo de segunda 

menor (FA#/SOL), seguido de um salto de oitava (SOL3/SOL4) (Figura 2) 
29

. Em sua 

totalidade, essa figuração é também apresentada na parte B, e se repete 44 vezes ao longo da 

obra. 

 

 

Figura 2: Valsa Poética Nº. 2 parte B de Maul (compasso 1). Notar a frase ascendente. 

 

                                                           
28

 Esse salto ocorre também em relações intervalares de quinta ou oitava ao longo da obra. 
29

 Esse salto ocorre ao longo da obra em transposições que variam entre uma oitava, nona, décima, décima 

primeira, décima segunda e décima terceira dessa frase. 
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Da mesma forma, se olharmos para o compasso 5 da sexta valsa de Ravel, nota-se a 

ligadura na nota SI, iniciando na segunda semínima,  que prolonga sua duração até o próximo 

tempo quando a ela são acrescentadas as notas MI e SOL, formando um acorde (Figura 3).  

 

Figura 3: Sexta valsa de Valses Nobles et Sentimentales de Ravel (compasso 5). Notar a ligadura e acréscimo do 

acorde. 

 

 

Esse padrão se repete quatro vezes e pode ter inspirado a sequência principal da parte 

B da Valsa Poética Nº. 2 de Maul (compassos 1 e 2), em que a segunda semínima também é 

ligada à terceira, resultando num acorde pelo acrescimento das notas MI e SOL (Figura 4). Na 

Valsa Poética esse padrão se repete 14 vezes 
30

. 

 

 

Figura 4: Valsa Poética Nº. 2 (parte B) de Maul (compassos 1 e 2) . Notar a ligadura e acréscimo do acorde. 

 

 

3.2 - Trítono 

                                                           
30

 As notas deste padrão mudam, mas a textura e o ritmo continuam iguais. 
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O uso do trítono como uma ferramenta harmônica 
31

 é auditivamente perceptível desde 

o primeiro compasso da sexta valsa de Ravel.  No primeiro compasso, na mão esquerda, 

ocorre um intervalo descendente entre a primeira mínima pontuada (DÓ#) e a segunda 

mínima, no próximo compasso (SOL), criando na região grave do piano um movimento 

dissonante pelo intervalo de trítono (Figura 5). 

 

Figura 5: Sexta valsa de Valses Nobles et Sentimentales de Ravel (compaso 1). Notar o trítono entre DÓ# e 

SOL. 

 

 Este recurso também é utilizado nos compassos 17 e 18, em que novamente a mão 

esquerda apresenta a nota SOL# (no primeiro tempo), sinalizada com a indicação de tenuto, 

seguida pela nota RÉ (no primeiro tempo do compasso 18), estabelecendo o intervalo de 

trítono.  

Neste caso, o movimento de tensão construído é resolvido em SOL (no compasso 19 
32

) 

(Figura 6) 
33

. 

 

 

                                                           
31

 Tanto na valsa de Ravel quanto na valsa de Maul, o tritono também é aproveitado como uma nota cromática de passagem, que este artigo 

não irá analisar. 
32

 Quando o quinto grau é substituído por uma nota que provoca o trítono (no caso o SOL# é utilizado no lugar do SOL), com o intuito de 

resolver a tensão num acorde que apresenta um semitom abaixo, este recurso se chama substituição de trítono. 
33

 Esse mesmo padrão harmônico transposto acontece novamente nos compassos 23-25, resolvendo em LÁ menor. 
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Figura 6: Sexta valsa de Valses Nobles et Sentimentales de Ravel (compassos 17-19). Observar o trítono entre 

SOL# e RÉ, com resolução em SOL. 

 

 

 

Octavio Maul também se utilizou do trítono quando apresenta, no compasso 12 da 

parte B da sua Valsa Poética Nº. 2 a nota LA bemol 
34

 (primeiro tempo sob a marcação de 

tenuto) seguida pela nota RÉ nos segundo e terceiro tempos, afirmando o intervalo de trítono. 

Essa sequência também é repetida nos compassos 44-45. Assim como Ravel, Maul decidiu 

usar esse trítono como o substituto do quinto grau (RÉ), ou como o segundo grau menor (SOL 

sustenido), para resolver em SOL no compasso seguinte (Figura 7).  

 

 

Figura 7: Valsa Poética Nº. 2 (parte B) de Maul (compassos 12-13). Observar o trítono entre LÁ bemol e RÉ, 

com a resolução em SOL. 

3.3 - Cromatismo 

 

 Um dos recursos mais presentes na valsa de Ravel é o uso do cromatismo que permeia 

quase todos os compassos da composição.  Muitas vezes, o cromatismo é realizado nas notas 

de passagens dentro da figura ascendente da mão direita (já no início da obra), como vemos 

em cada um dos primeiro quatro compassos a seguir (Figura 8). 

                                                           
34

 LÁ bemol é henarmônico de SOL sustenido. 
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Figura 8: Sexta valsa de Valses Nobles et Sentimentales de Ravel (compassos 1-4). Notar o cromatismo em cada  

compasso. 

 

 

Esse desenho cromático ocorre em 40 dos 60 compassos ao longo da peça (aproximadamente 

66.66% dos compassos). Outras vezes, o cromatismo ocorre indiretamente dentro de um 

mesmo compasso, no qual o intervalo de semitom aparece entre o primeiro e o terceiro tempo 

do compasso (na mão direita), como notamos nos compasso 18 (Figura 9) 
35

. 

 

Figura 9: Sexta valsa de Valses Nobles et Sentimentales de Ravel (compasso 18). Notar o cromatismo indireto 

entre MI# e FÁ#. 

 

  

Na parte B da Valsa Poética Nº. 2 de Maul, o cromatismo está presente tanto na mão esquerda 

quanto na mão direita que cumpre a figura ascendente principal da obra, como notamos em 

cada um dos três primeiro compassos a seguir (Figura 10). 

 

                                                           
35

 O padrão de cromatismo no compasso 18 (figura 17) acontece novamente no compasso 24, transposto um tom acima. 
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Figura 10: Valsa Poética Nº. 2 (parte B) de Maul (compassos 1-3). Notar o cromatismo em cada compasso. 

 

Essa figura cromática se repete em 43 dos 64 compassos ao longo da parte B da composição 

(aproximadamente 67.18% dos compassos).  

 

4 - Aspectos Harmônicos  

4.1 - Acordes dominantes paralelos  

 

Nos compassos 37-40 da sua valsa, Ravel emprega uma sequência de quatro acordes 

dominantes (acorde de DÓ dominante com sétima, seguido pelo RÉ dominante com sétima no 

compasso 38, seguido pelo MI dominante com sétima no compasso 39, seguido pelo FÁ 

sustenido dominante com sétima no compasso 40) (Figura 11). 

 

Figura 11: Sexta valsa de Valses Nobles et Sentimentales de Ravel (compassos 37-40). Notar a sequência de 

acordes de dominante (C7 no compasso 37; D7 no compasso 38; E7 no compasso 39 e F#7 no compasso 40). 

 

 

Vemos uma aplicação semelhante de quatro acordes dominantes em sequência, 

também ao longo de quatro compassos (do 9 ao 12) na parte B da Valsa Poética de Maul. No 

compasso 9, o acorde de MI dominante é realizado entre as duas mãos, seguido pelo MI 

bemol dominante com quinta aumentada no compasso 10, seguido pelo RÉ dominante no 

compasso 11, e pelo LÁ bemol dominante com quarto aumentado no compasso 12 (Figura 

12). 
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Figura 12: Valsa Poética Nº. 2 (parte B) de Maul (compassos 9-12). Notar a sequência de acordes de 

dominante(E7 no compasso 9; Eb7#5/9 no compasso 10; D7 no compasso 11 e Ab7#4 no compasso 12). 

 

4.2 - Acorde diminuto sobre DÓ Maior 

 

 A frase inicial da sexta valsa de Ravel termina com um acorde na mão direita de RÉ 

sustenido diminuto com sétima superposta sobre DÓ Maior, com indicação de pianissimo 

(compasso 15) que termina em DÓ maior (compasso 16) (Figura 13). 

 

 

Figura 13: Sexta valsa de Valses Nobles et Sentimentales de Ravel (compassos 15-16). Notar o acorde de RÉ# 

dim7 não mão direita e o acorde de DÓ maior na mão esquerda. 

 

 

Este recurso é encontrado também, de forma semelhante, no final da frase inicial 

(parte B) da Valsa Poética Nº. 2 de Maul (compassos 31-32).  Neste caso, Maul superpõem 

acordes de SI maior e DÓ diminuto na mão direita, sobre um acorde de DÓ Maior na mão 

esquerda, também indicado com a dinâmica de pianissimo (Figura 14). 
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Figura 14: Valsa Poética Nº. 2 (parte B) de Maul (compassos 31-32): acordes de SI Maior e DÓ diminuto 

superpostos sobre o acorde de DÓ Maior. 

 

 

4.3 – Ponto Pedal 

 

As valsas aqui analisadas, de Ravel e de Maul, utilizam um ponto pedal
36

 antes de 

voltar para o tema principal. Na sexta valsa de Ravel, um pedal de FÁ sustenido é 

estabelecido na mão esquerda, em tessitura grave (compassos 37-44), sobre o qual a mão 

direita toca uma figura ascendente antes da volta para o tema principal (compasso 45) (Figura 

15). 

 

 

Figura 15: Sexta valsa de Valses Nobles et Sentimentales de Ravel (compassos 37-44). Notar o pedal de FA# na 

mão esquerda. 

 

                                                           
36

 Ponto pedal se refere a um som prolongado, usualmente na tessitura grave do piano, sobre o qual outras 

tonalidades dissonantes são executadas.  
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Da mesma forma, há um ponto pedal na Valsa Poética Nº. 2 de Maul (compassos 25-

30) que acontece antes da volta ao tema principal da parte B da obra.
37

 Neste caso o ponto 

pedal é construído com o acorde de SOL maior como base de harmonia na região grave da 

mão esquerda (compassos 25-27), enquanto ambas as mãos continuam a tocar a figura 

principal do início da parte B da obra, seguida por uma breve cadência de base de harmonia 

sobre FÁ sustenido menor com sétima e quinta menor (compasso 28)  (Figura 16). 

 

Figura 16: Valsa Poética Nº. 2 (parte B) de Maul (compassos 25-28). Notar o ponto pedal na mão esquerda 

(compassos 25-27) e a cadência (compasso 28). 

 

 

Em sequência, Maul reutiliza o pedal de SOL na mão esquerda (compassos 29-30) 

para poder resolver a frase no primeiro grau (DÓ Maior, nos compassos 31-32), antes de 

voltar para o tema inicial (compasso 33) (Figura 17). 

 

 

Figura 17: Valsa Poética Nº. 2 (parte B) de Maul (compassos 29-32). Notar o ponto pedal na mão esquerda 

(compassos 29-30) e a resolução (compassos 31-32). 

 

 

 

                                                           
37

O mesmo ponto pedal será repetido nos compassos 57-62 antes do final da parte B da valsa. 
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5 - Conclusão 

Como visto, as semelhanças entre a sexta valsa das Valses Nobles et Sentimentales de 

Maurice Ravel, e a parte B da Valsa Poética Nº. 2 de Octavio Maul se exibem através da 

melodia na frase principal das obras, do uso do trítono e do cromatismo. Harmonicamente, 

vimos que as duas valsas compartilham do uso de acordes dominantes paralelos, da 

superposição de acordes sobre DÓ maior, e do uso de ponto de pedal como transição entre 

trechos da obra.  Levando em consideração a cronologia que envolve essas composições 

(1911 para a composição da valsa de Ravel, e 1929 para o ano de estágio no exterior e de 

composição da obra), este artigo propõe que Maul pode ter sido exposto às influências da 

técnica de composição pianística francesas (especificamente a de Ravel) durante sua 

permanência na Europa, as quais serviram de inspiração após seu retorno ao Brasil (em 1929) 

quando passou a se dedicar à composição para piano.  Não se trata portanto de plágio, mas de 

aplicação de técnicas composicionais que caracterizavam o repertório pianístico francês com 

o qual pode ter tomado contato.  

Desta forma, é possível apontar para uma contextualização estilística e histórica que 

pode explicar a influência Raveliana técnica-composicional da valsa de Maul, acentuada pelo 

fato de que o gênero valsa se popularizava no Brasil, em torno dos anos de 1930, por 

inúmeros compositores (do popular e do erudito), criando uma obra propriamente sua.   
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A TRAJETÓRIA DE MARIA LÚCIA GODOY NA HISTÓRIA DA MÚSICA 

BRASILEIRA 
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Resumo: Este artigo trata da trajetória da cantora lírica Maria Lúcia Godoy (1924), soprano nascida em Minas 

Gerais e reconhecida internacionalmente como uma das principais representantes da canção de câmara nacional. 

Dados sobre sua ascensão como solista do Madrigal Renascentista, seus estudos na Europa e a consagração 

como solista ao longo de sete décadas serão abordados, além de outras atividades que a artista desenvolveu ao 

longo de sua carreira, como autora de livros, professora de canto, colunista, atriz, poetisa e musa de 

compositores, pintores e poetas. Como metodologia, os autores deste trabalho se valeram do acervo digital 

disponibilizado pela Hemeroteca Nacional, de publicações da própria artista, de sua discografia e de outras 

fontes que colaboraram com informações sobre sua trajetória artística. As informações coletadas e apresentadas 

celebram o nome e a obra de Maria Lúcia Godoy, e reafirmam sua importância na história da música do Brasil. 

 

Palavras-chave:  Maria Lúcia Godoy. Madrigal Renascentista. Canção brasileira de câmara. Biografia.  

  

Abstract: This article deals with the trajectory of the lyrical singer Maria Lúcia Godoy (1924), soprano born in 

Minas Gerais and internationally recognized as one of the main representatives of the national chamber song. 

Data on her rise as a soloist of Madrigal Renaissance, her studies in Europe and the consecration as a soloist for 

seven decades will be approached, in addition to other activities that the artist has developed throughout her 

career, as a book author, singing teacher, columnist, actress, poetess and muse of composers, painters and poets. 

As a methodology, the authors of this work took advantage of the digital collection provided by the Hemeroteca 

Nacional, of the artist's own publications, discography and other sources that collaborated with information 

about her artistic trajectory. The information collected and presented celebrates the name and work of Maria 

Lúcia Godoy, and reaffirms its importance in the history of Brazilian music. 

 

Keywords: Maria Lúcia Godoy. Madrigal Renaissance. Brazilian chamber music. Biography. 

 

 

Introdução 

 

 A história do canto lírico brasileiro nos mostra inúmeros solistas que, direta ou 

indiretamente, contribuíram para o desenvolvimento de momentos marcantes que culminaram 

no acréscimo de nossa produção de canções para canto e piano, óperas e outras formações 

camerísticas. Neste sentido, a atuação feminina merece destaque, pois além das dificuldades 

que a arte do canto apresenta por meio de exigentes passagens técnicas para o canto em 

vernáculo, sabemos ainda do árduo percurso que o gênero feminino percorre ao longo de 

séculos por igualdades de trabalho.  
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Com reconhecido destaque no canto lírico nacional, podemos citar a cantora 

Joaquina Lapinha (s.d.), nascida em Minas Gerais e celebrada como a primeira cantora lírica 

brasileira a receber destaque internacional, que atuou em palcos portugueses entre o final do 

século XVIII e início do XIX. Sobre as dificuldades sociais que Joaquina Lapinha enfrentou, 

Ruders (2002) nos informa: 

 

A terceira atriz chama-se Joaquina Lapinha. É natural do Brasil e filha de uma 

mulata, por cujo motivo tem a pele bastante escura. Este inconveniente porém 

remedeia-se com cosméticos. Fora disso tem uma figura imponente, boa voz e muito 

sentimento dramático (RUDERS, 2002, p. 93-94). 

 

 

Desde a presença de Lapinha nos primórdios do canto lírico no Brasil, incontáveis 

são as solistas que contribuíram e contribuem com sua arte para o bom funcionamento dos 

palcos nacionais. Nomes de um passado presente como Bidu Sayão (1902 – 1999), Ida 

Miccolis (1920 – 2015), Neyde Thomas (1929 – 2011) e Maria Helena Buzelin (1931 – 2005) 

são referência na produção lírica nacional, que continua com destaques como Eliane Coelho, 

Denise de Freitas e Rosana Lamosa, por exemplo. 

Fora os resultados conferidos em produções de recitais ou óperas, quase nos 

esquecemos que longe das luzes de teatros, essas artistas continuam seu trabalho ao 

inspirarem criações do gênero, pois diversas são as obras compostas especificamente para 

uma determinada voz. 

Este artigo retrata a trajetória da cantora Maria Lúcia Godoy, que tem deixado um 

legado junto à arte lírica brasileira por meio de seu trabalho ininterrupto. Atualmente, essa 

artista é objeto de pesquisa no Programa de Pós-Graduação da Escola de Música da UFMG 

em pesquisa em andamento pelos autores deste trabalho. 

Reconhecida em diversas manifestações artísticas, atuou não somente como soprano 

solista, mas também como atriz no cinema nacional, foi colunista no jornal Estado de Minas 

por mais de uma década, teve seu rosto retratado por artistas plásticos, publicou livros e 

inspirou compositores como Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933 – 2006) e Francisco 

Mignone (1897 – 1986), que dedicaram a ela parte de sua produção camerística.  

Mineira natural de Mesquita, no Vale do Aço, Maria Lúcia Godoy nasceu em 1924. 

Tendo alçado voos distantes com o seu canto, é reconhecida pela classe artística como a maior 

representante da canção de câmera brasileira, gênero que recebeu dedicação exclusiva por 

parte da cantora em mais de sete décadas de trabalho profissional. Afamada como emblema 
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das canções eruditas escritas em português, essa artista é considerada referência para uma 

perfeita dicção na arte do canto lírico em vernáculo.  

 

1 – Primeiros estudos, Madrigal Renascentista e os primeiros passos como solista 

 

Maria Lúcia Godoy mudou-se ainda criança para Belo Horizonte, onde iniciou seus 

estudos musicais com Honorina Prates (s.d.). Aos 15 anos, mudou-se com a família para o 

Rio de Janeiro, onde estudou canto com Pasquale Gambardela
40

. Na então capital do Brasil, 

ganhou cinco concursos de canto lírico consecutivos, entre os quais os disputados Lorenzo 

Fernandez e Vera Janacopoulos. A Figura 1, a seguir, nos mostra a artista em sua 

juventude. 

 

                                                                                                   
Figura 1 – A jovem Maria Lúcia Godoy em seus primeiros anos como estudante de canto, s.d. 

 

De volta a Belo Horizonte, em 02 de fevereiro de 1956, realizou o primeiro concerto 

com o coral Madrigal Renascentista, grupo com trajetória única em Minas Gerais e no Brasil, 

                                                           
40

 Tenor napolitano (?-1968) que na juventude conviveu em Nova York com Caruso. Casou-se com uma 

brasileira e fixou residência no Brasil a partir da década de 1930. 
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que projetou o nome de um dos mais reconhecidos regentes brasileiros, Isaac Karabtchevsky 

(1934), que foi cônjuge da artista. 

Sua atividade como solista no coral Madrigal Renascentista se deu tendo já Maria 

Lúcia Godoy atuado em óperas apresentadas pela Sociedade Coral de Belo Horizonte
41

.  

Logo, em 1958, com incentivo do governo, a artista pôde seguir para a Europa. Como 

principal solista do Madrigal Renascentista, teve, nessa viagem, o início de uma carreira 

internacional. Sempre em busca de aperfeiçoar seu talento vocal, na Europa esteve sob 

orientação de Margueritte von Winterfeld (1902-1978). 

Posteriormente, sua estreia nos Estados Unidos ocorreu no Carnegie Hall, em New 

York, em 1967, acompanhada pelo maestro Leopold Stokowski (1882 – 1977) à frente da 

American Symphony Orchestra. Sobre seu contato com Stokowski, recebeu a seguinte crítica 

do maestro: “Não apenas a beleza da voz, mas uma interpretação criadora. Uma artista!”.  

Após a realização de sua estreia nos Estados Unidos, Maria Lúcia Godoy foi 

reconhecida por Bidu Sayão (1902 – 1999) como sua “única sucessora”. Sayão e Godoy 

foram apresentadas pela poetisa Dora Vasconcelos (1911 – 1973), sendo o comentário de 

Bidu Sayão feito exatamente após ouvir Maria Lúcia interpretando a Bachianas N.º 5, de 

Heitor Villa-Lobos.  

Posteriormente, as duas solistas se reencontraram no Rio de Janeiro, mais 

especificamente no dia 20 de novembro de 1969, quando o Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro apresentou em primeira audição a obra A Floresta do Amazonas, de Villa-Lobos, sob 

regência de Mario Tavares e solos de Maria Lúcia Godoy. Na ocasião, Bidu Sayão, que havia 

gravado essa obra sob regência do próprio compositor em 1959, retornou ao Brasil 

especialmente para essa apresentação.  

Na Figura 2, a seguir, apresentamos um registro do encontro de Maria Lúcia Godoy 

com Bidu Sayão, quando da estreia da obra supracitada no Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro. Junto às duas solistas, podemos visualizar também a viúva do compositor, Arminda 

Neves (1912 – 1985), a Mindinha:  

                                                           
41

 Digno de nota, o trabalho realizado pela Sociedade Coral de Belo Horizonte chegou a apresentar 12 grandes 

obras por ano, entre óperas e ballets. A atuação da Sociedade Coral de Belo Horizonte trouxe nomes do canto 

lírico como Ida Miccolis e Maura Moreira, bailarinos como e Margot Fonteyn e Michael Somes, além de 

maestros como Edoardo de Guarnieri, Carlos Eduardo Prates e Sergio Magnani.   
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Figura 2 – Maria Lúcia Godoy, Bidu Sayão e Mindinha, viúva de Villa-Lobos, na estreia da obra A Floresta do 

Amazonas, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1969. 

 

Sobre o contato com Bidu Sayão, Maria Lúcia Godoy registrou em uma de suas 

crônicas da década de 1990, quando do retorno de Sayão ao Brasil, em 1995, para receber 

homenagem da escola de samba Beija-Flor:  

 

(...) foi ela que me apresentou ao seu empresário Arthur Judson e, então, parti para 

enfrentar as grandes orquestras e os regentes famosos como Stokowski, dando 

recitais de norte a sul dos Estados Unidos, América Latina, Europa, Oriente Médio e 

Japão. (...) Disso dou-lhe conta, minha diva querida, para que me perdoe, se não 

consegui corresponder à sua generosa expectativa. Mas meu destino, modesto que 

seja, é aqui no Brasil – minha escolha e meu orgulho. Nós te amamos Bidu. Bem-

vinda à sua terra. (GODOY, 2014, p.34) 

 

 

Como soprano solista, Maria Lúcia Godoy se apresentou com as principais orquestras 

brasileiras, dentre elas a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, a Orquestra Sinfônica de 

Minas Gerais, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo e a Orquestra de Câmara Pró-

Música. Foi regida por nomes como Isaac Karabtchevsky, Henrique Morelenbaum (1931), 

Mario Tavares (1928 – 2003), Johannes Hoemberg (s.d.) e Roberto Duarte (1941), em 
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apresentações de obras consagradas, em estreias mundiais e, principalmente, interpretando 

obras brasileiras. 

 

2 – A solidificação da carreira de Maria Lúcia Godoy no exterior 

 

A partir do contato com Stokowski, Maria Lúcia Godoy cantou com a Philadelphia 

Orchestra, no Lincoln Center, partindo em turnê americana de costa a costa e obtendo grande 

sucesso de público e crítica.  

A artista se apresentou, ao longo de sua carreira, em países da Europa como França, 

Espanha, Alemanha e Holanda. Cantou em mais de 30 cidades no Japão, entre as quais, 

Tóquio, Quioto e Maebashi. Foi solista em concertos no Oriente Médio e na América Latina, 

sempre apresentando obras brasileiras. Suas participações como soprano solista ocorreram em 

orquestras de renome internacional como a English Chamber Orchestra, a Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo, a Houston Symphony, a Contrapuncti Music Orchestra, a 

Detroit Symphony Orchestra, a Tulsa Philharmonic, e a Pro Musik Orchester de Colonia.  

Das inúmeras críticas internacionais investigadas para a confecção deste artigo, os 

elogios à performance de Godoy são unânimes. Dentre elas, podemos citar a do jornal 

Courant, em Haia, Holanda, que registrou sobre a cantora: “Ela chegará a ser uma das mais 

sensacionais cantoras que nos seja dado ouvir”, do jornal Washington Post: “No concerto de 

ontem, ela se cobriu de glória”, e, por último, a crítica publicada pelo The Philadelphia 

Inquirer, após sua apresentação com a Philadelphia Orchestra, interpretando a Sinfonia Nº 2, 

de Gustav Mahler: 

“Ao interpretar a Sinfonia Nº 2, de Mahler, com a Philadelphia Orchestra, seu estilo foi 

sonhadamente extraterreno e sua facilidade em flutuar nas longas frases e sua surpreendente 

musicalidade foram comoventes. A qualidade da voz, veludo.” (GODOY, 2014, p.92) 

Longe do Brasil, Maria Lúcia Godoy continuou em seu ofício tendo como estandarte a 

canção de câmara brasileira. A artista é reconhecida hoje como emblema das canções eruditas 

escritas em português, sendo referência para uma dicção perfeita na arte do canto lírico. 

 

3 – A voz que inspirou compositores brasileiros 

 

Maria Lúcia Godoy foi musa inspiradora de alguns compositores brasileiros como 

Waldemar Henrique (1905 – 1995), Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933 – 2006), regente 

fundador do Ars Nova – Coral da UFMG, e Francisco Mignone (1897 – 1986), que dedicou a 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

106 

 

ela quatorze obras para canto e piano. Citamos ainda a canção Mãe d’água, composta por 

Guerra-Peixe (1914 – 1993) em 1969, especialmente para o disco Maria Lúcia Godoy e o 

canto da Amazônia.  

Sempre atuando em prol da produção envolvendo o canto em vernáculo, participou da 

estreia da ópera Tiradentes
42

, de Manoel Joaquim de Macedo (1847 – 1925), em 1992.  

Sobre sua atuação como solista à frente de estreias de obras brasileiras e também de 

primeiras audições de obras internacionais em solo brasileiro, citamos: 

 

(...) participou de inúmeras primeiras audições, tais como: Let’s make an Opera, de 

Benjamin Britten; Romeu e Julieta e Infância de Cristo, de Hector Berlioz; 

Procissão das Carpideiras, de Lindembergue Cardoso; O Canto Multiplicado, de 

Marlos Nobre (dedicado à cantora); Canto Ants, de Rufo Herrera; Heterofonia do 

Tempo, de Fernando Cerqueira; Poesia em tempo de Fome, de Willy Corrêa de 

Oliveira; Canticum Naturale e Romance de Santa Cecília, de Edino Krieger; 

Agrupamento em 10, de Cláudio Santoro; e A Floresta do Amazonas, de Villa-

Lobos. (GODOY, 2014, p. 54) 

 

 

Não apenas no âmbito erudito a artista inspirou compositores brasileiros. A melodia da 

famosa canção Sabiá, de Tom Jobim (1927 – 1994), originalmente denominada Gávea, foi 

inspirada em Maria Lúcia Godoy. 

 

4 – Outros talentos 

 

A trajetória artística de Maria Lúcia Godoy teve início com suas declamações poéticas 

em saraus realizados por sua família em Belo Horizonte. Mais tarde, já graduada em Letras 

Neolatinas pela UFMG, foi colunista do jornal Estado de Minas por mais de uma década, 

como cronista, escrevendo semanalmente. Poetisa, Godoy teve parte de sua obra publicada 

nos títulos O boto cor-de-rosa, Um passarinho cantou, Fruta no pé e Ninguém reparou na 

primavera.  Deste último 4 poemas foram musicados para coro a duas vozes e piano, por um 

dos autores deste texto, Mauro Chantal, em 2016. Este material foi apresentado na revista 

Arteriais, publicada pela Universidade Federal do Pará. 

Na Figura 3, logo a seguir, podemos visualizar a capa de um dos livros de Maria Lúcia 

Godoy, a saber, Fruta no pé: 

 

                                                           
42

 Os originais da ópera Tiradentes fazem parte do acervo da Biblioteca da Escola de Música da UFMG. 

Recentemente, este título foi objeto de pesquisa em tese de doutorado defendida por Patrícia Valadão Almeida 

de Oliveira, professora da Escola de Música da UFMG. 
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Figura 3 – Capa do livro Fruta No Pé, de Maria Lúcia Godoy, Editora Lê, 1984. 

 

 

Seus escritos infantis são, em grande parte, reflexos da antiga Belo Horizonte, que, 

segundo a própria artista, “era cheia de flores no caminho de casa até a escola
43
”. Neste 

sentido, os versos de Maria Lúcia Godoy são um testemunho vivo da capital mineira da 

primeira metade do século XX, muito distante do desenvolvimento que a cidade conquistou 

desde então, como podemos verificar no poema Ninguém reparou na primavera, escrito aos 

onze anos, que também é título de um de seus livros:  

 

Vou para a escola 

Mas antes passo pelo campo. 

Que beleza! 

Prendo no cabelo um ramo de flores amarelas. 

Nas mãos, um buquê de pequeninos sóis. 

Radiosa, entro na sala: 

– Chegou atrasada, menina! 

Encabulada, olho para a ponta dos meus dedos. 

Neles, tranquila, passeia uma joaninha. 

Ninguém reparou na primavera... 
 

 

                                                           
43

 Entrevista concedida a Mauro Chantal em 23 de abril de 2014. 
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4 – Cantando a história do Brasil 

 

Para Juscelino Kubitschek, cantou na inauguração de Brasília, atendendo ao convite 

presidencial.  Posteriormente, em seu funeral, emocionou a todos ao cantar a serenata mineira 

É a ti, flor do céu.  Maria Lúcia Godoy recebeu do Ex-Presidente um dos maiores elogios 

quando o idealizador de Brasília escreveu sobre ela: “A mais bela, a mais comovente, a mais 

importante voz deste país”.  

Outro presidente da República também reconheceria o talento de Maria Lúcia Godoy. 

É de Tancredo Neves (1910 – 1985) o comentário:  

 
Quando ela canta é o coração de Minas que se externa, é a própria Minas Gerais que 

se encontra num momento dos mais altos de sua poesia, de sua beleza e do seu 

encantamento. Maria Lúcia Godoy está, na minha lista particular, entre as dez 

maiores personalidades brasileiras, pelo muito que vem realizando pela nossa 

música. (GODOY, 2014, p. 27) 

 

A artista esteve presente ainda em outros momentos importantes da história do país, 

como quando cantou no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, onde ocorreu o traslado dos 

restos mortais do imperador D. Pedro I (1798 – 1834) para o Brasil. 

 

5 – A voz 

 

Ao longo de sua carreira, Maria Lúcia Godoy pode realizar diversas gravações em 

áudio. Esses registros comprovam uma técnica apurada, com pleno domínio musical. Tais 

gravações nos mostram também o amadurecimento de sua voz, que manteve seu frescor e 

jovialidade ao longo de décadas. Encontramos, neste sentido, registros de sua voz desde a 

década de 1950, quando atuava como solista à frente do Madrigal Renascentista, até seu 

último registro até o momento, no CD Acalantos, trabalho que apresenta gravações de 2013 e 

2014 de pequenas canções criadas por ela e intituladas Cantiguinhas. 

Foi com sua voz que se realizou a famosa e definitiva gravação da obra Bachianas 

brasileiras nº 5, de Heitor Villa-Lobos, composta entre os anos de 1938 a 1945. Com a 

gravação das Bachianas N. 5 e de outras obras do compositor carioca, Godoy é reconhecida 

por alguns como sua maior intérprete. Em sua carreira, notamos como marca principal a 

dedicação à canção brasileira de câmara.  
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Recentemente a cantora lançou também mais um CD, contendo acalantos de 

compositores brasileiros. Maria Lucia Godoy gravou ao todo dezoito discos, nomeados a 

seguir: 

 

1 - Maria Lúcia Godoy e o canto da Amazônia; 

2 - Maria Lúcia Godoy interpreta Villa-Lobos; 

3 - Cantares de Minas; 

4 - 14 Serestas de Villa-Lobos; 

5 - Maria Lúcia Godoy e a canção popular brasileira e napolitana; 

6 - Fructuoso Vianna na interpretação de Maria Lúcia Godoy e Miguel Proença; 

7 - Maria Lúcia Godoy canta poemas de Manuel Bandeira; 

8 - 15 canções de Hekel Tavares canta Maria Lúcia Godoy; 

9 - Floresta do Amazonas – solista: Maria Lúcia Godoy; 

10 - Maria Lúcia Godoy canta Brasil-Itália; 

11 - Maria Lúcia Godoy – Momentos; 

12 - Mahler: Symphony Nº 2 “Resurrection”. Solista: Maria Lúcia Godoy; 

13 - Marlos Nobre: Orchestral, Vocal, Chamber Works. Solista: Maria Lúcia Godoy; 

14 - A canção brasileira: Maria Lúcia Godoy e Maria Lúcia Pinho; 

15 - Maria Lúcia Godoy e a canção popular brasileira; 

16 - Maria Lúcia Godoy: Modinhas imperiais; 

17- Maria Lucia Godoy - Centenário Da Amizade Brasil-Japão (1995), AG Artes Produções 

LTDA; 

18- Acalantos – Maria Lúcia Godoy (2017), Ministério da Cultura. 

 

Na Figura 4, a seguir, apresentamos fotografia da capa do disco Maria Lúcia Godoy 

interpreta Villa-Lobos, lançado inicialmente como LP e relançado posteriormente no formato 

CD: 
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Figura 4 – Capa do disco Maria Lúcia Godoy interpreta Villa-Lobos 

  

Sua voz foi sempre reconhecida por outros artistas, que a reverenciam com o respeito 

pelo muito que fez pela arte, mais especificamente pela música. Para o compositor espanhol 

Xavier Montsalvatge (1912 – 2002), por exemplo, a técnica de Maria Lúcia possui: 

 

Uma escola vocal rigorosamente cultivada, um sentido refinado da expressão e uma 

voz agradável, bela em todos os registros e capaz de chegar às mais deliciosas 

sutilezas de matiz, contrastando um colorido lirismo com uma graça especial nos 

filados de emissão. (GODOY, 2014, p.88) 

 

 

Fora as gravações realizadas e disponíveis comercialmente, o acervo pessoal da artista 

conta com gravações pessoais de concertos realizados em diversos teatros, de modo que 

contamos ainda com registros de sua performance em apresentações ao vivo e que podem, 

futuramente, somar-se ao legado já existente da cantora.  

 

6 – Musa 

 

Maria Lúcia Godoy foi celebrada pelo grande poeta mineiro Carlos Drummond de 

Andrade (1902 – 1987), que em 1975 escreveu: 

 

Lembrar as serras de Minas, 

Demolidas, como dói! 

Mas me consolo se escuto 

Maria Lucia Godoy 

 

Foi-se o ferro de Itabira? 

Ouro não se destrói! 

Está na voz da mineira 

Maria Lúcia Godoy. (GODOY, 2014, p. 17)  

 

 

Sua arte a levou ainda para o cinema, tendo participado de filmes como Os Senhores 

da Terra (1970), de Paulo Thiago; Navalha na carne (1997), de Neville de Almeida; Poeta de 

7 faces (2002), de Paulo Thiago, e Glauber, o filme - Labirinto do Brasil
44

 (2003), de Sílvio 

Tendler.  

                                                           
44

 Maria Lúcia Godoy esteve presente e cantou no funeral do cineasta Glauber Rocha (1939 – 1981). No 

endereço https://www.youtube.com/watch?v=aKjAovc7YC4&feature=youtu.be podemos conferir cenas do 

sepultamento e do canto da artista em homenagem ao diretor de cinema brasileiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=aKjAovc7YC4&feature=youtu.be
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Musa inspiradora não apenas de compositores, Maria Lúcia Godoy teve seu rosto 

registrado por artistas plásticos como Inimá de Paula (1918 – 1999) e Delpino Júnior (1907 – 

1976), entre outros.   

A Figura 5, a seguir,  nos mostra a artista segundo Delpino Júnior, que a retratou em 

1954: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 5 – Maria Lúcia Godoy em retrato de Delpino Júnior. 
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Nas palavras do escritor, jornalista e poeta Paulo Mendes Campos (1922 – 1991): 

 

Desde menina, 

Maria Lúcia Godoy 

desaparece no canto, 

suprime a personalidade 

quando canta, 

transforma-se no canto, 

como a ave que decola 

do ramo e vira voo. 
 

7 – Frutos colhidos em sua trajetória 

 

Maria Lúcia Godoy tem recebido ao longo de sua trajetória artística diversos 

reconhecimentos, a saber, a Medalha Juscelino Kubitschek, a Grande Cruz da Inconfidência, 

a Medalha de Honra, da UFMG, como ex-aluna, a Medalha de Honra ao Mérito Cultural, 

em comemoração ao cinquentenário de morte do compositor Villa-Lobos. 

Também professora de canto, com empenho, ao longo de sua carreira, se dedica a 

expandir seu canto para alunos, com especial destaque para o convite feito pela Universidade 

Tokyo-Geddai, quando de sua estada no Japão, para ministrar aulas de interpretação de música 

brasileira, com enfoque nas canções de Villa-Lobos. 

Em 2014 teve parte de sua obra publicada no livro Guardados de Maria Lúcia Godoy, 

editado pela SESI-SP Editora. 

No dia 15 de setembro de 2016, Maria Lúcia Godoy recebeu da Universidade Federal de 

Minas Gerais o título de Doutora Honoris Causa, sendo a 21ª personalidade a receber tal 

honraria da UFMG. Na cerimônia de recebimento do título, a artista discursou e chegou a cantar, 

o que fez junto à plateia que aplaudiu seu nome que agora se situa entre personalidades como 

José Saramago, Francisco Curt Lange, Nelson Freire e Carlos Chagas Filho. Suas palavras, após 

o recebimento do título, revelam um pouco de sua essência artística e o foco do ofício que 

escolheu há mais de sete décadas de trabalhos ininterruptos: “Sinto-me honrada por fazer parte 

da cultura do meu país, sempre buscando fazer da música uma ponte para a sensibilidade, o 

crescimento humano e o encontro com as mais profundas raízes artísticas”. 

Atualmente, o nome de Maria Lúcia Godoy é objeto de pesquisa no curso de Mestrado 

em Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Paralelamente aos dados aferidos para a 

realização dessa pesquisa, os autores disponibilizarão um estudo sobre um conjunto manuscrito 

de 3 canções de Francisco Mignone dedicadas à artista, que vive hoje calmamente entre duas 

cidades que tanto gosta, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 

 

8 – Considerações finais 
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Tendo em vista sua expressiva trajetória como cantora lírica ao longo de sete décadas, 

Maria Lúcia Godoy pode ser considerada referência no que diz respeito à canção de câmara 

erudita brasileira. Por meio de sua técnica e musicalidade, essa artista tornou-se modelo para 

estudantes e profissionais do canto lírico em português. Desta maneira, acreditamos na 

relevância do nome de Maria Lúcia Godoy como alicerce de estudo, e cremos neste artigo como 

de grande valia por se tratar da biografia de uma das mais reconhecidas solistas nacionais, fora 

seus outros predicados, a saber, como cronista e compositora, ou mesmo como musa inspiradora 

de poetas, compositores, pintores e artistas em geral.  

Destarte, esperamos contribuir para que seu nome seja sempre reverenciado pelo alcance 

de seu inegável trabalho a favor da música e do canto em vernáculo, além de seu esforço e 

comprometimento em levar a música de câmara brasileira a diversos países do mundo. 
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Penha Vasconcelos é Bacharel em Canto pela UFPE. Já participou de masterclasses com Edna 

D’Oliveira, Anik St. Luis, Marília Vargas, Kalinka Damiani, Denise de Freitas, Ângelo 

Fernandes, dentre outros. Participou dos grupos: Contracantos, Allegretto, Opus 2, Grupo da 

quinta e Concentus Musicum. Foi aluna da renomada professora Neyde Thomas. Atualmente 

aperfeiçoa seu trabalho vocal sob a orientação de Mauro Chantal. Nos anos de 2012 e 2013 foi 

vencedora do III e IV Concurso Jovens Solistas promovido pela Orquestra Sinfônica de Minas 

Gerais. É integrante contratada do Coral Lírico de Minas Gerais, com o qual realiza diversas 

apresentações em Concertos e Óperas. Foi solista nas Óperas Dido and Aeneas, de Henry 

Purcell, interpretando o papel título; e Don Giovanni, de W. A. Mozart, representada na 

Inglaterra, sob regência de Márcio da Silva, interpretando a personagem Dona Elvira.  

 

Mauro Chantal é Doutor em Música pela Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP, onde 

desenvolveu pesquisa sobre a vida e a obra de Arthur Ibêre de Lemos, tendo sido orientado pela 

Profa. Dra. Adriana Giarola Kayama. Mestre em música pela UFMG, graduou-se em piano, 

classe do Prof. Dr. Lucas Bretas, e também em canto, classe da Profa. Dra. Mônica Pedrosa. 

Atua como docente na Escola de Música da UFMG nas áreas de canto e técnica vocal, além de 

integrar o projeto de pesquisa “Resgate da Canção Brasileira”. Possui mais de 100 títulos como 

compositor, todos envolvendo a música vocal. Com Lígia Ishitani, em 2005, gravou o CD Un 

doux refuge, com a íntegra das canções para canto e piano de Arthur Bosmans (1908 – 1991). 

Desenvolve atividades como baixo solista, tendo atuado em óperas como Rigoletto, Le nozze di 

Figaro, La traviata, Il ballo delle ingrate, Pelléas et Mélisande, Macbeth, Roméo et Juliette e Il 

Guarany, além de atuar como pianista acompanhador. Em outubro de 2018, integrou o elenco de 

Pelléas et Mélisande na produção do Theatro Municipal de São Paulo, sob regência de 

Alessandro Sangiorgi, em comemoração aos 100 anos de morte do compositor Claude Debussy. 

Em 2019, sob regência de Sílvio Viegas, cantou no palco do Palácio das Artes o Te Deum, de 

Bruckner, a Missa da Coroação e o Requiem, de Mozart. 
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A COMPOSITORA MARIA HELENA BUZELIN E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 

CANÇÃO DE CÂMARA BRASILEIRA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A CANÇÃO TEU 

NOME  

Urbano Francisco Peres de Lima
45

  

Mauro Chantal
46

  

 

 

Resumo: Os autores do presente artigo apresentam a canção Teu nome, de autoria de Maria Helena Buzelin (1931 - 

2005), por meio de análise e edição de performance. Renomada cantora de ópera, consagrada nos palcos do Brasil e 

em palcos do exterior, Maria Helena Buzelin ainda é desconhecida enquanto compositora, pois suas canções  

mantiveram-se restritas apenas ao ambiente familiar. Suas obras foram descobertas graças à catalogação e estudos 

sobre o acervo de Hermelindo Castelo Branco (1922 - 1996), em 2017. Assim, o presente artigo tem por objetivo 

divulgar a obra musical de Maria Helena Buzelin, inserindo seu nome como representante do gênero na música 

brasileira. Como metodologia utilizada, os autores abordaram a canção Teu nome, analisando sua estrutura e 

características estéticas, resgate do manuscrito, processo de revisão e edição, além de informações biográficas da 

compositora, obtidas por meio de entrevistas, acervo familiar e dados disponíveis na Hemeroteca digital. 

 

Palavras-chave: Canção de câmara brasileira. Maria Helena Buzelin. Compositoras.  

 

Abstract: The authors of this article present the song Folhas ao vento, authored by Maria Helena Buzelin (1931 - 

2005), through performance analysis and editing. A renowned opera singer, consecrated on the Brazilian stage and 

abroad, Maria Helena Buzelin is still unknown as a composer, as her songs remained restricted to the family 

environment only. His works were discovered thanks to the cataloging and studies on the collection of Hermelindo 

Castelo Branco (1922 - 1996), in 2017. Thus, this article aims to disseminate Maria Helena Buzelin's musical work, 

inserting her name as a representative of the genre in Brazilian music. As the methodology used, the authors 

approached the song Thy Name, analyzing its structure and aesthetic characteristics, manuscript redemption, 

revision and editing process, as well as biographical information from the composer, obtained through interviews, 

family collection and data available in the Hemeroteca digital. 

 

Keywords: Brazilian art song. Maria Helena Buzelin. Brazilian women composers. 

 

Introdução 

Com o avanço das pesquisas na área da musicologia brasileira, o interesse na descoberta 

e divulgação de acervos musicais vem sendo impulsionado, com o objetivo de ampliar o 

repertório nacional, bem como realizar um mapeamento de nossa produção musical e, com isso, 

delinear melhor nossa identidade musical. 

Em 2017 foi criado e anunciado o grupo de pesquisa Acervo de Partituras Hermelindo 

Castelo Branco -  APHECAB
47

, criado para a investigação de um acervo composto de mais de 6 

mil partituras, sendo boa parte desse acervo composto por obras inéditas. Trata-se da coleção de 

partituras de Hermelindo Castelo Branco (1922 – 1996), reunidas ao longo de sua vida e 

organizadas com extremo cuidado, prenunciando a importância e contribuição de tal acervo para 

a posteridade. A divulgação do referido acervo nos chamou a atenção pela existência de 5 

                                                           
*
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canções para canto e piano compostas por Maria Helena Buzelin (1931 – 2005), celebrada 

cantora lírica mineira, cuja carreira nos palcos das principais casas de óperas nacionais a colocou 

ao lado de grandes nomes do gênero. 

A importância de Maria Helena Buzelin para a música brasileira não se dá apenas pela 

beleza de seu timbre vocal, seu domínio técnico da arte do canto ou sua desenvoltura cênica ao 

interpretar célebres papéis do mundo da ópera. Ela também foi uma importante interlocutora 

entre sua classe e as instituições governamentais além de defensora incansável do gênero ópera e 

de todos os profissionais que nele atuavam. Com o resgate de suas canções, a artista deve 

também ser reconhecida como compositora.  

Estudar a carreira de Maria Helena Buzelin nos permite revisitar o período apoteótico da 

produção operística brasileira, sua crise, e o momento atual que este gênero vivencia. O presente 

artigo intenciona resgatar a memória de Maria Helena Buzelin rememorando sua atuação como 

uma das mais importantes cantoras líricas nacionais, além de apresentar uma de suas canções, 

até então desconhecidas do grande público: Folhas ao vento, para canto e piano, na qual 

pretendemos tecer breves considerações sobre sua estrutura e aspectos interpretativos e 

didáticos. 

 

1 – A artista 

 

Filha de uma longa linhagem de musicistas oriundos da cidade de Ouro Preto, Maria 

Helena Buzelin despertou precocemente suas aptidões para a arte da música, participando 

quando ainda criança de concursos de canto nas rádios da capital mineira. Em 1948, ingressou 

no Conservatório Mineiro de Música, atual Escola de Música da Universidade Federal de Minas 

Gerais – EMUFMG, para estudar piano, a princípio, e, sob a orientação da professora Eugênia 

Bracher Lobo (1909 – 1984), integralizar também o curso de canto. 

Em 1950, Maria Helena Buzelin participou da fundação da Sociedade Coral de Belo 

Horizonte – SBH, entidade criada para fomentar, organizar e apresentar temporadas operísticas 

na capital mineira. Nesse período a artista atuou ainda como corista, mas travou contato com 

importantes personalidades ligadas ao universo da música erudita de Belo Horizonte. Na Figura 

1, a seguir, um registro da artista em sua juventude: 
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Figura 1 – Maria Helena Buzelin nos primeiros anos da década de 1950. 

 

Ainda em 1950, Maria Helena Buzelin casou-se com o oficial do Exército Dalnio 

Teixeira Starling (1926 – 2016), que foi seu companheiro de toda a vida e principal incentivador 

em sua carreira artística. Poeta dotado de extrema sensibilidade artística, Dalnio Starling 

encantou-se pelo talento de sua esposa e não mediu esforços no sentido de apoiá-la em sua 

carreira artística, tornando-se, ao mesmo tempo, parceiro de suas obras musicais por meio de 

seus poemas. Portanto, tendo nascido no seio de uma família que vivia a música em seu 

quotidiano, e posteriormente unindo-se a um homem também ligado às artes, que apoiou 

incondicionalmente sua carreira, Maria Helena Buzelin detinha todas as condições necessárias 

para obter o êxito em sua caminhada. 

Ainda na primeira metade da década de 1950, o jovem casal se transferiu para o Rio de 

Janeiro, capital federal àquela época, e Maria Helena Buzelin inscreveu-se na Escola Nacional 

de Música, a fim de dar continuidade a seus estudos de música, concluindo posteriormente o 

curso de pedagogia em música. 

Em 1956, por intermédio do amigo e conterrâneo Geraldo Chagas (? – 1998), Maria 

Helena Buzelin foi apresentada ao professor Maximiliano Hellmann (s.d.), que assumiu sua 

orientação na arte do canto. Com apenas três meses de aula e percebendo um notável progresso 

na técnica de sua nova aluna, o professor Hellmann incentivou Maria Helena Buzelin a participar 

do Concurso Nacional de Canto da Rádio MEC. Esse foi um momento importante na carreira da 

artista, que a impulsionou e proporcionou a projeção necessária para atuar junto à classe artística 

carioca. 
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Maria Helena Buzelin obteve o segundo lugar no concurso, recebendo como premiação 

um contrato como a Rádio MEC de cantora recitalista, além de cursos de aperfeiçoamento na 

Alemanha. 

Em 1959, a cantora estreou seu primeiro papel como solista em óperas à frente da 

Sociedade Coral de Belo Horizonte – SBH. Sob regência do maestro Sérgio Magnani (1914 – 

2001), Maria Helena Buzelin interpretou Mimì da ópera La Bohème de G. Puccini (1858 – 

1924). A essa altura, a artista já era conhecida como recitalista e cantora de repertório Sinfônico 

na capital federal. 

Em 1961, a SBH subiu ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, encenando a 

montagem de Die Zauberflöte, de W. A. Mozart (1756 – 1791), sob a regência do maestro 

Sérgio Magnani, e Maria Helena Buzelin interpretou o papel de Pamina, pela primeira vez 

atuando como solista de ópera no TMRJ. 

Em 1963, Maria Helena Buzelin transferiu-se para os Estados Unidos com seu marido e 

empreendeu atividades acadêmicas e artísticas intensas no período de 1 ano. Estabeleceu contato 

com Bidu Sayão (1902 – 1999) e seu marido, Giuseppe Danise (1883 – 1963), a fim de obter 

apoio para obtenção de audições junto a agentes, empresários e teatros norte-americanos, mas 

Danise faleceu logo após os primeiros contatos, inviabilizando as tratativas. 

Em 1964, Maria Helena Buzelin retornou ao Brasil e estreou seu primeiro papel em uma 

temporada lírica do TMRJ, integrando-se ao circuito das grandes produções de óperas realizadas 

no Brasil àquela época. 

A década de 1960 representou para Maria Helena Buzelin o auge de sua carreira, tendo a 

artista participado de todas as temporadas líricas do TMRJ, a partir de seu debut, além da 

participação como solista em diversos concertos sinfônicos à frente das principais orquestras 

nacionais e dos mais renomados regentes brasileiros. A artista também gravou concertos na TV e 

rádio em países da Europa, participou do projeto de gravação de LPs intitulados Série brasiliana, 

numa parceria entre o Ministério da Educação e Cultura e a gravadora Odeon. 

Na década de 1970, destacamos os esforços de Maria Helena Buzelin junto de outros 

artistas no sentido de buscar soluções frente à crise enfrentada pelo setor cultural que gerenciava 

o gênero ópera. 

Ao lado de grandes nomes da época, como Paulo Fortes (1923 – 1997), Ruth Staerke 

(1952), Diva Pieranti (1930 – 2012), dentre outros, Maria Helena Buzelin organizou uma 

sociedade lírica com o objetivo de dar continuidade à produção de óperas, organizando turnês 

nacionais com o apoio do governo federal, mantendo acesa a chama da música lírica no Brasil. 

Foi uma década muito dedicada também a concertos de música de câmara e concertos no 

exterior. 
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Em 1984, Maria Helena Buzelin despediu-se oficialmente dos palcos, interpretando o 

papel de Micaela na ópera Carmen, de G. Bizet (1838 – 1875), no Palácio das Artes. 

Maria Helena ainda permaneceu em atividade como cantora recitalista por alguns anos, 

vindo a falecer em 02 de novembro de 2005, vítima de um câncer que escondeu de toda a 

família. 

Ao todo, foram 25 anos de carreira, no qual a artista amealhou respeito e admiração por 

parte de seus colegas, público e crítica especializada. Foi várias vezes premiada, com destaque 

para os prêmios Orpheu (melhor soprano das temporadas líricas em Belo Horizonte); 

Personalidade do Ano, pelo Jornal do Brasil, por sua atuação na ópera Falstaff, no Teatro 

Municipal; Colar do Mérito Artístico de Minas Gerais, no Grau Oficial, conferido pelo 

Collegium Artium da Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte, bem como a Medalha de 

Honra desta cidade. Seu rosto ilustra um selo comemorativo criado em comemoração aos dez 

anos de seu falecimento. 

 

2 – A compositora 

 

Conforme nos relatou José Carlos Buzelin (1943), crítico musical e irmão de Maria 

Helena Buzelin, em entrevista
48

 para a confecção da dissertação de mestrado defendida em julho 

de 2019, o fazer musical era uma atividade presente na residência do maestro Francisco de Assis 

Horta Buzelin, pai de ambos, e no momento em que Maria Helena se dedicou a compor obras 

musicais esse acontecimento foi muito bem recebido no seio da família. Podemos associar a 

atividade de compositora de Maria Helena Buzelin à figura de seu marido, pois Dalnio Starling 

contribuiu para com as obras com seus poemas, não sendo possível inclusive determinar o que 

nasceu primeiro em relação à produção dessas canções, se a música ou o texto poético. 

A primeira manifestação pública de uma obra musical de Maria Helena Buzelin de que 

temos conhecimento foi o registro fonográfico do LP intitulado Joias do canto brasileiro, 

lançado pelo selo Sinter, no qual a compositora introduz uma de suas músicas em meio aos 

demais títulos contidos no LP. No entanto, essa composição, a canção Praia Vermelha, aparece 

tendo como autora Nigra Marú, pseudônimo adotado por Maria Helena Buzelin. 

Ao questionarmos José Carlos Buzelin sobre a opção de sua irmã pelo uso da 

pseudonomínia, este nos afirmou que a decisão não foi motivada por questões afetas a um 

possível cerceamento por parte da família, pois Maria Helena Buzelin desfrutava de 

incondicional apoio e suporte por parte de seu marido, além da já mencionada receptividade das 

obras por parte de seus pais e irmãos. Em apoio a essa afirmação, citamos alguns artistas do 

                                                           
48

 Entrevista concedida no dia 18 de outubro de 2017. 
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século XX que se valeram do uso de pseudônimo, a saber, Iberê de Lemos (1901 – 1967) como 

Rishi Tantris, Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933 – 2006) como João de barro, e Eugênia 

Bracher Lobo como Isêu Salerno. 

Além de ser uma prática usual no período em que as obras foram compostas (estimamos 

que as obras foram escritas entre 1950, período em que Maria Helena Buzelin conheceu Dalnio 

Starling, e 1962, quando foi realizado o registro fonográfico de outra canção, Folhas ao vento), 

um questão se impõe determinando o uso de pseudonomínia por Maria Helena Buzelin: a 

carreira de cantora lírica, tão almejada, e pela qual a artista trabalhou arduamente no sentido de 

inserir-se nessa elite tão tradicionalista e fechada, pertencente ao Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro. Ainda segundo José Carlos Buzelin, o palco do TMRJ era visto como um templo 

sagrado, e a ópera como sua mais elevada manifestação artística. Uma cantora lírica pertencente 

aos quadros do TMRJ não seria bem vista como compositora de músicas de cunho popular, e 

Maria Helena Buzelin nutria o receio de que isso pudesse prejudicar sua carreira.  O fato é que as 

composições de Maria Helena Buzelin mantiveram-se restritas ao ambiente familiar, caindo no 

esquecimento com o passar dos anos. 

 

3 – As canções de Maria Helena Buzelin 

 

As canções de Maria Helena Buzelin hoje podem ser conhecidas e executadas graças ao 

esforço de seu amigo Hermelindo Castelo Branco, que organizar e conservou um inestimável 

acervo de partituras. Próximo da artista, Hermelindo Castelo Branco atuou como seu pianista 

acompanhador. Posteriormente, registrado pela compositora em dedicatória, as obras foram 

presenteadas a ele em 1962. Algumas dessas canções não eram de conhecimento nem mesmo 

dos próprios familiares. 

Ao todo, foram encontradas cinco canções, a saber, um conjunto intitulado Três canções, 

formada pelas canções Se bem me lembro, Praia Vermelha e Teu nome, e duas canções avulsas 

intituladas Folhas ao Vento e Quando passar a tormenta. 

As canções eram fac-símile dos manuscritos, que acreditamos ter sido escritos pela 

própria compositora, que ainda acrescentou capa com ilustrações e uma página contendo o texto 

poético em cada uma das músicas. 

As obras encontravam-se em bom estado de conservação, sendo de fácil leitura e 

compreensão, e por meio delas podemos constatar o domínio que Maria Helena Buzelin possuía 

das técnicas de composição tanto para o canto quanto para o piano. A seguir, apresentaremos a 

canção Folhas ao vento, na qual teceremos alguns comentários sobre sua estrutura. 
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4 – A canção Folhas ao vento, de Maria Helena Buzelin 

 

Composta para canto e piano, Folhas ao vento é um samba-canção escrito sobre versos 

de Dalnio Teixeira Starling. Segundo depoimento de José Carlos Buzelin, no ambiente familiar a 

canção Folhas ao vento era executada com frequência, juntamente com a canção Praia 

Vermelha, em reuniões e ocasiões festivas da família. E juntamente com Praia Vermelha, o 

título Folhas ao vento atingiu certa projeção, uma vez que Agostinho dos Santos (1932 – 1973), 

conhecido cantor da era do rádio, conheceu essa canção e demonstrou interesse em gravá-la. A 

gravadora iniciou o contato e as tratativas para um possível contrato, porém Maria Helena 

Buzelin declinou da parceria, preferindo não se identificar como compositora de música popular, 

já que iniciava seus primeiros passos como cantora lírica na Guanabara e receava que a 

conservadora comunidade musical daquela época não veria tal fato com bons olhos, podendo 

prejudica-la em suas pretensões, como citado anteriormente. 

Folhas ao vento também despertou o interesse da cantora Marina Guimarães (s.d.), que a 

gravou no Lp Canções de Marina. Essa gravação ocorreu pelo selo MGL, em 1962, na qual a 

cantora foi acompanhada pela orquestra MGL, regida pelo Maestro M. Pontes (s.d.).  

A seguir, no Quadro 1, apresentamos algumas informações gerais sobre a canção: 

 

Título 

 

Folhas ao vento 

Autor do texto poético 

 

Dalnio Starling 

Forma 

 

A-A’ 

Tonalidade 

 

Dó maior 

Número de compassos 

 

41 

Fórmula de compasso 

 

Binário – 2/4 

Andamento 

 

Sem indicação 

Dinâmica 

 

Sem indicação 

Extensão da linha vocal 

 

Ré 3 ao Mi 4 

Quadro 1 – Dados sobre a canção Folhas ao vendo, de Maria Helena Buzelin. 

 

O texto poético da canção Folhas ao vendo possui uma estrutura composta por duas 

oitavas, ou seja, duas estrofes contendo oito versos cada. Seus versos são heterométricos, ou 

seja, não possuem versos com a mesma quantidade de sílabas poéticas: 
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Folhas ao vento! 

São sinal que o outono chegou. 

Folhas ao vento, 

Mais um ano passou... 

É a natureza que leva 

A nossa vida 

Para onde quer 

Caprichoso destino! 

 

Folhas ao vento! 

São pedaços de minha ilusão. 

Meu coração 

Vai ficando sozinho... 

Só vale a pena a esperança 

Que dentro d’alma 

Faz nascer 

Um pouquinho de amor! 

 

 Seu eu lírico é indeterminado, podendo ser executada por cantores de ambos os gêneros. 

Em termos de extensão vocal, a canção não apresenta maiores dificuldades, possibilitando sua 

execução por vozes agudas e médias sem a necessidade de se transpor a partitura para outra 

tonalidade. 

A canção foi composta na tonalidade de Dó maior e apresenta compasso binário. No fac-

símile analisado não está especificado seu andamento e também não verificamos a presença de 

sinais de dinâmica e articulação. Entretanto, junto ao título, Maria Helena Buzelin insere o estilo 

“samba-canção”, nos dando uma ideia de seu caráter.  

A introdução de Folhas ao vento é composta de elementos musicais utilizados nos 

compassos 13 e c. 24 a 26, além de elementos contidos na coda, nos c. 43 a 46, desenvolvidos de 

modo a produzir uma expectativa por meio de tensão harmônica, com a conclusão do trecho em 

acorde de sol maior com sétima (dominante). 

A introdução também apresenta material rítmico a ser desenvolvido no restante da 

canção, presente em toda obra de Maria Helena Buzelin: o uso de tercinas e síncopes formadas 

por semicolcheias/colcheias/semicolcheias, quase sempre em oposição uma à outra, reforçando, 

desta maneira, o texto poético.  

Folhas ao vento possui a forma A-A’ com da capo, de modo que a parte A está 

organizada em 2 seções: a primeira seção, que abrange os c. 13 a 20, e a segunda seção, que 

compreende o c. 21 e 28. A parte A’ está estruturada na seção 1 (c. 29 a 36) e seção 2 (c.41 a 

50). As partes A e A’ apresentam a primeira seção sem nenhum tipo de alteração na escrita 

musical, tanto para o piano quanto na linha do canto, apresentando-se diferentes, apenas pelo 

texto. 

A segunda seção de ambas as partes (A e A’) possuem escritas distintas a partir do quarto 

compasso de cada. No terceiro compasso da seção 2 da parte A, notamos uma características 
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contrastantes em relação à seção 1 em razão do uso reiterado de tercinas, produzindo uma 

condução fraseológica mais fluente, reforçando assim o texto poético. De modo geral, a melodia 

do canto apresenta uma nota por sílaba, com o uso de graus conjuntos e alguns saltos de terça. 

Em um primeiro momento, somos levados a crer que se tratar de apenas uma simples 

reexposição de A, no entanto, a partir do c. 40, notamos uma estrutura conclusiva iniciada por 

um cromatismo descendente na metade do segundo tempo e que tem a duração de quatro 

compassos. A conclusão se dá obedecendo a forma dominante-tônica.  

No c. 43 inicia-se a coda que se vale do mesmo material temático presente na introdução, 

estabelecendo uma ponte entre o acorde final de A’ e o da capo realizado a partir do c. 47 (casa 

1), e, na repetição, ligando o acorde final de A’ aos três compassos finais da canção (casa 2).  

Do ponto de vista da aplicabilidade didática da canção Folhas ao vento, ressaltamos a 

presença de melodias formadas por graus conjuntos e saltos curtos (terças), além de uma 

extensão vocal curta. Outro aspecto interessante a ser trabalhado nesta obra de forma didática é o 

a presença de figuras rítmicas típicas da música brasileira, tanto erudita, quanto popular. As 

tercinas e síncopes de semicolcheia/colcheia/semicolcheia, trabalhadas em alternância, permitem 

ao aluno entender a diferenciação desses padrões rítmicos. 

Outros elementos também importantes no ensino do canto que podem ser abordados 

nesta canção são a respiração e a sustentação da coluna de ar para o canto, além da linha de 

canto e fraseado. Folhas ao vento possui frases curtas e bem delimitadas, que permitem trabalho 

de articulação da língua portuguesa para melhor inteligibilidade. 

 

Conclusão 

 O legado de Maria Helena Buzelin como artista no gênero ópera é um eloquente 

testemunho de amor à arte, desprendimento, talento e competência. Observar a carreira dessa 

artista é conhecer parte da história da música lírica no Brasil entre as décadas de 1950 e 1980. 

Maria Helena Buzelin não se limitou aos palcos, mas foi uma importante articuladora política em 

sua categoria, lutando sempre pela valorização do cantor erudito nacional. 

A partir dos estudos do grupo de pesquisa APHECAB, foram resgatadas cinco canções 

para canto e piano dessa compositora mineira, o que enriqueceu o repertório de canção de 

câmara nacional. 

Embora tenha sido aclamada como artista em seu tempo, o nome de Maria Helena 

Buzelin não é frequentemente relembrado nos dias atuais, e mesmo considerando o significativo 

aumento de pesquisas na área da musicologia e afins, não encontramos trabalhos acadêmicos 

sobre a artista até o ano corrente, 2019, quando foi defendida dissertação de mestrado sobre sua 

vida e obra na Escola de Música da UFMG, escrita e orientada pelos autores deste artigo. 
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Anexo – Cópia autografa da canção Folhas ao vento, de Maria Helena Buzelin 
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OFICIAIS MUSICOS E QUALIDADE SOCIAL POR COR EM VILA RICA NOS 

FINAIS DE SETECENTOS 

Felipe Novaes
49

 

Edite Rocha
50

 

 

Resumo: Durante os anos finais do século XVIII, Vila Rica apresentava um número considerável de oficiais 

músicos profissionalmente atuantes. Os registros de arrematação da música para as festas oficiais da vila constituem 

um precioso instrumento à compreensão deste grupo face o ordenamento social do Antigo Regime na América 

portuguesa. Se a discussão acerca do mulatismo cultural de Curt Lange já foi revisitada e sua historicidade 

sublinhada, o emprego de terminologias como brancos, pardos ou negros merece igual atenção. Neste âmbito, a 

presente comunicação tem por objetivo redimensionar a temática da qualidade social por cor do oficial músico 

vilariquense, valendo-se da análise da condição social auto-declarada ou atribuída e presente na documentação 

cartorial levantada por meio do escrutínio das fontes manuscritas, e cuja função do local, ocasião ou propósito 

determinavam os critérios classificativos operantes.  

 

Palavras-chave: Oficiais músicos. Vila Rica. Qualidade social por cor. Antigo Regime. 

 

 

Na segunda metade do século XX, Francisco Curt Lange (1967, 1979, 1983) apresentava 

aos seus leitores a tese de artífices e artistas por ofício, detentores de qualidades que os elevavam 

à condição de representantes de um século mineiro. Ao início do século XXI, Aldo Luiz Leoni 

(2007) discutia as designações sociais deste mesmo grupo profissional sublinhando o lugar 

social intermédio e a nominação como pardo. Tanto F. C. Lange quanto A. L. Leoni 

procederam, cada qual a sua maneira, ao levantamento criterioso de fontes manuscritas em suas 

análises e interpretações, versando e problematizando o corpus documental arrolado de maneira 

crítica.  

No entanto, o comportamento associativo dos oficiais músicos em Vila Rica demonstra 

um singular deslocamento por entre espaços de sociabilidade articulados pela qualidade social 

por cor vigente na organização estamental-racializada do Antigo Regime na América 

portuguesa. Ora encontravam-se em locais destinados às parcelas ditas brancas da sociedade (os 

regimentos de cavalaria), ora em espaços geridos e administrados por indivíduos entendidos 

como pardos ou negros (irmandades leigas, tropas pagas). Tal cenário suscita, à primeira vista, 

um comportamento associativo livre de prescrições: isto é, se tais indivíduos possuíam a 

capacidade de percorrer os sobreditos locais com certa desenvoltura, os critérios sócio-

ordenadores apresentariam, em tese, uma flexibilidade compatível ao percurso adotado. Todavia, 

patente à literatura que versa sobre a organização dos oficiais mecânicos e artífices durante o 
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XVIII em Minas Gerais
51

 é a predominância do associativismo por qualidade por cor. Como 

exemplo, a organização e funcionamento da Irmandade de São José dos Homens Pardos e Bem 

Casados de Vila Rica ou a criação da Irmandade de Santa Cecília de Vila Rica em 1812. 

Portanto, seria possível observar neste cenário de mobilidades correlações entre o 

emprego de critérios sócio-ordenadores e construção de identidade(s)? Por outra mirada, quais 

prerrogativas delineariam a pertença social e fundamentariam o trânsito por entre instituições e 

coletivos articulados pela qualidade da cor, especificamente no terreno do ofício de músico? A 

presente comunicação tem por objetivo redimensionar a temática da qualidade social por cor dos 

músicos vilariquenses com vistas ao emprego das terminologias pardos, brancos e negros na 

análise do mencionado grupo profissional.  

 

Procedimentos 

Sob o aspecto metodológico, realizou-se um levantamento documental nos fundos 

Câmara Municipal de Ouro Preto e Coleção Casa dos Contos, depositados no Arquivo Público 

Mineiro (Belo Horizonte/MG), acerca das atividades do Senado da Câmara de Vila Rica 

direcionadas à realização das festividades públicas. A partir da documentação arrolada, as 

designações, titulações e patentes de destaque social foram analisadas tendo em vista seu 

emprego à qualificação social do indivíduo
52

. O recorte temporal se desenha no período de 1775-

1798, devido à presença de listagem nominal dos músicos no Rol de Vozes e Instrumentos 

submetidos ao crivo municipal durante os procedimentos de arrematação da música para as 

festas ordinárias e extraordinárias.  

Vale ressaltar que esta comunicação representa uma parte da investigação desenvolvida 

no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais (2017-

2019)
53

. Neste sentido, as considerações e dados aqui apresentados são decorrentes de um 

trabalho de maior envergadura e com maior nível de detalhamento; optando-se, neste momento, 

em apresentar a discussão com vistas ao redimensionamento dos critérios de análise – entendidos 

enquanto categorias de natureza historiográfica – empregados na classificação de um grupo cuja 
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atividade profissional se dava pelo ofício da música e, paralelamente, propor às investigações 

futuras o escrutínio conceitual-genealógico de tais tipologias historiográficas.  

 

2. Qualidades negociadas 

A partir de levantamento documental realizado no Arquivo Público Mineiro (Belo 

Horizonte/MG) acerca das folhas de propinas
54

 lavradas pelo Escrivão da Câmara, assim como 

autos de arrematação
55

 e solicitações de pagamento
56

 referentes ao serviço de música para as 

festividades públicas promovidas pelo poder municipal, foi possível delinear o perfil de 

designações e distinções sociais atribuídas ou auto-declaradas dos oficiais músicos.  

Um aspecto sugestivo identificado na documentação arrolada é a ausência de indicações 

de qualidade social por cor, em seu espectro de designações nominativas empregadas à época, 

nas solicitações de pagamento e autos de arrematação e identificado recorrentemente em 

documentação coeva – v.g. “Mathias Ferreira da Costa pardo forro, casado [...]” (APM: CMOP – 

Cx.74 Doc.132);  “Miguel Gomes Prata homem pardo morador nesta mesma vila [...]” (APM: 

CMOP – Cx.75 Doc.71);  “Antônio Correa dos Santos [...] é homem pardo e disse ter idade de 

cinqüenta e cinco [...]” (APM: CMOP – Cx.61, Doc.30); “Diz Manuel dos Santos crioulo forro 

oficial de pedreiro morar nesta vila [...]” (AMP: CMOP – Cx.55 Doc.72); “[...] compareceu o 

Alferes Vitoriano Caetano Ferreira crioulo forro desta vila [...]” (APM: CMOP – Cx. 59 

Doc.30); “Diz Jozefa Pereira da Rocha, preta forra, que ela suplicante [...]” (APM: CMOP – 

Cx.75 Doc.20) etc. 

Quadro que delineia um panorama instigante ao entendimento do perfil social dos oficiais 

músicos em Vila Rica à época, sobretudo, quando posto em conjunto com o perfil identificado 

por Marco Antônio Silveira (1997) nas designações sociais de 47 das 327 testemunhas 

                                                           
54

 As Folhas de Propinas configuravam documentos de natureza contábil-administrativa nos quais se descriminavam 

os valores ordinários recebidos pelos Juízes, Vereadores, Procurador e demais oficiais camaristas pelo mandato 

anual. Igualmente, incluíam-se valores relativos à participação nas festividades e cerimônias promovidas pelo 

Senado da Câmara, como previa o Regimento de 24 de Maio de 1744
54

. Seguindo o rito, eram elaboradas pelo 

Escrivão da Câmara e assinadas por cada oficial, após receber do Tesoureiro o emolumento respectivo, sendo 

lavradas nos últimos dias de vigência do mandato no mês de dezembro, quando fossem relativas aos ordenados 

anuais ou, caso respeitassem festividades ou cerimônias extraordinárias, eram lavradas em acordo com o evento. 

Foram localizados vinte e sete registros de pagamento aos camaristas pelas festas ordinárias e extraordinárias.  
55

 O livro de Termo de Arrematações reúne os processos de escolha pública por meio de arremate realizados num 

determinado período. Neste aspecto, constam processos de arremate relativos a consertos ou construções de bens 

patrimoniais e infraestruturais da Vila – pontes, ruas, paredões, calçadas, encanamento, abastecimento de água –, 

venda ou arrendamento de propriedades, aquisição e transporte de materiais para a realização de obras públicas, 

arrendamento do direito de fiscalização das atividades comerciais ou exercício destas – por exemplo, autorização do 

abate de gado e fornecimento do produto a vila – dentre outros âmbitos do exercício regulatório e fiscalista do poder 

municipal.    
56

 Documento cujo suplicante solicitava o pagamento, após a execução do serviço, ao senado da Câmara. O processo 

de solicitação inicia com a apresentação do Rol de Vozes e Instrumentos do auto da arrematação, procedido de 

certidão emitida pelo Escrivão e submetida a analise dos Juízes, Vereadores e Procurador. Este último atestava, ou 

não, a execução do serviço encaminhando o pedido de execução dos valores ao Tesoureiro que, junto do suplicante, 

lavrava o termo final indicando a quem, quanto e quando acertou valores.  
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vilariquenses em devassas entre 1750 e 1769 e cuja ausência de designação de qualidade por cor 

nos autos relacionava-se à atribuída idoneidade da condição branca dos depoentes. 

 

O escrivão só informava a cor de pardos e negros, ficando as demais testemunhas 

indeterminadas. Isso parece indicar que apenas havia relevância no fato de o depoente 

ser de ‘sangue impuro’; os brancos, por sua legitimidade, não careciam de referências” 

(SILVEIRA, 1997, p.89). 

 

Neste contexto, avulta-se a possibilidade de, caso fossem tidos como pardos em certos 

aspectos da vida pública - como de comum entendimento musicológico impulsionado por Curt 

Lange
57

 - os arrematantes, no espaço de sociabilidades representado pela disputa à prestação de 

serviços de música à Câmara, possuiriam um grau de qualidade social que os creditava a 

momentânea desvinculação de condição próxima ao estigma do trabalho cativo. Isto é, a 

possibilidade de negociações no emprego de critérios e classificações relativas à qualidade da 

cor no bojo do serviço de música a ser prestado à Municipalidade; divergindo das outras esferas 

da vida pública das quais se tem conhecimento de participação destes oficiais. Todavia, ressalta-

se o reduzido número de arrematantes, 16 dentre 96 oficiais músicos, cuja qualidade social por 

cor é possível deduzir a partir de sua ausência nominativa. Tal cifra corrobora, portanto, a 

percepção de um quadro diminuto de indivíduos com acesso a posições coordenativas no 

mercado das festividades públicas e, por extensão, ao próprio escalonamento e divisão interna ao 

exercício do oficio.  

Vale ressaltar que cada um dos arrematantes músicos detentores de patentes militares 

vinculadas ao Regimento de Cavalaria foi “considerado idôneo para o alistamento” como 

“homem branco ou tido como tal” (COTTA, 2002, p.74). Por exemplo, dentre as atividades 

laborais do timbaleiro do Regimento de Cavalaria Florêncio Joze Ferreira Coutinho consta, 

igualmente, o desempenho de funções na Irmandade do Rosário (LEONI, 2007, p.185); ou seja, 

um espaço de sociabilidade que, pela organização sócio-estamental vigente, destinava-se aos 

indivíduos de ascendência negra. 

O contorno de sociabilidades traçado ao longo do século XVIII na região da Capitania 

das Minas Gerais e, consequentemente em Vila Rica, imprimiu ao tecido social local um manejo 

das próprias classificações por qualidade de cor e estatuto jurídico do indivíduo. O emprego da 

designação pardo, como ressaltado por Leoni (2007, p.114), deixa de indicar unicamente um 

amalgama epidérmico advindo da confluência humana e passa a ser genericamente utilizado para 

caracterizar extratos intermédios da sociedade; ou seja, tornando-se uma designação da condição 

                                                           
57

 Todavia, o “mulato possuído de aspirações, - contrariamente ao mulato preguiçoso e vagabundo – entregava-se a 

várias ocupações lucrativas, desde a de sua condição de homem de ofício até a de fazendeiro, comerciante, 

funcionário e artista. É de admirar como esta gente chegou a impor-se em pouco tempo, graças a uma vida 

esforçada, sem máculas, perante a população dos brancos, ganhando destes admiração, mormente no terreno da 

música erudita, na escultura, arquitetura e pintura.” (LANGE, 1979, p.16) 
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do indivíduo na organização estamental da sociedade. Em sentido semelhante, o remodelamento 

de tais critérios sectários vigentes na organização social portuguesa do Antigo Regime, quando 

trabalhados nos territórios da América Portuguesa e em especial nas Minas Gerais, apresentam 

traços adaptativos pela acomodação de preceitos de distinção e classificação, delineando 

hierarquias de baixa nitidez, mas, ao mesmo tempo, distantes de uma negação dos parâmetros 

organizativos lusos (STUMPF, 2009, p.138). 

Neste sentido, diferentemente da perspectiva de Curt Lange (1967) na qual “la 

discriminación, en los primeros tiempos del poblamiento, dio lugar más tarde a una gran 

tolerancia” motivada pelo “amor por la música y el respeto al ‘Professor da Arte da Música” 

(LANGE, 1967, p.35), entende-se o quadro de variabilidade nominativa assim como o 

provimento dos postos de exercício profissional da música por indivíduos oriundos de parcelas 

sujeito às variações dos parâmetros nominativos de qualidade de cor e estatuto jurídico. 

Se, por um lado, a ausência de indicação nominativa na documentação arrolada e o 

descolamento dos oficiais músicos por entre organizações da vida pública, articuladas pela 

qualidade social da cor, representam um ponto de inquirição digno de atenção, por outro, tal 

cenário sublinha-se pela variabilidade no emprego de tais critérios ordenadores dos oficiais 

músicos a depender do espaço associativo; num momento ser tido como pardo na Irmandade, 

noutro ser tido como branco no arremate, noutro ainda ser tido como igualmente negro em outro 

espaço devocional. Por outras palavras, os impactos e desdobramentos do exercício do ofício de 

músico no próprio emprego de critérios de classificação social.  

Além disso, vale acrescentar a possibilidade de leitura da existência de múltiplas 

identidades envoltas aos processos de classificação social. Não somente ser ou ser tido como 

branco, pardo ou negro nas sociabilidades em jogo durante a operação do ordenamento social do 

Antigo Regime em Vila Rica, mas também a constituição de identidades pautadas em critérios 

estatutários, identidades militares, identidades religiosas etc.  

Entretanto, articulado pelo escravismo atlântico, a marca indelével do estigma do 

cativeiro negro sobressai, evidentemente, nas lógicas associativas deslindadas na América. De 

certa maneira, integra a constituição de identidades coletivas não somente pelo provável 

reconhecimento mútuo, mas, em hipótese, pela sobrevivência e exercício da imposta existência 

restringida pela ancestralidade dos grilhões, naquilo que Laura de Mello e Souza entende por 

liberdade sem autonomia (MELLO E SOUZA, 1999, p.229). Um exemplo destas limitações de 

natureza arbitrária é a presença, entre as listas nominativas dos Róis de vozes e instrumentos 

aqui consultados, de indivíduos inscritos somente pelo nome próprio, sem direito ou importância 

creditada (pelo arrematante ou pelo oficial camarista responsável) da devida designação e 

identificação por nome e filiação familiar: especificamente, Heocebio de Tal e Luiz de Tal. O 
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que, destarte, incita a questão sobre a qualidade social de tais indivíduos em meio aos oficiais 

músicos. 

Se, vigente nas mentalidades sócio-ordenadoras à época, a condição e estatuto jurídico do 

indivíduo eram balizados por privilégios, procedências e premissas sociais – isto é, a relação 

medievalista de estado-ofício como pressuposto na organização da sociedade em qualidades 

diversas, mormente a lógica estamental vigorante no Portugal e Ultramar até fins do Antigo 

regime –, ao âmbito das prerrogativas jurídicas e normativas que se desenrolam na época 

moderna o estatuto pessoal de cada indivíduo não apresentava imobilidades ou natureza estanque 

que os delegassem uma rigidez de privilégios e deveres. Por certo, “é a oscilação recíproca 

destes estatutos que melhor nos dá o balanceamento social de cada época” (HESPANHA, 1982, 

p.223). Ou seja, as negociações travadas entre oficiais músicos e camaristas, assim como entre 

oficiais músicos e seus consortes, com vistas ao deslocamento por entre núcleos de sociabilidade 

diversos, demonstram-se significativos ao entendimento da operação do ofício de músico na 

sociedade vilariquense. Igualmente, as prerrogativas sócio-estamentais adquiridas ou perdidas 

por meio do sobredito exercício profissional.  

De maneira complementar, vale ressaltar que não era atividade do monarca classificar 

“um homem de pardo; estas eram prerrogativas, nas repúblicas [poderes e sociabilidade locais] 

americanas, de suas gentes, e com isto elas ordenavam uma dada estratificação social” 

(FRAGOSO; GOUVÊA, 2009, p.44). Acresce a este âmbito o comportamento da Coroa quando 

a ela cabiam as determinações nos provimentos de cargos de administração direta. Se no 

território da América portuguesa o cenário se apresenta multifacetado, quando observado o 

espaço atlântico a qualidade por cor e os locais de gerências tornam-se ainda mais plurais. 

Figueirôa-Rego e Olival (2011), analisando o deslocamento da atenção econômico-produtiva do 

arquipélago do Cabo Verde ao final do século XVI e início do XVII e o consequente 

desinteresse dos reinóis naquela paragem comercial, indicam a ascensão de membros da elite 

local aos cargos de governança então desocupados. Mesmo sendo estes atores, resultado dos 

contatos humanos consentidos ou forçados, classificados como ilegítimos. O efeito deste 

movimento à gerência de Cabo Verde por suas elites locais implicaria, paralelamente, na 

concessão de estatutos destacados, o que leva Figueirôa-Rego e Olival (2011) a consideram as 

prerrogativas de mando e governo dos povos, associados à qualidade da cor nos território 

ultramarino do Portugal moderno, como “questões de política local, onde ser branco se 

transformava numa primeira forma de distinção” (FIGUEIRÔA-REGO; OLIVAL, 2011, p.119). 

 

Considerações finais 
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As dinâmicas de classificação social operantes nas paragens da América, assim como no 

conjunto de domínios ultramarinos, respondiam a lógicas manejáveis e condizentes com as 

sociabilidades imperantes e inevitavelmente presentes em cada desenho demográfico 

configurado sob a égide do brasão da Casa de Bragança. Em linha, conjectura-se a possibilidade 

de um indivíduo ser classificado como pardo em uma vila e não pardo em outra a depender da 

configuração sócio-estamental manejada e imperante em cada local e suas diretrizes de 

sociabilidade. 

Por esta perspectiva, a qualidade social por cor e seus desdobramentos nominativos e de 

condição e estatuto jurídico do indivíduo, que possibilitavam o acesso ou impedimento a certos 

âmbitos da vida ordinária e comum das pessoas, se revestem de um espelho multifacetado 

próprio da organização em coletivos assim como da subjetividade das nomeações creditadas ou 

auto-atribuídas. Portanto, redimensiona-se, neste momento, a concepção a priori dos músicos 

mulatos, ou pardos, ou brancos ou negros etc. E propõe-se uma leitura das movimentações 

destes indivíduos por entre locais de sociabilidade, de fato organizados pela qualidade da cor, 

mas que não implicavam, ao que tudo indica, uma classificação estanque condizente às 

atribuições dérmicas ou meramente de pertencimento a estamentos intermédios da sociedade; 

aqui, no caso do grupo historiograficamente intitulado pardo.  

Neste sentido, dispondo a questão num conjunto de classificações por vezes pontuais, por 

sua necessidade prática ou simbólica (v.g. exercer o ofício numa determinada irmandade, 

solicitar alguma mercê, se declarar pertencente a determinado grupo, prestar serviços ao poder 

secular ou religioso etc.), e, por vezes, impositivas pela lógica estamental-racializada em 

funcionamento na sociedade vilariquense à época (v.g. impedimento de diálogos com certos 

estratos da sociedade, imposição de atividade laboral involuntária, poderes de mando e 

privilégios de cargos, certificados de idoneidade ou imputação de má qualidade pelas 

características físicas etc.).  

Espelho que denuncia seus limites emoldurados na existência justaposta de critérios 

estamentais oriundos da ordenação social européia (igualmente múltiplos e negociáveis), das 

práticas associativas e das mentalidades de diversas sociedades africanas trasladas em cativeiro 

pelo atlântico (igualmente múltiplas e negociáveis), do deslocamento de colonos estabelecidos 

em outras paragens da América e com trajetórias de vida e ancestralidades igualmente 

específicas e integrantes do conjunto de vinculações interpessoais e coletivas desenhadas no 

território das Minas (igualmente múltiplas e negociáveis), pela existência de comunidades 

completas e em funcionamento de povos originários (igualmente múltiplos e negociáveis), mas 

distantes das urbes construídas em adobe, embranquecidas pela cal e ornadas pela imagética da 

empresa lusitana ao setecentos.  
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Ou seja (e em suma), o redimensionamento de conceituações e classificações empregadas 

pela historiografia e, aqui em especial pela musicologia brasileira, ao entendimento de 

determinados grupos sociais, multifacetados pela inerente negociação simbólico e física de 

corpos diversos, mas em convivência ininterrupta. Negociações que, por certo, atingem os níveis 

institucionais de organização da sociedade vilariquense no mais tenro do seu funcionamento 

primordial: a associação de um indivíduo a outro, e este outro a mais algum, e assim em diante. 

Esta sugestão de interpretação, portanto, propõe às investigações futuras o escrutínio 

genealógico-conceitual do emprego de certas terminologias na delimitação de agentes ou 

instituições operantes durante o Antigo Regime; seja, especificamente, em Vila Rica ou, em 

conjectura, ao todo da América em seu caleidoscópio de sociabilidades.  
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O CONCERTO PARA SAXOFONE IBIRA GUIRA RECÊ DE EDMUNDO VILLANI- 

CORTÊS: DADOS SOBRE SUA GÊNESE E SUA TRAJETÓRIA 
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Resumo: Este trabalho aborda dados sobre o concerto para saxofone alto Ibira Guira Recê, de Edmundo Villani-

Côrtes (1930). Composta em 2001, a obra apresenta características da música erudita e popular brasileira, e 

constantemente tem recebido o olhar de intérpretes e professores por suas características como música de concerto e 

por sua aplicabilidade didática. Dados sobre o compositor e sua obra serão abordados num primeiro momento. Em 

seguida, dados sobre a trajetória do concerto Ibira Guira Recê desde sua gênese até o presente. A metodologia 

utilizada nesta pesquisa contou com o acesso direto ao compositor e ao seu acervo, dados disponíveis em 

plataformas digitais e entrevistas com intérpretes dessa obra. Como resultado, os autores esperam contribuir para o 

acesso à obra e também ao nome do compositor Villani-Côrtes.  

 

Palavras-chave: Edmundo Villani-Côrtes. Música brasileira. Concerto para saxofone Ibira Guira Recê. Edição. 

 

Abstract: This work deals with data about the alto saxophone concert Ibira Guira Recê, by Edmundo Villani-Côrtes 

(1930). Composed in 2001, this work presents characteristics of Brazilian popular and erudite music, and has 

constantly received the gaze of interpreters and teachers, for its characteristics as concert music and its didactic 

applicability. Data on the composer and his work will be addressed at first. Then, data about the trajectory of the 

Ibira Guira Recê concert from its genesis to the present. The methodology used in this research had direct access to 

the composer and his collection, data available on digital platforms and interviews with performers of this work. As 

a result, the authors hope to contribute to the access to the work and also to the name of the composer Villani-

Côrtes. 

 

Keywords: Edmundo Villani-Côrtes. Brazilian music. Concert for saxofone Ibira Guira Recê. Edition.  

 

Introdução 

Este artigo foi estruturado a partir de uma pesquisa de mestrado que se encontra em 

andamento pelos autores sobre o concerto para saxofone alto e orquestra Ibira Guira Recê, de 

Edmundo Villani-Côrtes.  

O nome do compositor Villani-Côrtes tem cada vez mais despertado o olhar da 

comunidade acadêmica, por conta de sua vasta produção e também por seu desempenho como 

educador. Dentre as pesquisas desenvolvidas sobre o autor, podemos citar as obras de Hamond 

(2005), Timbre e Ritmatas para piano solo de E. Villani-Côrtes: Conceito, análise e 

interpretação pianística; Cordão Neto (2010), Processos composicionais de Edmundo Villani-

Côrtes na sua Sinfonia n°1 para Orquestra de Sopros; Araújo Filho (2011), Prelúdios para 

piano solo de Edmundo Villani-Côrtes: um estudo técnico-interpretativo; Giardini (2013),  Note 

Grouping: uma ferramenta interpretativa como facilitadora do aspecto técnico do trompete no 

concerto de Edmundo Villani-Côrtes e Sobreiro (2016), Edmundo Villani-Côrtes: o mestre 

educador, entre outras, que foram utilizadas como bibliografia auxiliar para construção deste 
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artigo, além de contar com o gentil auxílio do próprio compositor em informações cedidas 

pessoalmente por meio de entrevistas e disponibilização de seu acervo pessoal.  

Este artigo tem como objetivo divulgar o nome e a obra para saxofone do compositor 

Edmundo Villani-Côrtes, informações sobre a gênese e a trajetória que o concerto Ibira Guira 

Recê possui até o momento, incluindo os desafios que sua performance exige.  

 

1 – Edmundo Villani-Côrtes, compositor brasileiro 

 

 Dono de uma obra ainda em construção e que já ultrapassa mais de duzentos títulos, 

Edmundo Villani-Côrtes nasceu em 8 de novembro de 1930, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O 

compositor cresceu tendo contato com a música desde sua infância, devido ao fato de ser 

oriundo de uma família de músicos. Seu pai, Augusto de Castro Côrtes (1900 – 1974) era 

flautista, e sua mãe, Cornélia Villani-Côrtes (1909 – 1984), pianista. Segundo Araújo Filho 

(2011, p. 7), Edmundo “iniciou seus estudos por volta dos 8 anos de idade com um cavaquinho” 

observando seu irmão mais velho, Augusto, a tocar violão de maneira autodidata. Entretanto, 

antes disso, segundo Hamond (2005), por conta do convívio com os ensaios realizados por seu 

pai em sua casa, o primeiro contato musical de Villani-Côrtes aconteceu desde muito jovem: 

 

Sua primeira vocação musical foi tocar pandeiro. Apesar de não se recordar do fato, 

pois deveria ter em torno de três anos de idade, seu pai relatava que, enquanto ensaiava 

com Benedito Lacerda (1903 – 1958), o menino Edmundo os acompanhava na 

percussão (HAMOND, 2005, p. 16).  

 

 Tendo crescido em um ambiente musical, o compositor recebeu muitas influências dos 

ensaios realizados por seu pai nas rodas de serestas que frequentava, “sonoridades que o 

acompanham até hoje” (COELHO E DONADIO, 2001, p. 16). A formação de Villani-Côrtes se 

deu, portanto, de maneira muito informal. Coelho e Donadio (2001, p. 18) retratam as seguintes 

palavras do compositor: “não tive uma formação musical tradicional [...] eu ficava vendo o 

pessoal tocar [...] meu irmão mais velho tocava violão e aprendi alguma coisa de vê-lo tocar”.  

Com a necessidade da presença de seu irmão nas forças armadas devido à Segunda 

Guerra Mundial, Villani-Côrtes tomou para si o violão: “foi aí que criou sua primeira 

composição. Mesmo sem o incentivo da família que o considerava ‘diferente’ por ser canhoto” 

(GIARDINI, 2013, p. 24-25).  

Com tentativas de realizar suas primeiras experiências composicionais, Villani-Côrtes foi 

influenciado pelas “programações de rádio e dos filmes musicais de uma época em que eram 

revividas as obras de Chopin, Liszt, Mozart, Puccini, Gershwin, dentre outros”. (HAMOND, 

2005, p.16). Assim, apenas aos dezessete anos, Edmundo começou seus estudos formais em 
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música com a professora Nialva Bicalho (s.d.) e, posteriormente, com o pianista Cincinato 

Duque Bicalho (1887 - 1975). No ano de 1951, aos vinte e um anos, Villani-Côrtes frequentou o 

Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, concluindo o curso de piano no ano de 

1954. Em sua formação, ele contou com a orientação de diversos músicos de renome, dos quais 

podemos citar Guilherme Mignone (1899 - 1969) e Camargo Guarnieri (1907 - 1993). 

Trabalhou como pianista integrando a orquestra Tamoio do maestro Cipó e também a 

Orquestra Luiz de Arruda Pais. Atuou como solista junto com à Orquestra Filarmônica de Juiz 

de Fora e foi diretor do Conservatório Estadual de Música (LEITE, 2017, p. 26). Exerceu, além 

disso, a função de arranjador “na TV Tupi de São Paulo, TV Globo e em gravações de estúdio” 

(COELHO e DONADIO, 2001, p.17), e acompanhou músicos renomados da música popular 

brasileira como a cantora Maysa Matarazzo (1936 – 1977) e o cantor Altemar Dutra (1940 – 

1983), dentre outros (SOBREIRO, 2016, p. 15). 

Posteriormente, a partir da década de setenta, Villani-Côrtes se dedicou à área acadêmica. 

Lecionou, a partir de 1973 na Academia Paulista de Música. Em 1982, foi convidado para 

compor o corpo docente no instituto de Artes da UNESP – Universidade Estadual Paulista, e, 

ainda, na Universidade Livre de Música, atual EMESP Tom Jobim - Escola de Música do Estado 

de São Paulo. Obteve os títulos de Mestre e Doutor anos mais tarde, em 1987 pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ pela dissertação O uso do sintetizador, piano acústico e 

percussão sob orientação do professor Henrique Morelembaum (1931), e em 1998 pela 

Universidade Estadual Paulista – UNESP, pela tese A utilidade da prática da improvisação e a 

sua presença no mercado composicional do Concertante Breve para quinteto e banda sinfônica 

de Edmundo Villani-Côrtes, sob orientação da professora Lúcia Góes (s.d.) respectivamente. Na 

Figura 1, a seguir, apresentamos uma fotografia de Villani-Côrtes em sua juventude:  
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Figura 1: Edmundo Villani-Côrtes junto ao piano (s.d.) 

Com o incremento da produção acadêmica brasileira nas últimas décadas, o nome de 

Villani-Côrtes transita em produções de pesquisas e performance. Sobre a divulgação de sua 

obra, a pesquisa de Hamond (2005), nos mostra: 

  

O acervo composicional de Villani-Côrtes reúne mais de duzentas obras escritas para 

diversas formações instrumentais. Várias de suas obras têm sido executadas e gravadas 

por uma gama de intérpretes no Brasil e no exterior. A discografia é vasta e está em 

constante crescimento, compreendendo atualmente mais de 27 títulos. (HAMOND, 

2005, p. 33) 

 

Em sua trajetória, o contato com a música popular é tão presente quanto o contato com a 

música erudita, tornando-o ubíquo no âmbito das criações brasileiras destes gêneros. Segundo 

Braga: 

 

Ele é um compositor que levou a música popular para dentro da orquestra e não como 

Villa-Lobos fez [...], o Villani deixa isso mais explícito, às vezes ele dá uma roupagem 

mais sinfônica, mas algumas vezes não, nessa peça [Ibira Guira Recê] ele deixa bem 

evidenciado rítmos, melodias e encadeamentos harmônicos da música popular 

brasileira. (BRAGA, 2018)   
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No decorrer de sua trajetória, Villani-Côrtes tem recebido diversos prêmios em 

reconhecimento da sua produção musical (HAMOND, 2005), sendo esta uma produção singular, 

que revela a identidade e o gosto pessoal do compositor. Podemos observar este relato feito por 

Villani-Côrtes a Coelho e Donadio: “fazer composição muitas vezes é independente o fato de ter 

conhecimento [...] se você não estiver a fim de fazer a música, se você estiver sem vontade ou 

entusiasmo não sai nada. [...] Eu vou muito pela emoção”. (COELHO e DONADIO, 2001, p.20). 

Digno de nota também são os vários prêmios que o compositor obteve em concursos de 

composição. Sobre essas conquistas, Hamond (2005) nos mostra: 

 

... em 1978, o Concurso Noneto de Munique, com a obra Noneto (1977), patrocinado 

pelo Instituto Goethe Brasil/Alemanha; em 1981, o Concurso Feira Livre de MPB, 

promovido pela TV Cultura de São Paulo, no qual foi escolhido também para 

representar o Brasil como regente, arranjador e compositor no 10° Festival da OTI, 

realizado na Cidade do México; em 1986, o Concurso de Composição, patrocinado pela 

Editora Cultura Musical, com as peças Choro pretencioso (1983) para violão solo em 1° 

lugar e Ritmata N° 1 (1985) para piano solo em 2° lugar, São Paulo; em 1993, o 

Concurso Mário de Andrade, em comemoração ao centenário de seu nascimento, 

patrocinado pelo Centro Cultural São Paulo, departamento da Secretaria Municipal de 

Cultura, com a canção Rua Aurora (1993) baseada em texto do poeta, São Paulo; em 

1996, o II Concurso Nacional de Composição para Contrabaixo, promovido pela 

Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, com a peça Chorando 

(1996) para contrabaixo e piano, premiado em 3° lugar. (LIMA, 1999 apud. 

HAMOND, 2005, p. 27) 

 

 

Portanto, Giardini concorda com a afirmação supracitada de Hamond. Giardini (2013, 

p.28) compara Villani-Côrtes ao estilo composicional de um dos seus professores: “Villani-

Côrtes manifesta uma música bem brasileira, que se aproxima da estética composicional de 

Mozart Camargo Guarnieri, influência talvez das aulas que teve com ele”. Hamond (2005) 

afirma que Villani-Côrtes teve em suas principais influências composicionais estilos como o 

jazz, a música popular brasileira e a música erudita do século XX. Esse autor cita alguns 

compositores como Radamés Gnatalli (1906 – 1988), Camargo Guarnierri (1907 – 1993), Villa-

Lobos (1887 – 1969), Dmitri Shostakovitch (1906 – 1975), Sergei Prokofiev (1891-1953), Igor 

Stravinsky (1882 – 1918), Gustav Holst (1874 – 1934) e Claude Debussy (1862 – 1918), que, a 

seu ver, influenciaram Villani-Côrtes em seu ofício como compositor (HAMOND, 2005, p. 32).  

Villani-Côrtes escreveu diversas peças para saxofone, algumas dedicadas ao seu filho que 

se aplicou a esse instrumento, Ed Côrtes (1965)
60

, e também a seus netos e a outras pessoas de 

seu convívio pessoal. Em sua obra, o saxofone encontrou espaço tanto em peças solo quanto em 

formações diversas como saxofone e piano, grupo de madeiras, jazz band entre outros que 

podemos aferir no Quadro 1, a seguir: 

 

                                                           
60

 Edmundo Guimarães Côrtes (1965), saxofonista, compositor e arranjador (Dicionário Cravo Albin. Disponível 

em: <http://dicionariompb.com.br/ed-cortes>. Acesso em: 26/05/2019).   

http://dicionariompb.com.br/ed-cortes
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Títulos Formações Data de 

composição 

Dedicação 

O blues (opus 2004) 5 saxofones, piano, 

contrabaixo e bateria. 

1978 - 

Contemplativo 

(Prelúdio) 

Versão para saxofone 

alto e piano 

1978 - 

Rapsódia Brasileira Saxofone soprano, 

saxofone tenor e piano 

1989 - 

Ponteio da Savana 4 Saxofones, 4 

trompetes, 3 trombones, 

piano, contrabaixo e 

bateria. 

1991 À  Banda Savana 

Divertimento 94 Saxofone alto, 

trompete, trombone, 

piano, percussão e fita 

magnetic 

1994 Encomendada pelo 

grupo Novo 

Horizonte 

The crazy boy’s 

theme 

Saxofone alto, bateria e 

piano 

1995 Para o amigo 

Alexander 

Chôro do João Saxofone tenor e piano 1995 Ao neto João Côrtes 

Monólogo 96 Saxofone tenor 1996 - 

O Gabriel chegou Saxofone tenor e piano 1997 Ao neto Gabriel 

Côrtes 

Ibira Guira Recê Saxofone e orquestra 2001 Ao saxofonista Dale 

Underwood 

Francisco no Chôro Saxofone tenor e piano 2006 Ao neto Francisco 

Côrtes 

Balada dos 15 

minutos 

Saxofone tenor e piano 2007 Ao filho Ed Côrtes 

Vocalise Saxofone alto e piano - - 
Quadro 1 – Lista da produção musical de Villani-Côrtes para o saxofone. 

 

A notabilidade obtida por Villani-Côrtes como representante da música brasileira 

repousa, em parte, na estruturação de suas criações, plenas que são de elementos das diferentes 

culturas que integram nossa nação. Parte dessa produção tem sido dedicada ao saxofone, de 

maneira constante e significativa, dando a esse instrumento maior visibilidade por meio de obras 

representativas de seu tempo. 

 

2 – A gênese e a trajetória do concerto Ibira Guira Recê  

 

O concerto para saxofone alto e orquestra Ibira Guira Recê foi composto no ano de 2001 

e teve sua estreia no ano seguinte com o saxofonista para qual o concerto fora dedicado, Dale 

Underwood
61

 (1948), no Teatro Procópio Ferreira, na cidade de Tatuí - SP, com a interpretação 

da Orquestra Sinfônica Paulista sob a regência do maestro Dario Sotelo (s.d).  

                                                           
61

 Professor de saxofone na Frost School of Music, University of Miami e professor de saxofone convidado de 

festivais de música no Brasil.  
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Em entrevista
62

 com o saxofonista Douglas Braga (1986) que já se apresentou como 

solista desse concerto, ele nos afirma que o nome da peça tem origem na língua tupi-guarani: 

Ibira Guira Recê significa no “No seio da floresta”, um trocadilho feito pelo compositor com o 

sobrenome do saxofonista Dale Underwood.  

Ao observarmos a partitura do concerto, no subtítulo da obra encontramos o título em 

inglês “Under the Wood”, cuja tradução literal significa “Sob a madeira”. Villani (2019) em 

entrevista concedida, nos diz o seguinte sobre o nome escolhido para seu concerto: 

 

Eu conheci o Dale Underwood, e underwood significa no seio da floresta, dentro da 

floresta. Então eu imaginei um saxofonista, um sax alto...sabe as florestas? As florestas 

têm uma clareira, têm um lugar em que as árvores, e quando bate o sol por entre as 

folhas das árvores, eu imaginei um saxofonista, no caso o Dale, tocando no seio da 

floresta, sozinho, no seio da mata tocando, esta é a ideia da música. É o saxofonista a 

sós numa floresta tocando para a natureza, tocando inspirado pela natureza (VILLANI-

CÔRTES, 2019). 

 

Villani-Côrtes justificou o nome em tupi-guarani para o concerto para saxofone para uma 

valorização da cultura e da história brasileira. Muitas de suas obras foram nomeadas nessa 

língua, como a peça para orquestra “Caetê Jurerê (1989), que significa Súplica da floresta; a 

obra para banda sinfônica Djopoi (1993), que significa Oferenda; e a peça Royatti (2000) para 

quarteto de cordas e piano, obra dedicada para sua sobrinha que foi batizada em uma aldeia 

indígena com esse nome, cujo significado é Batata ou Fertilidade. Villani-Côrtes ainda criou 

alguns nomes para as obras Caratinguê e Gará, ambas em 1976, com formação para grupos de 

câmara (GIARDINI, 2013, p. 38). Sobre este dado, em entrevista, o compositor afirmou que com 

a diversidade cultural de nossa terra, criações musicais brasileiras deveriam abordar aspectos de 

nosso povo, como línguas, ritmos e afetos que ilustram características brasileiras (VILLANI-

CÔRTES, 2019). 

 Villani-Côrtes teve um primeiro contato com Dale Underwood em decorrência dos 

festivais de inverno que aconteciam em Tatuí, onde havia um polo de bandas sinfônicas e big 

band’s. Dale, em vários festivais foi convidado para ministrar as aulas de saxofone e, com seus 

atributos técnicos e musicais, tornou-se conhecido no circuito São Paulo – Tatuí.  

O concerto Ibira Guirá Recê apresenta três versões diferentes: a versão original escrita 

para orquestra sinfônica, uma versão escrita para saxofone e piano, que o próprio compositor 

afirmou ser uma versão para música de câmara e não uma redução de orquestra, e, por último, 

uma versão encomendada pelo saxofonista Douglas Braga, para banda sinfônica. Esta última não 

foi escrita pelo compositor. Por conta de suas atividades, essa terceira versão foi confeccionada 

por Dimitri Bentok, à época aluno do compositor, que realizou uma última revisão da obra. 

                                                           
62

 Entrevista cedida ao autor em outubro de 2018. 
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Villani-Côrtes, devido a ocupações profissionais do compositor, foi confeccionada por um aluno 

do mesmo, Dimitri Bentok (s.d.) e revisada pelo próprio Villani-Côrtes. 

Embora nomeado como um concerto, Ibira Guira Recê se assemelha mais com uma 

fantasia, por ser uma peça contínua sem divisões de movimentos contrastantes como um 

concerto tradicional. Essa obra apresenta mudanças de caráter e andamento diferenciados em seu 

discurso como: andantino, alegro moderato e più cantábile, dentre outros, além de uma cadência 

descrita pelo compositor para se tocar “com liberdade”. Pelo fato dessa obra apresentar seções 

curtas, podemos notar certas semelhanças com algumas fantasias escritas para saxofone como a 

Fantasia, de Renato Goulart (s.d.) para saxofone soprano e piano, e a Fantasia Sul América, de 

Cláudio Santoro (1919 – 1989), composta para saxofone solo. Villani (2019) disse o seguinte 

sobre o nome de concerto da peça: 

 

Eu fiz uma peça para o Dale, uma peça de concerto. A palavra concerto me parece a 

significação disso uma espécie de desafio, as pessoas escreviam as peças, utilizando o 

instrumento de várias maneiras e principalmente explorando as dificuldades e tudo, eu 

escrevi então, nem sei se seria o caso de chamar de concerto, porque os concertos têm 

pelo menos três partes. O que eu penso quando eu faço qualquer peça, eu penso numa 

estrutura. Eu procuro achar a ideia musical que eu tenho, e desenvolve-la dentro de uma 

lógica e procuro sempre utilizar o motivo que eu imaginei, desenvolver a peça em torno 

deste motivo. Porque fazer uma peça tipo ‘colcha de retalhos’, eu faço um pedaço 

assim, depois outro pedaço assim, junta tudo e fala que fez um primeiro movimento de 

uma sinfonia, eu não consigo raciocinar assim, embora não seja moda fazer isso, as 

peças todas que eu tenho, têm um princípio, um meio e um fim. (VILLANI-CÔRTES, 

2019). 

 

Ao analisarmos aspectos técnicos na estrutura do concerto Ibira Guira Recê, podemos 

citar as seguintes dificuldades de performance para sua execução:  

 A inserção da música popular brasileira como as articulações escritas por Villani, 

que faz alusões a gêneros como o choro, o baião e o samba;  

 Grandes saltos intervalares presentes na cadência, tarefa árdua para o intérprete, 

devido a construção e estrutura do saxofone, pois sendo um instrumento cônico a 

quantidade de ar necessária para a emissão das notas é diferente, exigindo do 

intérprete um controle exato da pressão de ar para cada nota; 

  Presença de alguns superagudos na obra, notas que são além da tessitura 

confortável do instrumento, como o Sol6 e o Sol#6, presentes nos compassos 65, 

73 e 167.  

 

Apontamos, então, com os estudos já realizados sobre a obra, que ela pode ser vista em 

um caráter de dificuldade médio devido aos superagudos, os grandes saltos intervalares, sua 

cadência e a execução de certos trechos em andamentos rápidos. 
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Destacamos, por último, que o concerto Ibira Guira Recê foi apreciado por uma banca de 

maestros brasileiros e que sua execução por parte de um dos autores deste texto, o saxofonista 

Paulo Eduardo Souza de Almeida (1996), um dos autores deste texto, obteve aprovação no VII 

Concurso Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, promovido pela Fundação 

Artística Clóvis Salgado. Desta maneira, esse concerto foi executado pela primeira vez no palco 

do Palácio das Artes, tradicional teatro da capital mineira, no dia 24 de julho de 2019, sob a 

regência do maestro Roberto Tibiriçá (1954).  

 

Conclusão 

 

Ao término deste trabalho, esperamos contribuir para a divulgação do nome e da obra de 

Villani-Côrtes, mais especificamente sobre o concerto Ibira Guira Recê, que possui três versões 

disponíveis, a saber, para saxofone e orquestra, para saxofone e piano e, por último, para 

saxofone e banda sinfônica. Por suas características como peça de concerto, essa obra aos 

poucos tem conquistado espaço no cenário nacional, tendo já sido executada nos estados de 

Minas Gerais, São Paulo. Sua configuração pode levá-la ainda para outros ambientes sonoros 

como gravações profissionais e presença em concursos como obra brasileira de livre escolha ou 

peça de confronto.  

Os dados abordados neste trabalho representam parte criação de um compositor que há 

mais de seis décadas vem acrescentando ao acervo brasileiro inúmeras obras, e que aos poucos e 

constantemente tem sido celebrado tanto pela produção acadêmica quanto em palcos nacionais e 

internacionais. 

Sabendo que a pesquisa acadêmica tem auxiliado na performance e também 

sobremaneira na divulgação e resgate de parte da história musical brasileira, acreditamos que 

este trabalho possa contribuir no sentido de despertar a atenção para o concerto Ibira Guira 

Recê, seus predicados como música de concerto nacional e suas características singulares da 

música popular brasileira intrínseca no âmbito da música de concerto (instrumentação, fraseado 

e encadeamentos harmônicos).  
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BRASILIANAS IV E V PARA PIANO DE RADAMÉS GNATTALI: UMA ANALISE 

MUSICAL E HISTORIOGRAFICA 

Felipe Aparecido de Mello
63* 

 

Resumo: Os gêneros musicais brasileiros empregados por Radamés Gnattali apresentam origem notadamente 

genuína. Diante disso, a análise musical e tipificada de suas Brasilianas IV e V para piano solo objetiva a 

identificação destes gêneros, bem como seus elementos etnográficos associados a completude de seu estilo 

composicional, posto toda confluência cosmopolita desenvolvida em sua obra. Entretanto, quais metodologias de 

análise musical podem conduzir a um eficiente reconhecimento destes gêneros para a interpretação? Por outro lado 

faz-se relevante associar o contexto histórico, compreendido na fase de concepção das obras investigadas, 

intencionando-se a busca de considerações diante as transformações correntes em seu entorno cronológico. 

Radamés se mostra um compositor irremediavelmente perdido e apaixonado pela poesia carioca, sem contudo 

abandonar as influências jazzísticas, nacionalistas e da música clássica, sobretudo contidas no repertório 

impressionista. 

 

Palavras-chave:Análise musical. Interpretação musical. Música para piano. Brasilianas IV e V. Radamés Gnattali. 

 

Introdução 

O presente texto apresentará os resultados parciais da pesquisa sobre a análise musical, 

tipificada e comparativa das Brasilianas IV e V para piano do compositor brasileiro Radamés 

Gnattali. Para tanto, utilizou-se as metodologias contidas em KOSTKA (1999), SCHOENBERG 

(1996, 2001), RINK (2002), RETI (1951), PERSICHETTI (1962) e BERRY (1987), 

considerando-se ainda os fundamentos metodológicos e historiográficos de Mário de Andrade 

(1972, 1989) e José Ramos Tinhorão (2015), bem como considerações relevantes propostas 

pelos pesquisadores Ricieri Carlini Zorzal (2005) e Cacá Machado (2007).  Diversos 

compositores têm em sua coleção de obras, séries de composições entrelaçadas nominalmente, 

como exemplo podemos citar os Choros e as Bachianas de Heitor Villa-Lobos, as Valsas de 

Esquina de Francisco Mignone e os Ponteios de Camargo Guarnieri. O ciclo das Brasilianas 

composto por Radamés Gnattali é datado de 1944 a 1983, percorrendo 39 anos de sua vida. Este 

ciclo inclui 13 composições, algumas delas reelaboradas mais de uma vez para outras formações 

instrumentais, a saber: Brasiliana nº1 para orquestra sinfônica (1944); Brasiliana nº2 para piano, 

percussão e orquestra de cordas (sem data); Brasiliana nº3 para orquestra sinfônica (1948); 

Brasiliana nº4 para piano solo (1949); Brasiliana nº5 para piano solo (1949); Brasiliana nº6 para 

piano e orquestra (1954); Brasiliana nº7 para sax-tenor e piano (1956); Brasiliana nº8 para dois 

pianos (1957 – com transcrição para dois violões); Brasiliana nº9 para violoncelo, pequena 

orquestra e dois atabaques (sem data); Brasiliana nº10 para orquestra sinfônica (1962); 

Brasiliana nº11 para oito violoncelos (1968 – com transcrição para orquestra sinfônica em 1970); 
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Brasiliana nº12 para dois pianos e orquestra de cordas (1968) e Brasiliana nº13 para violão solo 

(1983). Muito possivelmente Gnattali se aprofunda e utiliza-se deste termo em sua configuração 

com maior abrangência. Com relação ao termo “Brasiliana” ou “Brasiliano”, este fora utilizado 

por alguns compositores brasileiros do período nacionalista e pós-nacionalista, entre eles, além 

de Radamés Gnattali, por Osvaldo Lacerda, Mozart Camargo Guarnieri, Edino Krieger, José 

Siqueira, Oscar Lorenzo Fernández e Marlos Nobre (CACCIATORE, 2005). Este termo também 

pode designar, em sua etimologia, o que é relativo ou pertencente ao Brasil, considerado um 

sinônimo de Brasileiro. A palavra Brasiliana encontra-se em outras diversas situações, 

referindo-se sempre a algo brasileiro, cheio de brasilidade, sendo também usada intitulando 

inúmeras revistas, periódicos, editoras e séries de concertos, isso se nos atermos apenas ao que 

concerne o ambiente musical brasileiro.   

 Nas Brasilianas IV e V para piano solo, Radamés emprega os gêneros musicais 

folclóricos e urbanos genuinamente brasileiros, apresentados em diferentes formatos que 

norteiam cada uma das obras. Na Brasiliana IV, composta por quatro títulos separados e 

dedicados ao pianista Heitor Alimonda
641

 (1922-2002), faz-se alusão a uma pequena suíte 

musical, por sua vez, na Brasiliana V percebe-se uma extensa obra em formato composicional de 

rapsódia, composta por uma sucessão de temas folclóricos e de domínio popular, entremeados 

por desenvolvimentos e variações com inserção de trechos que nos remetem a pequenos 

improvisos, apresentando também Radamés Gnattali como um compositor enebriado e 

enriquecido pela poesia carioca. 

 

1 Brasiliana IV para piano solo: considerações gerais, análise musical tipificada e 

interpretativa 

 

O primeiro título da Brasiliana IV, designado Prenda Minha (moda gaúcha), compõe-se 

de uma Toada, “no Brasil, cantiga geralmente melancólica ou arrastada; o termo também é 

empregado regionalmente no sentido de entonação ou linha melódica” (GROVE, p. 950). Em 

Mário de Andrade (1972) no livro Ensaio sobre a Música Brasileira – 3ª. Ed., pode-se conferir 

que o refrão instrumental do tema Prenda Minha serve a uma dupla função: de introdução e 

término da canção. O poema do verso é disposto na seguinte prosódia:  

Vou-me embora, vou-me embora, prenda minha, tenho muito que fazer; tenho de ir para 

rodeio, prenda minha, no campo do bem-querer; noite escura, noite escura, prenda 

minha, toda noite me atentou, quando foi de madrugada, prenda minha, foi-se embora e 

me deixou. Troncos secos deram frutos, prenda minha, coração reverdeceu, riu-se a 

própria natureza, prenda minha, no dia em que o amor nasceu (ADNRADE, 1972, p. 

137).  
  

                                                           
64 Radamés Gnattali também dedicou a Sonatina em Ré maior para piano e flauta ao pianista Heitor Alimonda. 
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Ainda nessa questão acerca do folclore gaúcho, no livro “Assim Cantam os Gaúchos” 

(1984), concebido pela “Fundação Instituto Gaúcho de Trabalho e Folclore”, consta-se uma 

relevante alegação a respeito do título e do poema desta canção:  

“Prenda” é a namorada, a moça gaúcha, num sinônimo de joia ou valor muito estimado. 

O termo talvez tenha sido trazido ao Rio Grande do Sul pelos colonos dos Açores, pois 

naquele arquipélago lusitano é tradicional uma cantiga de tirana com o seguinte refrão: 

“Tirana, atira, tirana, vem a mim, tira-me a vida: a prenda que eu mais amava, já de 

mim foi suspendida”. O primeiro registro do texto data de 1880, feito por Carlos von 

Koseritz, precursor dos estudos folclóricos no Rio Grande do Sul. A melodia foi 

recolhida por Teodomiro Tostes, na interpretação de um velho gaiteiro, nos anos de 

1920, e reproduzida em São Paulo por Mário de Andrade em seu “Ensaio sobre a 

Música Brasileira”. A partir de então, essa cantiga teve grande acolhida pelos rio-

grandenses residentes no Rio de Janeiro após a revolução de 1930, difundindo-se com 

menor ênfase no meios urbanos do Rio Grande do Sul (FIGTG, 1984, p. 13). 
 

Uma das características marcantes desta obra é o emprego da harmonia de efeito 

policorde/cromático juntamente a dinâmica sforzato. A melodia conduzida no registro baixo, 

mantém ligada a última nota em comum harmonicamente por quatro compassos seguidos, 

delineando a modulação para a Seção A² que esta definida na tonalidade de Mi bemol maior. 

 Na coda, utiliza-se similarmente os elementos fraseológicos da introdução/refrão do 

tema, concluindo o primeiro tema deste título em questão de forma rítmica e na tonalidade 

inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Brasiliana IV (Prenda Minha) c. 23-37 – retransição com elementos da introdução/refrão e uso de 

procedimentos cromáticos e policordes.  
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O segundo título da Brasiliana IV é denominado por Samba-canção (Rio de Janeiro). Esta 

obra apresenta em sua introdução de dois compassos três motivos principais, que são expostos e 

trabalhados no decorrer de sua forma. Diante da profusão de motivos musicais constatados neste 

título, utilizou-se também – para uma melhor ilustração – a análise motívica fundamentada no 

livro The Thematic Process in Music de Rudolph Reti (1951). O autor define motivo da seguinte 

forma:  

Nós chamamos de motivo qualquer elemento musical, seja uma frase ou fragmento 

melódico ou mesmo apenas uma característica rítmica ou dinâmica que, por ser 

constantemente repetida e variada ao longo de uma obra ou seção, assume um papel no 

desenho composicional um tanto semelhante ao de um motivo nas belas artes (RETI, 

1951, p. 11-12, tradução nossa). 

 

 

 

 

Figura 2: Brasiliana IV (Samba-canção) c.1-2 – introdução com três elementos motívicos.  

 

Outro fator importante compreende a figura rítmica utilizada no acompanhamento, 

sobretudo na Seção A¹, similarmente fiel aos acompanhamentos empregados pelos violonistas no 

gênero do samba-canção, esta figura rítmica outorga – aliado as sugestões rítmico/dinâmicas – o 

caráter deste gênero transposto para o piano, que por sua vez percorre toda a Seção A¹, bem 

como partes da Seção A². Podemos observar também procedimentos octatônicos utilizado por 

Gnattali nesta obra, no qual o acorde de Gm7 é intercalado com acordes provenientes das duas 

escalas octatônicas, onde a nota Sol, tônica do trecho, é encontrada. No c. 3, o acorde inicial é 

sucedido do acorde Abº7M(b13) – presente na escala formada por Sol, Láb, Sib, Dob, Réb, Ré, 

Mi, Fá – e no c. 4, a alternância é realizada com o acorde de A7(#4b9) – proveniente da escala 

Sol, Lá, Sib, Do, Do#, Ré#, (Mib), Mi e Fá#. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Brasiliana IV (Samba-

canção) c. 3-4 – ritmo do samba-

canção ao piano e acordes octatônicos. 
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Sobre a síncopa, ferramenta musical utilizada amplamente por Gnattali nesta obra, o 

pesquisador Cacá Machado (2007) em seu livro O enigma do homem célebre: ambição e 

vocação de Ernesto Nazareth, nos fornece uma interessante inferência histórica:  

Se em 1893, Brejeiro, o segundo tango de Ernesto Nazareth, abriu as portas para a 

celebridade popular, […] a essa altura o maxixe já estava decantado na cultura musical 

nacional, o que vale dizer mais especificamente, que a síncopa característica - levando 

em conta a complexidade que envolve o termo - já era a forma rítmica recorrente da 

música de dança do período. Portanto, fosse nos corta-jacas de Chiquinha Gonzaga, nos 

choros de Anacleto de Medeiros ou nos tangos de Nazareth, dos “cabeças-de-porco” ao 

Palácio das Águias, ouvia-se e dançava-se a síncopa cristalizada como gênero em todos 

os cantos do Rio de Janeiro. (MACHADO, 2007, p. 98).  
 

O terceiro título da Brasiliana IV é nomeado por Desafio (nordeste). Este gênero é 

entoado por cantadores de algumas regiões específicas do Brasil, sobre este aspecto pode-se 

averiguar no dicionário Grove de Música: 

Cantador, também chamado de violeiro, é um correspondente moderno dos antigos 

menestréis, que se apresenta em feiras e quermesses do nordeste, leste e centro do 

Brasil acompanhado de uma viola caipira. Com sua voz caracteristicamente fanhosa e 

estridente, o cantador descreve feitos heroicos ou narrativas imaginosas, em que a parte 

do texto supera amplamente em importância o contexto propriamente musical. Os 

cantadores se enfrentam uns aos outros em desafios, rivalizando na capacidade de 

improvisação e em presença de espírito (GROVE, 1994, p. 163). 

Em contrapartida, no Dicionário Musical Brasileiro de Mario de Andrade (1989) este 

gênero é descrito “mostrando que o Desafio entra em qualquer música, qualquer dança, sendo 

apenas um processo de cantar improvisado” (ANDRADE, p. 186), o autor ainda prossegue: 

“Mas há uma diferença no Desafio campeiro; hoje é com gaita e não viola, conforme era 

primeiro (gaita é acordeona). Um verso contra outro verso, qual facão contra facão, sempre no 

tempo de polca, da polca da relação” (p. 186).  

A principal peculiaridade harmônica e rítmica utilizada no decorrer da obra caracteriza-se 

por um Riff (muito ocorrente), tipificando-se por síncopa em interessante alternância harmônica, 

sobre o acorde de Mi bemol maior com a sexta na voz superior, seguindo para o acorde de Mi 

bemol menor com sétima na voz superior, contendo a Seção A¹ 12 compassos em sua totalidade. 

O termo “Rojão”, utilizado por Gnattalli no início desta seção, corrobora com os elementos em 

alusão ao nordeste, não obstante ao emprego das harmonias típicas, este termo assim é definido 

por Andrade (1989): “trecho instrumental que introduz ou encerra a participação de um cantador 

no desafio” (ANDRADE, p. 443). Embora Andrade argumente sobre o caráter finalizador do 

“Rojão”, nesta peça ele tem uma clara função de refrão, apresentado, cada vez, em uma 

tonalidade diferente. Na seção B² (c. 37-40) o termo “Rojão” reaparece em mesmo formato 

fraseológico, contudo com o emprego de dois modos diferentes, que associados, caracteriza-se 

como intercâmbio modal (PERSICHETTI, 1961). Constata-se nesta obra o fator harmônico 

modulante constante explorado em consonância a cada seção musical exposta. 
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Figura 4: Brasiliana IV (Desafio) c. 17-20: início da seção B¹ com elementos modais e alusivos a música nordestina.  
 

Em cada retorno do tema principal da seção A ocorre o emprego de variações melódicas, 

tornado-o em cada aparição mais elaborado. Na coda, como no tema de “Prenda Minha”, 

finaliza-se este título da obra em formato extremamente rítmico e movido.  

 

 

 

 

 

Figura 5: Brasiliana IV (Desafio) 

c. 61-68 – emprego do tema 

principal mais elaborado em A4. 

  

O quarto título da Brasiliana IV, denominado Marcha de Rancho (Rio de Janeiro), é o 

desfecho da obra, e ao mesmo tempo, um retorno ao caráter musical da música advinda da 

capital brasileira no período de sua concepção. Em Andrade (1989), marcha-rancho assim é 

definida: “no Brasil, a marcha popularizou-se nos blocos carnavalescos como marcha-rancho e 

marcha de salão, e segue a fórmula introdução instrumental e estrofe/refrão” (ANDRADE, 1989, 

p. 307). Por sua vez, José Ramos Tinhorão (2015), discorre amplamente sobre este gênero 

musical, citando diversas curiosidades a respeito: 

A lenta e bucólica marcha-rancho, compreendida como gênero de música carnavalesca 

paralela à marcha, ou marchinha de andamento mais vivo e letra maliciosa ou irônica, é 

uma criação relativamente moderna e, constitui a produção consciente de profissionais 

da primeira geração de compositores do rádio da década de 1930, interessados em 

capitalizar o espírito musical e a beleza dos desfiles dos ranchos cariocas. Surgidos em 

meados do século XIX entre os núcleos de moradores nordestinos da zona portuária do 

Rio de Janeiro, ligados todos a uma origem rural (foram os baianos migrados para o Rio 

que tiveram a ideia de desfilar com ranchos de carnaval), […] a mais antigas dessas 

marchas foi a famosa “A jardineira”, uma marcha do folclore nordestino, lembrando a 

figura clássica das mocinhas “pastoras” enfeitadas de flores, e teve sua adaptação 

carioca talvez na década de 1870. […] Os ranchos carnavalescos são estas belas 

sociedades que, com luxo e esplendor, vão aos poucos substituindo os antigos cordões, 

havendo a necessidade de se criar um tipo de música coerente com o espírito de seus 

desfiles, diferenciando-se dos simplórios blocos e cordões carnavalescos (TINHORÃO, 

2015, p. 153-154).  

 

Um fator importante do início desta obra, decorre do procedimento de pedalização 

manual proposto por Gnattali, favorecendo as articulações do ritmo da marcha-rancho também 
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por meio dos stacatos, tenutos e pausas, que se evidenciam por meio deste processo de 

pedalização. Este procedimento possivelmente é empregado, pelo fato da escrita pianística poder 

reproduzir com maior fidelidade o ritmo em questão, advindo originalmente do violão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Brasiliana IV (Marcha de 

Rancho) c. 1-9 – elementos 

peculiares da articulação da 

marcha-rancho empregados no 

tema de A¹ em seu antecedente e 

consequente. 

  
Adiante, esta obra caracteriza-se por uma crescente em sua textura temática, que se torna 

- em cada posterior exposição - mais acordal e grandiosa, ainda assim, toda a obra é elaborada 

sobre o singelo motivo rítmico da marcha-rancho, inclusive em sua coda, que conclui a obra em 

caráter igualmente rítmico. 

 

  

 

 

Figura 7: Brasiliana IV (Marcha de Rancho) – motivo principal empregado por toda a obra.  

 

2 Brasiliana V para piano solo: considerações gerais, análise musical tipificada e 

interpretativa 

 A Brasiliana V para piano solo é uma obra extensa em caráter de rapsódia, estilo que se 

estende ao longo de seus quatrocentos e trinta e sete compassos. Em Mário de Andrade (1989), 

este gênero musical é definido como “forma livre de composição musical, peça característica, 

sem conteúdo programático” (p. 427), por sua vez, o “Dicionário Grove de Música” (1994) 

discorre acerca do termo rapsódia, apresentando-nos algumas peculiaridades: 

Termo oriundo da poesia épica grega antiga, usado pela primeira vez como título 

musical por Tomásek para um grupo de seis peças para piano em cerca de 1803. Este e 

outros exemplos mais antigos têm um caráter contido, mas fantasias livres de caráter 

épico, heroico ou nacional receberiam mais tarde o mesmo título. Entre os Exemplos 
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incluem-se as 19 Rapsódias húngaras de Liszt, e as Rapsódias de Brahms e Dohnányi 

(para piano), de Dvorák, Enescu, Chabrier e Vaughan Williams (para orquestra) e de 

Bartók (para instrumentos solistas e orquestra (GROVE, 1994, p. 765). 
 

 Esta obra em questão compõe-se da concatenação de diversos temas musicais, como o 

próprio subtítulo sugere (Sobre Cantos de Roda, Acalanto e Trabalho), empreendendo-se 

variações amplas e pormenorizadas sobre os cantos de roda do repertório folclórico brasileiro, 

sobre os acalantos (popularmente chamados de canções ou cantigas de ninar) e, sobre os cantos 

do trabalho, canções entoadas por trabalhadores, sobretudo das regiões interioranas, geralmente 

no cumprimento das funções braçais, aos mais diversificados contextos dos recantos brasileiros. 

O primeiro tema trabalhado, sobre os “Cantos de Roda”, compreende a canção “Terezinha de 

Jesus”; o tema, de fato, é exposto na Seção A¹ (c. 7 a 29), mantendo-se ainda as mesmas 

características de textura propostas pela introdução, com adição de algumas notas no registro 

baixo. Essa textura se modifica no c. 11, ocorrendo menor polirritmia até o término desta 

primeira exposição temática, que se prolonga na tonalidade de Do menor até o c. 16. A partir 

deste ponto, o tema modula para a tonalidade de Lá menor, sincronicamente ao surgimento de 

polimetria no c. 17, perdurando-se até o c. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Brasiliana V (Cantos de Roda) c. 16-20 – emprego de polimetria e modulação do tema.  

 

A harmonia decorrida na transição, compreende acordes que denotam afastamento para 

outra tonalidade, entretanto, por ocorrerem em um curto espaço de tempo e serem muito 

distantes da tonalidade anterior, o emprego cromático se faz presente, harmônica e 

melodicamente. Nesse sentido, os acordes dos compassos 30 e 31 compreendem respectivamente 

Mi maior com 5ª aumentada no baixo, Ré bemol maior com a 3ª no baixo, Si bemol maior com 

7ª maior no baixo e Sol maior com 5ª diminuta no baixo, todos em suspensão harmônica, 

dinâmica em pianíssimo e ampla pedalização, ocorrendo um leve acelerando no final, que 

estabelece o clima para a próxima tonalidade e andamento da Seção B, na tonalidade de Sol 

bemol maior. O aspecto da textura musical desta transição nos revela a influência do 

impressionismo no estilo de Radamés Gnattali, podendo-se aferir também, neste contexto, a 
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seguinte definição deste termo: “um conceito útil particularmente para a música que dissolve os 

contornos da progressão tradicional com aspectos modais ou cromáticos” (GROVE, p. 450). 

 

 

Figura 9: Brasiliana V 

(Cantos de Roda) c. 30-31 

– Transição. 

 

 

 

A seção B (tema B¹), encontra-se inicialmente na tonalidade de Sol bemol maior, porém 

em sua totalidade esta seção tem característica politonal. Composta por dezesseis compassos (c. 

32 a 47), com fraseologia irregular, encontra-se disposta da seguinte forma: 7 compassos 

(antecedente) + 7 compassos (consequente) +2 compassos (pequena transição). A fraseologia 

atípica desta canção, decorre possivelmente, das constantes mudanças na sua fórmula de 

compasso (2/4 aos compassos. 32, 33, 36, 40, 43 e 47 – 3/4 aos compassos 34, 37, 38, 39, 41, 44, 

45 e 46 e 4/4 aos compassos 35 e 42), atribuindo-lhe peculiar característica fraseológica. O tema 

trabalhado em B constitui-se da canção de roda “A mão direita tem uma roseira”, no c. 39 ocorre 

modificação na tonalidade do tema para Lá maior (tema B²), seguindo-se até o c. 46. A breve 

transição sugere alteração para a tonalidade de Sol maior, concomitantemente à mudança 

temática para Seção C com a canção “Marcha do Remador” (popularmente conhecida como “se 

a canoa não virar” - c. 48). Vale salientar que em meio as canções de roda, este tema foge da 

prescrição contida no subtítulo desta obra, sendo a única marchinha de carnaval utilizada na 

Brasiliana V em sua totalidade. 

A segunda parte da Brasiliana V, constituída acerca dos Cantos de Acalanto, compreende 

um dos pontos onde considerar-se-á a análise musical comparativa. A clareza, onde em 

determinadas passagens ocorrem nítidas referências a outros estilos composicionais, além das 

citações aos temas de acalanto, evidencia, via de regra, influências composicionais de algumas 

esferas do universo erudito ao estilo composicional de Radamés Gnattali. Em Andrade (1989), 

consta breve passagem sobre o termo “cantiga de ninar”: “cantiga para adormecer criança, 

mesmo que acalanto. Segundo Renato Almeida é uma canção ingênua, sobre uma melodia 

simples, com que as mães ninam os filhos” (ANDRADE, 1989, p. 104). Os temas de Acalanto 

compreendem cerca de 89 compassos, a partir do c. 171 inicia-se a nova Seção E (c. 171 a 259). 

No c. 175 desponta-se o novo tema em E¹, sobre a canção “Boi da cara preta”, desenvolvendo-se 

na tonalidade de Mi bemol maior. O tema dispõe de cromatismo constante na linha melódica 

intermediária e linha do baixo, conferindo também caráter contrapontístico a textura desta obra, 
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contudo, esta disposição cromática não altera suas funcionalidades harmônicas, devido sua 

aplicação ocorrer nos contratempos ou em tempos de fraca pulsação, sucedendo-se também 

harmonias dissonantes e em profusão. Atenta-se para o uso constante dos termos subjetivos de 

andamento “Suavemente” e “Um pouquinho mais”, que auxiliam o intérprete para a delineação 

das características interpretativas empregadas aos temas. 

A partir do c. 190 (anacruse do c. 189) o mesmo tema modula fluidamente, devido a 

elisão fraseológica para a tonalidade de Do sustenido maior, e a partir do c. 196 uma nova 

atmosfera sonora se estabelece, induzindo a um acompanhamento extremamente romântico, 

muito similar ao utilizado na Consolação nº3 do compositor Franz Liszt, inclusive em relação ao 

emprego da mesma tonalidade em Ré bemol maior. Acerca da influência do romantismo na 

linguagem musical de Radamés, o pesquisador Ricieri Carlini Zorzal (2005) numa leitura de 

MEYER (2000), nos apresenta o romantismo como: “um período no qual os compositores 

idealizavam uma individualidade, através da concepção e utilização de estruturas convencionais 

sobre estratégias composicionais, ocultando a convenção sem renunciar a ela” (MEYER apud 

ZORZAL, p. 23), o autor ainda prossegue discorrendo que essas estruturas convencionais são 

igualmente empregadas – de maneira oculta ou não tão evidente – por Gnattali. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 10: Brasiliana V (Acalanto) c. 196-206 – seção E, tema E4 em Ré bemol maior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Excerto a título de comparação da obra Consolação nº3 do compositor Franz Liszt – Edição Peters.  
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A próxima subdivisão temática encontra-se na Seção F e se refere a outro tema de 

Acalanto. Elaborada sobre o tema da canção “Tutu Marambá”, constitui-se também de outra 

canção de ninar. Em Andrade (1989) consta-se breve citação acerca deste cântico:  

Um dos tipos de tutus, bicho-papão, assombrador de crianças, que aparece nas cantigas 

de ninar. Expressão composta por palavra de origem quimbunda (Angola), quitutu, que 

significa papão, e a palavra de origem indígena marã, que significa mau, velhaco, ruim. 

Os tutus, que variam conforme a região, são animais informes e negros mencionados 

em acalantos. Não existe uma descrição detalhada do mesmo, mas é com ele que se 

amedronta a criança que não quer dormir. Além do tutu-marambá, ou marambaia, há 

ainda o tutu-zambê, o tutu-do-mato, ou bicho-do-mato, que figuram em cantigas 

populares (ANDRADE, 1989, p. 541). 

A transição estende-se do c. 254 ao c. 259, tendo um caráter composicional 

impressionista, mais precisamente “Debussyniano”. O c. 254 compreende ao mesmo tempo o 

final fraseológico do tema E6, e início da transição final, estabelecendo também elisão à 

conclusão dos temas de acalanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Brasiliana V (Acalanto) c. 254-259 – Transição (caráter impressionista). 

A influência de Debussy na música de Radamés foi reconhecida por Zorzal (2005) em 

sua análise sobre os Dez estudos para violão (1967), evidenciando-se características como o uso 

de escalas não tonais, escalas de tons inteiros, cromatismo e instabilidade tonal: “A harmonia 

deixa de ser sintática e toda relação com forte sentido de processo tende a ser evitada” 

(ZORZAL, 2005, p. 27-31). 

 

 

 

 

 

Figura 13: 

Prelúdio nº12 (C. 

Debussy) – 

ilustração com 

finalidade 

comparativa entre a Transição e o Estilo Impressionista. 
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Acerca do último, interessante e desconhecido termo do senso comum popular 

depreendido sobre os Cantos de Trabalho, sabe-se que estes compreendem uma prática antiga e 

tradicional na história da música brasileira, principalmente no espaço rural. Mário de Andrade 

(1989) descreve os cantos de trabalho da seguinte forma: 

Cantos usados durante o trabalho e destinados a diminuir o esforço e a aumentar a 

produção, os movimentos seguindo os ritmos do canto. “Em geral são melopeias, 

empregando às vezes ditongos e palavras meramente onomatopaicas, que servem para 

determinar o ritmo, conforme a natureza do trabalho (ANDRADE, 1989, p. 108). 

  

Outro fator importante a ser ressaltado decorre da característica impressionista deste 

tema, acerca deste aspecto, podemos também nos ater sobre a influência composicional de 

Maurice Ravel a Radamés Gnattali, com um olhar mais atento para a sua composição Miroirs - 

“Une barque sur l'ocean”, que faz alusão aos movimentos das ondas do oceano, dispondo-se de 

um barco como protagonista. A melodia trabalhada por Gnattali sobre o tema do canto do 

barqueiro, em diversos momentos, nos remete aos movimentos de um barco sobre as ondas das 

águas, bem como em “Une barque sur l'ocen”. Diante disso, é razoável presumir, com o auxílio 

da análise comparativa, que a influência impressionista se estende de Debussy a Ravel para este 

tema em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Brasiliana V 

(Trabalho) c. 274-279 – Seção 

G (b¹ – excerto a título de 

comparação). 

A partir do c. 269, o tema (b¹) torna-se extremamente modal, circulando por diversos 

modos (lídio, mixolídio, eólio e frígio), sendo conduzido por acompanhamento em constantes 

arpejos e eventuais notas sobressalentes, advindas de uma linha melódica secundária. Com 

relação a textura musical, subjetiva e extremamente impressionista, em alusão a Ravel, podemos 

depreender algumas considerações com relação aos excertos dispostos nas figuras 14 e 15, onde 

o abstrato e o pictórico – por intermédio da notação musical – se fazem presentes sonoramente.  
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Figura 15: Miroirs – Une 

barque sur l'ocean 

(Ravel): tema sobreposto a 

ampla pedalização e 

arpejos com notas 

enfatizadas. 
 O último tema 

empregado por Gnattali na 

Brasiliana V é 

desenvolvido sobre a 

canção “Fulô, a fulô do 

vapor”, entoada pelos 

carregadores de piano do Recife-PE; fora gravado por Mário de Andrade em seu projeto “Missão de Pesquisas 

Folclóricas” no ano de 1938.  

Vale salientar ainda que a melodia utilizada por Gnattali não é extremamente fiel em 

relação ao tema original gravado por Andrade, porém sua estrutura orgânica se mantém coesa 

aos propósitos de base e tessitura empregados pelo tema original. 

 

 

 

Figura 16: Melodia 

original gravada por Mario de Andrade da canção “Fulô, a fulô do vapor”. 

O tema da Seção H se estabelece na tonalidade de Mi maior, apresentando configuração 

temática em H¹ por oito compassos (c. 346 a 353). O último membro de frase deste tema alterna-

se para a fórmula de compasso em ternário simples, possivelmente para não danificar a fluência 

fraseológica dos temas em suas diversas repetições até a Coda. 

 

 

Figura 17: 

Brasiliana V 

(Trabalho) c. 346-

353 – Seção H (tema H¹). 

A Coda caracteriza-se por utilização ampla e constante da dissonância. Essa configuração 

acordal, dissonante e suspensiva conecta-se a um pedal da nota Si (comum aos acordes de Sol 

maior e Si maior) que conduz, por meio de várias alturas ao longo dos c. 430, 431 e 432, para o 

acorde em terceira inversão de Si maior com 6ªM, 9ªm e 7ªm (c. 433 e 434 – acordal e arpejado) 

com função suspensiva e ao mesmo tempo de dominante e diminuta. É razoável supor que esta 

harmonia (c. 433 e 434), também pode ser proveniente de uma escala “octatônica enarmonizada” 

sobre o acorde de Aº7M – presente na escala formada por La, Si, Si#, Ré, Ré#, Mi#, Fá# e Sol# 

– com resolução no acorde de Mi maior nos c. 435, 436 e 437. 
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Figura 18: Brasiliana V (Trabalho) c. 

432-437 – compassos finais da Coda 

na Seção H.  

Conclusão 

Por intermédio da análise musical tipificada, interpretativa e comparativa das Brasilianas 

IV e V para piano solo, diversas características na estilística composicional de Radamés Gnattali 

foram depreendidas, bem como peculiaridades de alguns aspectos da historiografia musical 

embutidos em sua escrita pianística. Verificou-se – nessas obras – a influência do nacionalismo 

musical brasileiro, do jazz e da música europeia, sobretudo no que se refere ao repertório 

romântico e impressionista, corroborando aspectos musicais e interpretativos à performance 

musical especificamente para o piano. 
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A BANDA SANTA CECÍLIA DE SÃO PEDRO: UM ESPAÇO MUSICAL DE 

SOCIABILIDADES 

 
Isaias Gabriel Franco

65
 

 
Resumo:Uma atenção mais detida às narrativas dos moradores sobre a localidade de São Pedro de Caldas-|MG, 

permite perceber que tais agentes privilegiam outros marcos simbólico-culturais, que não o poder político ou 

econômico. Desta forma, postula-se, como hipótese, que a dimensão musical, foi importante. Essa comunicação 

propõe uma reflexão sobre a intensidade e amplitude do musical como referencial à identidade histórica do distrito 

de São Pedro de Caldas na memória dos moradores do local, bem como em suas variantes por distintos segmentos 

sociais, geracionais, sócio-trabalhistas, de gênero, religiosos etc. O intuito é interpretar se tais sonoridades ainda 

permanecem  e norteiam ordenamentos e mobilizações sociais, ou se tais aspectos deram lugar a outros referenciais 

do imaginário, assim como apontar os principais elementos que motivaram essas mudanças e/ou resistências. 

 

Palavras – Chave: História local. Bandas. Memória. Identidades. São Pedro de Caldas. 

 

Introdução 

Localizado no Planalto da Pedra Branca, São Pedro de Caldas é um pequeno distrito do 

município sulmineiro de Caldas – MG. Fundado por iniciativa de um fazendeiro da região, o 

Cel. Virgílio Ferreira Franco, a vila foi criada a partir da fixação de um cruzeiro no dia 19 de 

abril de 1941: 

O  vigário  convida  o  povo  do  bairro  dos  Matos,  bem  como  dos Campos,  da  zona  

do  Rio  Pardo  e  de  todos  os  bairros  circunvizinhos  para as grandes festas a serem 

realizadas no local da futura povoação  cujo  padroeiro  será  o  grande  apóstolo  São  

Pedro.  [...]  No  dia  19,  às  8:30,  chegará  o  nosso  operoso  prefeito,  Dr.  Uriel  de  

Resende  Alvim,  com uma grande comitiva.[...] Após a missa, bênção do cruzeiro, que  

será conduzido pelo povo ao local da futura vila, em procissão [...] Ao  plantar  o  

cruzeiro  o  vigário  usará  a  palavra,  fazendo  um  discurso  de  saudação 

[...].(Informativo da Escola Estadual José Franco, 1995, p.1) 

  

Realizados os festejos fundacionais, descritos pelo excerto acima,  a nova vila passaria 

aos poucos a adentrar em novas lógicas de ordenamento social e assim sendo, de novas práticas 

de sociabilidade. Foi assim que em 1945, a Banda musical Santa Cecília de São Pedro teve seu 

início. O pontapé inicial foi a instalação no local de uma família de músicos-professores, algo 

idealizado pelo mesmo fazendeiro criador da vila: 

A família era constituída do casal senhor Francisco José e sua esposa Dona Maria, seus 

filhos, Antônio músico, Jorge também músico e professor, Maria Aparecida, a irmã que 

só lecionava em sala primária. E foi assim o princípio de tudo. (FRANCO, 2008, p.1).  

 

Pacata e pequena até os dias atuais
66

, a vila era na época da criação da banda um local de 

poucas casas e de restrita sociabilidade, uma vez que distava dos centros urbanos e 

consequentemente dos meios de comunicação populares à época. Talvez foi justamente com o 

                                                           
65

 Pós-graduando em História, Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. 
66

 “Segundo  dados  do  IBGE,  referentes  ao  censo de 2010, o município contabilizava 13.630 habitantes, sendo 

que 1.459 residiam  no  distrito  (e,  destes,  apenas  aproximadamente  apenas  500  moradores  na  área  urbana)  

(IBGE, 2010).” (FRANCO, 2017 p.120) 
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objetivo de aumentar as práticas de convívio, é que Virgílio tenha tentado forjar por meio da 

banda, uma prática de civilidade. 

Presente nos veículos de memórias e nos relatos de várias pessoas do lugarejo, parto com 

a hipótese de que a Santa Cecília de São Pedro de Caldas deixou “marcas” na constituição 

identitária do local. Diante disso proponho algumas questões para serem pensadas: Que “espaço” 

foi esse criado pela Banda? Quais as resultâncias dessas praticas sonoras e musicais no 

imaginário e na vida dessas pessoas?    

1.1. Andar, musicar, criar 

Estava à toa na vida 
O meu amor me chamou 

Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

Chico Buarque, a Banda 

 

 Assim como na canção de Chico Buarque, as bandas passam por um espaço, geralmente 

a rua, onde caminham, fazem performance
67

 e desenham percursos invisiveis, com musicos 

caminhando junto a pedestres- expectadores, que se acumulam pelas beiras e brechas para ver e 

ouvir a banda passar. |O caminhar deles é desta forma uma prática criadora e estética: 

Antes compreendamos como alguns artistas [...] redescobriram no caminhar um ato 

primário de transformação simbólica do território. Uma ação que não é transformação 

física do território, mas um atravessamento dele, um frequentá-lo sem necessidade de 

deixar rastos permanentes, que age sobre o mundo apenas superficialmente, mas que 

chega a dimensões ainda maiores [...]. (CARERI, 2018, p. 123) 

 

O percurso dos músicos, as rotas de apresentação e o som das valsas, dobrados e outras 

composições executadas pela Banda Santa Cecília mostram-se assim fundamentais para se 

compreender a constituição do cotidiano de São Pedro de Caldas, isso por que  eles 

acompanharam os anos iniciais da Vila: era presença imprescindível nas festas, leilões, partidas 

de futebol e procissões. Assim, tais sonoridades perpetuam-se não pela materialidade sonora – 

uma vez que nãos existem gravações feitas/arquivadas – mas no campo da memória, onde são 

constantemente acessadas, reelaboradas e reinventadas; permaneceram nas lembranças de 

antigos moradores.  

Logo, são essas duas práticas: o caminhar e o musicar, as criadoras de algo peculiar. 

Criadora sobretudo de um novo tipo de espaço, simbólico e invisível na literatura de Ítalo 

Calvino
68

 e praticado no entender de Michel de Certeau. 

 

1.2. Um Espaço sonoro 

Partindo  desta forma da formulação certeuniana de “prática do espaço”
69

  e do 

landscape
70

 de Tim Ingold que focalizam suas lentes epistemológicas nos sujeitos e nos 

                                                           
67

 ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2002. 
68

 ver: CALVINO, Ítalo.  As Cidades Invisíveis . São Paulo: Cia. das Letras, 1991 
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processos respectivamente, posso dizer que a Banda criou um “espaço” por meio das suas 

práticas. Consideremos como exemplo disso os seguintes trechos retirados de memórias de 

moradores locais: 

[...] a gente ia apenas para as festas e algumas festas perto de casa sempre acompanhada 

de meus pais [...] Sempre nas festas de São Pedro e uma missa, a banda de musica 

tocava. E no dia das mães, a banda tocava em homenagem a todas as mães”. (SILVA, 

2008, s.p) 

O que tenho de recordação das festas de São Pedro mais antiga é que para o leilão, além 

das prendas que existem hoje como cartuchos, doces, rocambole, frangos, leitoas 

também eram feitos pães e roscas que eram guardados em balaios e eram vendidos bem 

baratinhos ou mesmo doados para as pessoas mais carentes. 
A banda de música tocava durante um bom tempo da festa e o povo acompanhava cheio 

de animação. (FRANCO, Darcy, 2008) 

 

Como inferido nas premissas acima, tal espaço por mais que produza alterações na 

espacialidade física
71

 é sobretudo simbólico e imaginário, uma vez que figura nas reminiscências 

íntimas dos sujeitos “Cimentando” por assim se dizer um fator de identidade e ainda mais de 

pertença: “Cada ser humano precisa ter múltiplas raízes. Precisa receber quase que a totalidade 

de sua vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos meios de que faz parte naturalmente 

(WEIL, 2008).  

 

1.3. Conclusões  

Ao caminhar, compor e musicar, as bandas criam um espaço momentâneo que ecoa ad 

infinitum nas memórias e afetos dos sujeitos, tanto naqueles que as viram com os próprios olhos, 

quanto naqueles que só a acessam por relatos de outros, por fotografias e e/ou “causos” e 

anedotas: 

as bandas deixam de ser apenas um conjunto musical para adquirirem as características 

de uma comunidade em toda a sua dinâmica de relação humana. Desta forma, 

consideramos que tais bandas podem ser vistas como um autêntico lugar de “arquivo 

vivo”, pois ali encontramos a possibilidade de “ler” uma prática musical relacionada a 

diferentes contextos. (COSTA,2011, p. 240) 

 

A Banda Santa Cecília não diferentemente das demais, marcou profundamente a 

trajetória nos anos iniciais da vila de São Pedro de Caldas.  foi  instância criadora/promotora de 

um “espaço sonoro-afetivo e imaginativo-” ; foi fator de sociabilidade local:  

                                                                                                                                                                                           
69

 Ver: Michel de Certeau. A invenção do Cotidiano I. Artes de fazer. Petrópolis, Vozes, 1994. 
70

 “Desenvolvida por Tim Ingold (1948) ao longo de sua obra, a partir da leitura de etnografias variadas, e de 

trabalhos de ciências humanas, naturais e da filosofia - em particular dos trabalhos de Jakob von Uexküll (1864-

1944), Martin Heidegger (1889-1976), James Gibson (1904-1979) e de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) -, a 

noção de paisagem (landscape) é pensada a partir de inúmeros processos que se verificam na passagem do tempo, 

na forma de registros duradouros de vidas e da atividade de gerações de seres, incluídos aí seres humanos, animais e 

plantas, assim como ciclos geológicos e atmosféricos. Paisagens estão intimamente relacionadas à temporalidade; 

são histórias e nos oferecem modos de contar histórias mais profundas sobre o mundo”. BAILÃO, André S.  

INGOLD, Tim. Paisagem. 2016. Disponível em: <http://ea.fflch.usp.br/conceito/paisagem-tim-ingold>. Acesso em 

28 de junho de 2019. 
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 o próprio espaço urbano da vila sofreu alterações com a constituição da banda: “Para suas apresentações foi 

construído um coreto no meio da praça”. (Escola Estadual José Franco, 1995, p.3) 

http://ea.fflch.usp.br/conceito/paisagem-tim-ingold
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Vinculadas a diferentes momentos de uma comunidade, as bandas de música 

caracterizam-se também por seu aspecto coletivo e integrador. Essas sociedades 

musicais se apresentam como lugares onde se articulam idéias e imagens, ritos e 

práticas que exprimem a via escolhida pelo grupo para a sua inserção na sociedade, 

melhor dizendo, elas constroem espaços de sociabilidade, afirmando uma determinada 

cultura e identidade. São conjuntos associados ao espaço público, ocupado por uma 

coletividade. Com elas, os eventos públicos ganham um novo e poderoso ingrediente, 

sendo este capaz de mobilizar uma parcela significativa da população, despertando 

sentimentos coletivos, pois as bandas estão presentes nos momentos mais importantes 

da sociedade. (Ibidem, p. 259) 

 

Para concluir brinco com a frase de A banda de Chico Buarque. Nela “Tudo tomou seu 

lugar/ Depois que a banda passou”. No caso da Santa Cecília não. Ela ainda toca e sai nas ruas 

no plano do imaginário. Enfeita e colore as memórias de moradores saudosos ou de simples 

estudiosos e curiosos que nem eu.  
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EM BUSCA DE PRÁTICAS MUSICAIS DE FUNÇÃO RELIGIOSA A PARTIR DE 

DUAS FONTES LOCALIZADAS NA CIDADE DE MANAUS 

 

Fernando Lacerda Simões Duarte
*
 

 

Resumo: A Praça Heliodoro Balbi revela muitos vestígios arquitetônicos e urbanísticos da Belle Époque manauara, 

dentre os quais o Palacete Provincial, o coreto e o jardim. Nela há também lojas de livros usados, onde pudemos 

adquirir, em diferentes oportunidades, dois cadernos manuscritos de música, hoje doados à Universidade Federal do 

Amazonas, ambos contendo obras musicais de função religiosa. Neste trabalho, busca-se analisar possíveis ligações 

entre as fontes e práticas musicais pretéritas, uma vez que essas perderam a organicidade inerente aos acervos ao 

serem vendidas para um sebo. A partir de pesquisa de campo, análise do conteúdo musical e das características dos 

documentos, chegou-se a possíveis práticas relacionadas à atuação educacional e religiosa das congregações das 

Irmãs de Santa Doroteia, no entresséculos, e da mesma congregação ou de outras, tais como os salesianos e 

salesianas de Dom Bosco, em meados do século XX. 

 

Palavras-chave: Música religiosa – Igreja Católica. Fontes musicais. Congregação das Irmãs de Santa Doroteia. 

Salesianos de Dom Bosco. Organicidade de acervos e comércio livreiro. 

 

Introdução 

Partituras e partes vocais ou instrumentais avulsas podem conter informações que 

evidenciam mais que o simples registro de obras musicais. Em documentos físicos, nomes de 

copistas, carimbos, datação e indicação de local, autoria, funcionalidade litúrgica ou secular, 

nomes de intérpretes, descrições da ocasião em que houve execução são algumas destas 

informações. Em documentos em suporte digital, metadados relativos à autoria e ao software em 

que a fonte foi produzida podem se somar a algumas das categorias de informações citadas para 

as fontes em suporte físico. 

Conjuntos de fontes também servem ao resgate da memória musical por meio do estudo 

histórico. Assim, um acervo de uma banda, coro ou orquestra pode revelar o repertório 

executado em determinada época e até mesmo as ocasiões nas quais determinadas práticas 

musicais ocorreram. Longe da imediata aceitação de que a presença de determinada fonte 

indique necessariamente que aquela obra foi executada pela agremiação musical,
72

 a observação 

das fontes de maneira conjunta dentro de determinado arquivo – e em alguns casos, também em 

coleções, nas quais é possível determinar algumas procedências – permite que mais bem se 

compreenda o contexto da produção e uso sãs fontes individualmente. 

Desenvolvida no âmbito da documentação administrativa de entes públicos, a teoria da 

Arquivologia aponta para alguns princípios: (1) da proveniência, que marca a relação entre o 

documento e seu produtor ou acumulador, conferindo a ele identidade; (2) da organicidade, que 

se refere ao documento enquanto produto de relações administrativas orgânicas; (3) da unicidade 

                                                           
*
 Doutor em Música pela UNESP com pós-doutorado junto ao PPG-Música/UFMG. Pós doutorando junto ao PPG-

Artes/UFPA com bolsa PNPD/CAPES. lacerda.lacerda@yahoo.com.br. 
72

 Apresentamos um trabalho acerca de algumas exceções observadas em acervos da Amazônia brasileira no XXIX 

Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música: transcrições de memória por 

encomenda, obras que nunca foram executadas ou a aquisição de fontes por compra ou doação constituem algumas 

destas possibilidades (DUARTE, 2019). 
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do documento no contexto de sua produção; (4) da indivisibilidade ou integridade arquivística, 

segundo o qual os fundos devem ser preservados, sob pena de perderem-se as relações entre os 

documentos; (5) e da cumulatividade, que pressupõe um processo de sedimentação “progressiva, 

natural e orgânica” dos documentos em conjuntos documentais, tais como dossiês, processos etc. 

(BELLOTTO, 2002). Em razão destes princípios, uma das características do documento de 

arquivo é a unicidade, pelo fato de se situar numa posição única dentro do conjunto documental. 

Conforme foi dito, ainda que não sejam poucas as ressalvas que se possam fazer para os arquivos 

de música – e mais ainda, para as coleções –, fato é que observar o todo dos acervos musicais 

permite que mais bem se compreenda práticas musicais do passado. Tal estudo de memórias 

musicais conduz, em última análise, à compreensão de identidades musicais locais, uma vez que 

a relação entre identidade e memória – que não se inscreve somente nos documentos, mas 

também nos gestos, costumes e práticas de uma coletividade – é indissolúvel (CANDAU, 2011). 

O tema deste trabalho se refere justamente à situação oposta, na qual fontes foram 

localizadas isoladamente, alijadas, portanto, do contexto de sua produção e uso. Os documentos 

musicográficos são dois cadernos de música, adquiridos em diferentes ocasiões em um sebo 

localizado na Praça Heliodoro Balbi, na cidade de Manaus. Este logradouro conserva vestígios 

arquitetônicos e urbanísticos da Belle Époque manauara, dentre os quais o Palacete Provincial, 

coreto e jardim. Tendo em vista a já mencionada relação entre memória, documento e 

identidade, julgamos pertinente que os documentos físicos permanecessem na cidade de Manaus, 

com a qual eles possivelmente guardam relação. Desta maneira, doamos os dois cadernos de 

música para a Universidade Federal do Amazonas, bem como outros documentos 

musicográficos manuscritos e impressos adquiridos em outras lojas de livro na cidade. 

Limitamo-nos, portanto, a preservar conosco as informações contidas nesses documentos, por 

meio da digitalização com câmera fotográfica compacta. Se traçado um paralelo com 

documentos administrativos, seria possível dizer que o valor secundário do documento foi 

preservado, ou seja, as informações nele contidas. Há de se observar, entretanto, que documentos 

musicográficos não perdem seu valor primário – de uso prático – enquanto for possível 

manuseá-los e acessar as informações neles contidas (DUARTE, 2018). 

Os dois documentos aqui estudados são cadernos de música que contêm, dentre outros 

elementos, o registro musicográfico de obras de função religiosa. Neste trabalho, busca-se 

analisar possíveis ligações entre as fontes e práticas musicais pretéritas, uma vez que as fontes 

perderam a organicidade inerente aos acervos ao serem vendidas para o sebo do qual as 

adquirimos. Este estudo das procedências não é exaustivo, mas exploratório, sendo que outras 

fontes que eventualmente surjam poderão ratificá-lo ou questioná-lo. 
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Deram origem à presente investigação os seguintes problemas: Qual o contexto da 

produção desses documentos musicográficos? É possível relacioná-los, por meio de seu 

conteúdo, a instituições e práticas musicais na história de Manaus?  E a outras fontes (ainda que 

desconhecidas)? Quais indícios permitem supor que tenham sido produzidos ou utilizados em 

Manaus além do fato de terem sido adquiridos num sebo da cidade? Quais características dos 

documentos permitem aproximar uma datação? Como se relacionam com a história eclesiástica e 

da música ritual católica? Em busca de respostas, lançamos mão dos procedimentos bibliográfico 

e documental, considerando a pesquisa arquivística in loco em acervos recolhidos à cidade de 

Manaus como ponto de partida na busca por relações entre documentos, mas também em 

pesquisas online. Pesquisas relativas a ordens e congregações diretamente nas casas religiosas ou 

em outros acervos da região amazônica – como é o caso das fontes contendo obras de Madre 

Júlia Cordeiro recolhidas ao Acervo Vicente Salles, da UFPA – também foram recursos úteis à 

pesquisa. Referenciais acerca da relação entre memória, escrita – dos documentos – e identidade, 

em Joël Candau (2011) não apenas orientaram teoricamente o trabalho, como também a própria 

decisão de manter as fontes na cidade onde foram adquiridas. Ademais, recorremos aos 

referenciais da teoria arquivística (BELLOTTO, 2002) e aos recentes estudos que temos 

desenvolvido no sentido de revisar criticamente a aplicabilidade desses princípios gerais aos 

documentos musicográficos. 

Considerando as características físicas do documento mais antigo – tipo de tinta 

empregada, papel e outras –, bem como algumas datas que constam do mais recente, é possível 

situar o contexto de sua produção e uso entre fins do século XIX e a metade do século XX. O 

repertório contido em tais fontes corrobora tal constatação. Assim, a primeira parte do trabalho 

busca apresentar a instalação de ordens e congregações religiosas em Manaus no contexto da 

Romanização. Em seguida, passa-se a uma descrição pormenorizada dos documentos para então 

buscar-se eventuais correlações destes com as atividades religiosas na cidade na primeira metade 

do século XX. 

 

1. O impacto da Romanização em Manaus 

Os impactos do avanço do Iluminismo no âmbito do poder secular implicou uma série de 

restrições ao catolicismo, a partir do século XVIII, estendendo-se ao XIX. A expulsão dos 

jesuítas e a devolução do Padroado, no Brasil, a Reforma Geral Eclesiástica, em Portugal, a 

Kulturkampf em países de língua alemã, a redução do tamanho do Estado Pontifício na Itália são 

alguns exemplos desta mudança de paradigmas para a Igreja. A reação a este movimento foi o 

Ultramontanismo, ou seja, o reforço à hierarquia católica, a partir do qual os bispos prestavam 

sua lealdade àquele que estaria “além dos Alpes” – ultra montanum. Deste movimento resultou a 
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autocompreensão do sistema religioso denominada Romanização, que tinha em suas bases o 

reforço à hierarquia católica, a instrução e moralização do clero, a condenação aos “vícios da 

Modernidade” – dentre os quais, o Espiritismo, a Maçonaria, o Protestantismo e o Comunismo –, 

bem como o destaque ao lugar do clero nas atividades religiosas (DUARTE, 2016). No Brasil, a 

Romanização implicou a vinda de clérigos, irmãos  leigos e irmãs de uma série de ordens e 

congregações religiosas, algumas das quais já se encontravam no Brasil – tais como beneditinos, 

franciscanos, capuchinhos e carmelitas –, mas foram enfraquecidas pela Reforma Geral 

Eclesiástica em Portugal, em 1834, e pela supressão à admissão de noviços, no Brasil, em 1855, 

bem como novos institutos de vida consagrada, tais como verbitas, salesianos, maristas, servitas 

e outros. 

No estado do Amazonas, mais especificamente em Manaus, cita-se a chegada dos frades 

capuchinhos, em 1909, instalados na Igreja de São Sebastião, próxima ao Teatro Amazonas. 

Estes religiosos que hoje integram a Custódia São José de Leonissa foram provenientes da Província 

da Seráfica da Úmbria e atuaram também na região do Alto Rio Solimões, na Antiga Prelazia de 

São Paulo de Olivença, hoje integrada à diocese de Tabatinga. No ano seguinte, as Filhas de 

Santa Doroteia chegaram à capital amazonense. Acerca desta congregação: 

 

Quando Paula Frassinetti assumiu a Pia Obra de Santa Dorotéia, a congregação mudou 

de nome e passou a “ficar sob inspiração das regras de Santo Inácio de Loyola, 

fundador da Companhia de Jesus, fazendo com que os estatutos das Irmãs de Santa 

Dorotéia adotassem a espiritualidade jesuíta e o cunho inaciano nas constituições, 

fundada em experiências de Exercícios Espirituais. Dessa forma, surge também o 

caráter missionário, que fez das Dorotéias levarem as luzes da Doutrina Cristã às 

fábricas, prisões, vilas de pobres, centros rurais [...]” (SILVA, 2015, p. 10). 

 

Também conhecidas como as “irmãs jesuítas” – em razão da adesão à espiritualidade 

inaciana –, as doroteias também se encontram presentes em Belém e Manaus. Semelhantemente, 

nestas capitais se instalaram as Filhas de Sant’Anna, congregação fundada na Itália, em 1831, e 

atuante nas cidades de Belém e Manaus a partir da década de 1880, antes mesmo da elevação de 

Manaus a diocese independente de Belém, o que somente viria a acontecer em 1892. Neste 

tempo, a cidade contava somente com duas paróquias: Nossa Senhora da Conceição, hoje 

Catedral da Arquidiocese, e Nossa Senhora dos Remédios. 

Os salesianos de Dom Bosco chegaram ao Brasil em 1883, no Rio de Janeiro e em 1914 

assumiam a Prefeitura Apostólica do Rio Negro, na região de São Gabriel da Cachoeira-AM. Em 

1921 fundaram o do Colégio Dom Bosco de Manaus (para rapazes). Hoje, a sede de sua 

Inspetoria São Domingos Sávio está situada na Igreja de São José, em Manaus. A contraparte 

feminina da congregação – as Filhas de Nossa Senhora Auxiliadora – chegou em 1923 a São 

Gabriel da Cachoeira, dirigindo-se posteriormente a Manaus, em 1930, quando fundaram o 
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Colégio Santa Teresinha. Em nossas pesquisas de campo pudemos visitar casas religiosas de 

todas estas congregações, em Manaus, à exceção das Filhas de Sant’Anna, tendo sido o resultado 

mais prolífico aquele alcançado junto aos frades capuchinhos, quando pudemos organizar o 

arquivo musical particular de Frei Fulgêncio Monacelli. 

 

2. Os dois documentos musicográficos 

O caderno que aparenta ser o mais antigo tem como principal característica física que 

aponta para sua produção no entresséculos o uso de tinta ferrogálica. Aproxima a datação para 

este período o repertório nele contido. Diferentemente do caderno mais recente, seu repertório se 

mostra adequado ao que se denomina repertório restaurista (DUARTE, 2016), ou seja, aquele 

produzido de acordo com o motu proprio “Tra le Sollecitudini”, sobre a música sacra, de Pio X. 

De acordo com este documento, o repertório seria tão mais adequado à liturgia quanto se 

aproximasse do canto gregoriano, afastando-se da música sinfônica e operística, praticada nos 

teatros. Tais determinações implicaram a constituição de um repertório quase sempre a vozes 

iguais, escrito em língua latina, quando relativo às partes do Ordinário da Missa – Kyrie, Gloria, 

Sanctus etc. – e em língua latina ou vernácula quando se tratava de motetos ou cânticos 

religiosos populares. Ademais, o acompanhamento de órgão não apresenta figuração ou divisão 

rítmica, tão somente sustentando o canto com harmonizações de caráter vocal. O repertório do 

caderno de música mais antigo aproxima-se, contudo, da música do século XIX e da linguagem 

do acompanhamento mais pianística, com divisões rítmicas e figuração (Fig. 1-3). 
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Fig. 1. Trecho de Difusa est Gratia, do Caderno de Música ([s.d..], f.1v). Note-se o acompanhamento com 

figuração diferente das vozes e o caráter bastante ornamentado da parte vocal, aproximando-se estilisticamente mais 

do repertório operístico do que do restaurista. 

 

 

 

Fig. 2. Sit nomen Domini, do Caderno de Música ([s.d..], f.23), que reforça a aproximação da música 

operística por se tratar de um recitativo religioso. 
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Fig. 3. Note-se ainda o caráter pianístico do acompanhamento em uma Ladainha para as Festas Grandes, 

no Caderno de Música ([s.d..], f.15). 

 

Em relação à autoridade do documento, tem-se apenas o nome da copista, Julia Chaves 

Ribeiro, sobre a qual não foram encontrados dados biográficos em periódicos do Amazonas ou 

do Pará entre 1890 e 1930, conforme pesquisa que realizamos na Hemeroteca Digital Brasileira, 

da Biblioteca Nacional. O que se sabe é que não se tratava da religiosa filha de Santa Doroteia 

madre Julia Cordeiro, cujo nome civil era Julia Ribeiro Cordeiro. O gênero aponta, contudo, para 

uma possível ligação com alguma congregação religiosa feminina e não masculina: ainda que se 

tratasse do caderno de música de uma aluna, os colégios eram divididos pelo gênero. Este 

caderno tem ainda uma indicação quase ilegível na contracapa, “Natal II”, sugerindo ter 

possivelmente pertencido a uma coleção de cadernos separados por tempos litúrgicos do 

calendário católico, conforme já pudemos observar em vários acervos brasileiros. O fato de ter 

sido localizado no comércio livreiro, nos leva a supor ainda que esta coleção deva ter sido 

desfeita. 

A fonte mais recente, por sua vez, foi produzida entre as décadas de 1930 e 40, conforme 

atestam datas que acompanham o registro musicográfico de algumas obras. Diferentes grafias 

musicais reforçam o caráter processual no uso do caderno de música (Fig. 5). As tintas 

empregadas no documento também são de uso corrente em época mais recente que a anterior. O 

repertório também corrobora a datação: o Hino da Ação Católica (Fig. 4) foi dedicado a um 

movimento que ficou bastante difundido entre as décadas de 1940 e 50. 
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Fig. 4. Hino da Ação Católica, no Caderno de Música ([194-], f.1) mais recente. 

 

 

 

 

Fig. 5. Páginas diversas do Caderno de Música ([194-]) mais recente. 

 

Quanto ao repertório, podem ser observados hinos e cantos religiosos populares em 

português e italiano (Fig. 6), bem como da missa da “Madre Fundadora” (Fig. 7), cujo texto em 

língua latina, “Sentite de Domino in bonitate, et in simplicitate cordis quaerite illuni”, baseado – 

do livro bíblico dos Provérbios, capítulo 1, versículo 1 – não conseguimos relacionar à festa de 
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uma fundadora específica das três congregações religiosas aqui citadas, as santas Rosa Maria 

Benta Gattorno (Filhas de Sant’Anna), Paula Frassinetti (Congregação das Irmãs de Santa 

Doroteia) e Maria Mazzarello (Filhas de Maria Auxiliadora). É bastante evidente, contudo, o 

caráter restaurista de órgão do acompanhamento do Intróito. 

Reforçam o caráter restaurista do repertório contido no caderno presença de obras de 

Lorenzo Perosi – principal representante do gênero – e de cantos gregorianos harmonizados. 

 

 

Fig. 6. Afetti e pensiere, canto religioso popular em língua italiana, no Caderno de Música ([194-]) mais 

recente. 

 

 

Fig. 7. Introito – Missa da Mª Fundadora, no Caderno de Música ([194-], f. 13v) mais recente. 

 

A ligação com a vida religiosa se faz em distintas menções ao “noviciado” da copista 

(Fig. 8). 
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Fig. 8. Menções ao noviciado no Caderno de Música ([194-]) mais recente. 

 

   

 

 

Fig. 9. Partes do Caderno de Música ([194-]) mais recente. 

 

O caráter de caderno de música utilizado em alguma instituição de ensino fica evidente 

tanto no repertório de canto orfeônico de Villa-Lobos e outros autores presentes na publicação, 

quanto nos exercícios de música. Ademais, a delicadeza dos enfeites realizados em algumas 

partituras do caderno sugere ter se tratado a uma jovem estudante (Fig. 9). 

 

3. Em busca de ligações 

O caderno de música mais antigo tem razoáveis indícios que apontam para sua ligação 

com a congregação das Filhas de Santa Doroteia, dentre os quais, um possível hino de Santa 
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Doroteia (Fig. 10) e um Hino a São Luiz Gonzaga, santo jesuíta, cuja espiritualidade era 

partilhada pelas Doroteias (Fig. 11). 

 

 

Fig. 10. Santa Dorothea, no Caderno de Música ([s.d.], f. 29v) mais antigo. Possível acompanhamento 

instrumental de um hino dedicado à santa 

 

 

Fig. 11. Hymno a S. Luiz Gonzaga, no Caderno de Música ([s.d.]) mais antigo. 
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Fig. 12. Recordando, música de Sor Barreto e letra de Mª Dutra, no Caderno de Música ([194-], f. 22) mais 

recente. 

 

A indicação “A.M.D.G.” no caderno mais recente, no Hino da Ação Católica (Fig. 4), 

talvez o aproximasse das Doroteias, uma vez que “Ad Majorem Dei Gloria” – “Para a Máxima 

Glória de Deus” – é o lema dos jesuítas, a cuja espiritualidade aderiram as Doroteias. O 

repertório aproxima ainda as fontes no que tange aos idiomas empregados: latim, italiano e 

português, mas isto não necessariamente as aproxima das Doroteias, uma vez que as religiosas 

Filhas de Sant’Anna e as Filhas de Nossa Senhora Auxiliadora tiveram origem italiana. Há ainda 

a indicação de uma compositora de um canto religioso popular, “Sor Barreto” (Fig. 10), cujo 

nome nos remete a uma pesquisa na internet, que realizamos quando da aquisição do documento, 

e que apontava para uma religiosa filha de Maria Auxiliadora no estado de São Paulo, cujo 

primeiro nome não mais nos recordamos, mas que atendia pela alcunha de “Sór Barreto” (ou 

soror Barreto). Em nova pesquisa, mas recente, constatamos, contudo, a inexistência do texto 

anteriormente localizado. 

 

Conclusão 

O trabalho revelou que as duas fontes se relacionam a congregações religiosas, 

possivelmente aquelas vindas para Manaus durante a Romanização. Se a fonte mais antiga 

aponta com maior clareza para uma possível relação com as Filhas de Santa Doroteia, a mais 

recente dá indícios que sugerem aproximações entre esta mesma congregação e a das Filhas de 

Maria Auxiliadora. Características da Restauração musical católica – repertório restaurista – são 

mais evidentes no caderno mais recente, das décadas de 1930 e 40, ao passo que o mais antigo 

está mais próximo do referencial anterior da música sacra, de técnica compartilhada entre o 

teatro e a Igreja (DUARTE, 2016).  

Finalmente, a indicação “Natal II” no caderno mais antigo nos põe diante do desafio da 

pesquisa documental no Brasil, onde fontes passam por processos diversos de circulação – 

venda, doação, apropriação – deslocando-se de seu contexto de origem. 
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A TRILHA SONORA E A SONOPLASTIA PRESENTE EM “THE WITCHER III: WILD 

HUNT”: IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO SONORA COMO FERRAMENTA DE 

NARRATIVA E IMERSÃO 

Rômulo de Paula Leite da Silva 

RESUMO:O projeto de pesquisa em foco almeja uma investigação da produção sonora do jogo eletrônico intitulado 

“The Witcher III: Wild Hunt”. O pensamento que circundará a pesquisa trabalha , com a ideia de imersão do jogador 

com o jogo e o desenvolvimento da narrativa apresentada na criação e no desenvolvimento do mesmo. O que é esta 

imersão e como ela se relaciona com a trilha sonora e a sonoplastia do jogo? Como a produção sonora do jogo em 

questão auxilia na narrativa apresentada por The Witcher III: Wild Hut?  Pensada no contexto onde a imersão e a 

narrativa são ferramentas essenciais para o desenvolvimento e a interatividade do jogo, procura-se basear em ideias 

onde o diálogo entre a produção sonora e a prática do jogador se encontram, também identificar características 

originais, se houver, na composição da trilha sonora e na sonoplastia. 

 

Palavras chave: sonoplastia. trilha sonora. Imersão. narrativa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O seguinte texto apresenta uma proposta de pesquisa que busca investigar a produção 

sonora do jogo eletrônico intitulado “The Witcher III: Wild Hunt”. Entendendo como produção 

sonora a criação da trilha sonora e sonoplastia do jogo, o pensamento que circundará a pesquisa 

trabalha principalmente com a ideia de imersão do jogador no jogo e o desenvolvimento da 

narrativa apresentada dentro da plataforma digital. O que é esta imersão e como ela se relaciona 

com a trilha sonora e a sonoplastia do jogo? 

Inicialmente podemos expor o surgimento da ideia de pesquisa e das indagações que 

virão a seguir. O jogo em foco é uma produção de um mundo fictício tendo seu início de 

desenvolvimento em 2015 pela CD Projekt RED. Este mundo criado carrega aspectos de uma 

história de fantasia épica medieval, que conta com um enredo baseado nos livros da série 

romântica polonesa “Wiedźmin”, escrita por Andrzej Sapkowsk, que narra a história do bruxo 

Geralt de Rívia. Esta série gerou diversas adaptações para cinema, televisão, quadrinhos, jogos 

de tabuleiro, entre outros.  

A série foi adaptada para Computador (PC), Playstation e Xbox advém de 2007, sendo 

ela composta por três jogos até então. O primeiro Jogo foi intitulado The Witcher (2007), o 

segundo, The Witcher 2: Assassins of Kings (2011) e o terceiro The Witcher 3: Wild Hunt 

(2015). É uma série de jogos de Role Play Game (RPG) de mundo aberto, onde o personagem 

principal tem a liberdade de vagar por este mundo fictício e virtual sem restrições de “Fases” ou 

“Níveis”.  Esta ideia de mundo aberto apresenta uma característica de extrema importância para 

a pesquisa. Como o personagem se vê em um mundo, este mundo tem suas singularidades, seus 

lugares, seus povos e culturas, gerando assim todo um contexto que envolve diretamente a 

produção de sonoplastia e de trilha sonora que, em sua grande maioria, tratando-se de jogos de 

mundo aberto, são completamente originais. Criado virtualmente, este mundo abarca toda a 
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história presente no jogo, onde o personagem caminha livremente por ele podendo interagir com 

grande maioria dos personagens não jogadores, personagens aos quais o jogador não possui 

controle e estão inseridos na mecânica do jogo, e objetos postos neste mundo.  

Tendo em vista a complexidade de se criar todo este contexto virtual onde há povos, 

lugares, culturas, costumes próprios e etc, a pesquisa então busca identificar como a produção 

sonora é introduzida neste meio. Muitas produtoras de jogos e hardware para computadores e 

vídeo-games utilizam a palavra “Imersão” em suas propagandas e seus trabalhos de marketing, 

apresentando uma conotação ao envolvimento do jogador com o jogo.  

A pesquisa tende a dialogar com autores que apresentam como foco os sons e músicas 

presentes em jogos eletrônicos, porém, trazendo o escopo para uma análise aprofundada do jogo 

em foco. Podemos compreender que a ideia da imersão está diretamente ligada à realidade 

virtual. A imersão trata-se, a priori, da interação do jogador com o jogo, da forma de assumir 

algum papel ou identidade como um escape do mundo real, termo que advém da física, uma 

metáfora para estar submerso na água (MUSTARO, BOURY 2013). 

A imersão, então, tem suporte em ferramentas desenvolvidas e direcionadas para a 

criação desta sensação. “Neste contexto, um fator significativo é a imersão. Para Murray [3], a 

imersão, seja em meio digital ou não, leva as pessoas a uma realidade alternativa, possibilitando 

que elas assumam quaisquer papéis que desejassem.” (MUSTARO, BOURY 2013 p. 345). Esta 

ideia em que o jogador assume diversos papéis, viva em mundos virtuais trazem à tona as 

ferramentas utilizadas para tal feito. Produtoras trabalham com aspectos gráficos e sonoros para 

que estes ambientes sejam criados, motores físicos para que a interação seja alcançada e assim 

“trazer” o jogador para dentro do jogo.  

“Quando se trata de imersão em jogos [4], é importante mencionar que o modo como o 

usuário interage com o jogo, bem como que elementos podem contribuir para o 

estabelecimento dessa sensação. Dentre estes, o presente trabalho destaca os elementos de 

áudio. O motivo da escolha destes como elementos imersivos em jogos digitais relaciona-

se ao fato de que cada gênero de jogo [11] segue um padrão sonoro condizente com a 

sensação que se quer transmitir.” (MUSTARO, BOURY 2013 p. 346.) 

 

Como visto nesta citação, MUSTARO e BOURY em seu texto “Um estudo sobre áudio 

como elemento imersivo em jogos eletrônicos” se identifica a necessidade do recorte da 

produção sonora em jogos eletrônicos como ferramenta valiosa de envolvimento e interação dos 

jogadores com os jogos. Dialogando com estes autores a seguinte pesquisa vem identificar, 

especificamente em The Witcher III: Wild Hunt quão valorosa é esta produção sonora para a 

imersão e narrativa da estória e do mundo construído pelo jogo.  

Alguns autores já caminharam neste universo da trilha sonora e musical de jogos 

eletrônicos. É um tema que vem sendo estudado por pesquisadores de todo o mundo. Podemos 

citar, por exemplo, SOUZA JÚNIOR (2009), em seu artigo “A interatividade no jogo eletrônico 
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Shadow of the Colossus”, onde ele apresenta a música como uma das ferramentas para a 

interatividade no jogo em questão. A música vem como uma ferramenta de construção de 

narrativa, apoiada em diversos outros fatores da semiótica. Também podemos encontrar no 

estudo de SILVA (2010) uma relação com a criação da narrativa e interatividade do World of 

Warcraft, objeto de pesquisa de sua dissertação de mestrado intitulada “Wolrd of Warcraft: 

Semioses para produção de envolvimento em jogos eletrônicos”, onde a autora aborda a música 

como uma ferramenta essencial para a criação deste envolvimento. Trabalhos como o de 

Emmanoel Ferreira e Thaiane Oliveira (2011) intitulado “Som, imersão e jogos eletrônicos: um 

estudo empírico” trata do termo imersão como um termo já utilizado em literaturas de outras 

áreas, porém sendo um conceito que ganha força dentro da área da comunicação devido a 

criação do pensamento de estudo sobre jogos, o que proporcionou o jornal game studies
73

 ao 

qual tem o objetivo de explorar estudos sobre jogos como aporte teórico e informação referente a 

pesquisas feitas tendo foco os jogos eletrônicos. Sendo assim, podemos entender que há uma 

busca pelo entendimento do papel da música e dos sons dentro dos jogos eletrônicos modernos, 

em específico, jogos de aventura e de role play game (RPG), guiando, então, a presente proposta 

de pesquisa. 

2. JUSTIFICATIVA 

Por meio do meu envolvimento com os jogos eletrônicos desde a infância e meu trabalho 

como músico, desenvolvi uma afinidade e curiosidades sobre a produção das trilhas sonoras para 

os jogos eletrônicos. Essa curiosidade somada ao estudo acadêmico me levou a produção de 

minha monografia intitulada “Wolrd of Warcraft: Análise sociológica de um mundo virtual e a 

relação com sua trilha sonora.”, orientada pelo Professor Edilson Vicente Lima e defendida em 

2003 pelo Curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Ouro Preto.  

Sendo assim, pretendo dar continuidade ao estudo da trilha sonora iniciado durante a 

graduação, ampliando as visões e tentando responder questões que surgem ao longo do percurso 

de pensamentos e pesquisas. Com outro olhar, venho com este projeto apresentar uma forma de 

continuidade do estudo, focando em outro objeto de pesquisa, porém, mantendo o pensamento 

da trilha sonora como fator e ferramenta importante no desenvolvimento de jogos eletrônicos. 

Durante a pesquisa de monografia já citada, foi possível compreender que o papel da 

música e dos músicos são de grande importância para o conteúdo de um jogo. A música traz 

representatividade e simbolismos que auxiliam a interação do jogador com o jogo. Por meio 

desta interatividade é possível notar que a composição musical e a produção sonora está 

diretamente ligada a elementos e são formas de ferramentas que proporcionam o diálogo entre o 

                                                           
1. 73

 Jornal criado como apoio a estudiosos de jogos eletrônicos e informativo. Disponível em 

http://gamestudies.org/1803 <Acesso em 08/05/2019. 
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jogador e o jogo. Neste contexto, também se apresenta o investimento na música dentro do 

seguimento de trilha sonora de jogos eletrônicos, o que vem crescendo com notoriedade dentro 

do mercado. Se há maior investimento, há uma procura de músicos capacitados para a 

composição e execução de trilhas sonoras originais, abrindo um leque de possibilidades 

mercadológicas para a área. 

Segundo PASSE (2014) o cinema e a produção de trilhas sonoras estão em um momento 

de intersecção com o cinema e pensando pelo viés dos jogos eletrônicos se dá uma criação onde 

as composições e a estrutura de sons de jogos evoluíram tanto que passaram a incorporar 

características de outro meio. A produção de jogos eletrônicos, atualmente, é um mercado onde 

se gera inúmeras variáveis, tanto em valor, quanto em produção cultural. A movimentação de 

capital e investimento na área consegue alcançar a casa dos bilhões de dólares, em 2017 foi se 

esperado uma movimentação de aproximadamente U$ 108,9 bilhões, segundo o artigo da revista 

eletrônica Newzoo, por MCDONALD (2017). Com a constante expansão do mercado de jogos 

eletrônicos, podemos compreender que há também uma expansão em investimentos nas 

produções dos mesmos. Tornando assim esta expansão para todas as áreas que envolvem a 

criação, o desenvolvimento e a distribuição destes jogos.  

Lidando com a ideia de mercado, somada a ideia de interatividade e imersão a pesquisa 

se configura em um espaço onde será possível analisar o papel da produção sonora de The 

Witcher III: Wild Hunt como objetos importantes em diversos aspectos. Dentre estes aspectos 

podemos citar a composição musical como forma de narrativa e imersão, assim como a produção 

das sonoridades para o auxílio de identidade do mundo virtual criado. Desta maneira a pesquisa 

se suporta no pensamento da importância destes meios para o desenvolvimento e envolvimento 

do jogo para com seus consumidores. Hoje, sendo possível identificar pesquisas que giram em 

torno destas ferramentas de produção dentro dos jogos eletrônicos, constitui-se que são 

ferramentas e olhares que necessitam de pesquisas na área da música, da comunicação, do 

desenvolvimento da informática e programação e do mercado. Proporcionando então uma 

abertura e uma necessidade de maiores estudos sobre o tema, ao qual a pesquisa oferece somar 

com a literatura já existente sobre o assunto. 

3. OBJETIVOS 

 Identificar o conceito de imersão e narrativa apresentada no viés das produções de jogos 

eletrônicos de mundo aberto. 

 Analisar a produção sonora de The Witcher III: Wild Hunt como ferramenta de imersão e 

narrativa. 

 Pontuar momentos específicos onde a música e a sonoplastia se apresentam necessárias 

para a criação do envolvimento do jogo com o jogador. 
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 Compreender a ideia de espaço e som criada no mundo virtual em foco. 

 Identificar pontos onde a imersão e a narrativa dialogando com o jogador cria referências 

e simbolismos durante a prática do jogo. 

  

4. METODOLOGIA, REFERENCIAL TEÓRICO E FONTES 

A seguinte proposta de pesquisa terá como fonte o próprio objeto de pesquisa, o jogo The 

Witcher III: Wild Hunt. Pretende-se utilizar a própria plataforma como fonte primária de dados 

relacionados ao jogo, reconhecer e pensar na atividade exercida pelo jogador quando e se imerso 

neste mundo virtual. Para isso a pesquisa terá momentos em que serão necessários para 

identificar os pontos específicos a fim de, se possível, responder as questões apresentadas.  

É de extrema importância delimitar o que é o objeto de pesquisa, como se configura este 

jogo e como ele se apresenta relacionado com a problemática da imersão e narrativa. Dialogando 

com Roger Caillois, em seu livro intitulado “Os jogos e os Homens: a máscara e vertigem” 

pretende-se delimitar o conceito de jogo e, também, identificar pontos importantes no que tange 

a imersão. Em seu trabalho, Caillois aborda a definição dos jogos e a classificação deles, 

flertando com a ideia de imersão contextualizada por Huizinga, onde se apoia na seguinte 

citação: 

Sob o ângulo da forma, é portanto possível, em poucas palavras, definir o jogo como 

uma ação livre, vivenciada como fictícia e situada fora da vida comum, capaz no 

entanto de absorver totalmente o jogador; uma ação desprovida de qualquer interesse 

material e de qualquer utilidade; que se realiza em um tempo e em um espaço 

expressamente circunscritos, desenrolando-se com ordem segundo regras dadas e 

produzindo na vida relações de grupo que voluntariamente se cercam de mistério ou 

acentuam pelo disfarce sua estranheza em relação ao mundo habitual. (HUIZINGA, 

apud CAILLOIS, R. 2017)  

 

Esta fala consegue já deixar claro o envolvimento do pensamento de realidades 

alternativas quando se circunda os jogos. Também uma possível definição destes jogos em 

relação à prática de jogar. Em base a esta teoria será possível identificar o objeto de pesquisa e 

contextualizar para as práticas que o envolvem. Esta possibilidade pode também ser embasada 

por uma pesquisa empírica, trazendo um questionário apresentado à jogadores de The Witcher 

III: Wild Hunt com perguntas onde se buscará a identificação da importância da música e das 

sonoridades do jogo para os seus jogadores.  

Para entender a composição da trilha sonora a pesquisa busca utilizar a literatura de Livio 

Tragtenberg, que trata da música de cena. É importante compreender como a trilha sonora, ou a 

música de cena, é trabalhada em contextos diferentes e adaptar tais ideias para o meio dos jogos. 

Com essa adaptação pretende-se compreender a composição das faixas gravadas para o jogo em 

foco, as quais são possíveis encontrar partituras disponíveis para uma breve análise. O próprio 

Livio trata, superficialmente, da sonoplastia, porém, ele consegue trazer em suas falas a relação 
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entre a trilha sonora e a sonoplastia e que, em alguns casos, como as duas se misturam dentro do 

contexto da narrativa da peça.  

Baseando nos autores citados e somado a pesquisa empírica através de questionário, 

busca-se sanar as dúvidas apresentadas e somar com os estudos já presentes na área. Levando em 

consideração que em uma monografia o objeto de pesquisa necessita ser bem específico, 

acredita-se ser possível, pela facilidade de fontes e recorte, alcançar um resultado positivo 

quanto a identificação da produção sonora de The Witcher III: Wild Hunt e sua relação com a 

narrativa e imersão. 
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ADAPTAÇÃO E SUBCATEGORIAS DA INTERMIDIALIDADE COMO 

FERRAMENTAS DE ANÁLISE DA ÓPERA HISTÓRIA DOS ASCETA E A DANÇARINA 

DE HOSTILIO SOARES 
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Resumo: A ópera é um gênero hibrido por reunir várias mídias, tais como a música, o texto literário e o teatro. A 

adaptação, um campo de estudos da intermidialidade, é parte intrínseca da natureza da ópera. A presente pesquisa 

objetiva reunir as perspectivas da adaptação propostas por Linda Hutcheon – produto / processo de criação / 

processo de recepção – às subcategorias da intermidialidade apontadas por Irina Rajewsky – transposição midiática / 

combinação de mídias / referência intermidiática – para nos auxiliar na análise do primeiro quadro da ópera História 

do Asceta e a Dançarina, do compositor Hostilio Soares, com texto de Rabindranath Tagore. O estudo favoreceu a 

compreensão dos possíveis significados da obra, ressaltando as adaptações e os diálogos entre as mídias realizados 

pelo compositor, e elucidando questões pertinentes para a construção da performance operística. 

 

Palavras-chave: Ópera e adaptação. Ópera e intermidialidade. Análise intermidiática. Hostílio Soares. 

 

Introdução  

Neste trabalho, apresentamos um breve estudo do primeiro quadro da ópera História do 

Asceta e a Dançarina, do compositor mineiro Hostílio Soares (1898-1988), sob a perspectiva da 

análise de aspectos adaptativos e intermidiáticos. Temos por objetivo verificar as adaptações 

realizadas pelo compositor ao utilizar o texto de Rabindranath Tagore (1861-1941) em sua 

composição operística e analisar as maneiras como o compositor transpõe o texto poético em um 

gênero dramático-musical, ressaltando as relações entre as configurações midiáticas e o produto 

resultante da combinação dessas mídias
74

. 

A ópera é um gênero hibrido por reunir várias mídias, tais como a música, o texto 

literário e o teatro, e pode ser considerada como um gênero musical ou, de forma mais 

abrangente, para utilizar a classificação de Brandão como um gênero artístico “dentro do qual 

estão contidos elementos musicais, cênicos e visuais” (2012, p.2).  Ainda, segundo Lanna, a 

ópera é “um dos gêneros mais fecundos do fazer musical” (2005, p.14). No Brasil, muitos 

compositores se dedicaram à composição desse gênero. Porém, contrariamente ao grande 

número de óperas brasileiras compostas até os dias atuais, a divulgação dessas obras ainda é 

precária, sendo que muitas permanecem manuscritas e algumas nem foram estreadas, o que 

acarreta um grande desconhecimento dessas obras.  

                                                           
*
 Doutoranda pela Universidade Federal de Minas Gerais; professora do Departamento de Música da Universidade 

Federal de Ouro Preto; patycchaves@gmail.com.   
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74
 As mídias podem ser compreendidas como ferramentas de comunicação. No campo das artes, podemos citar, a 

música, a literatura, a dança e as demais artes plásticas, além das mídias impressas, o cinema, a televisão, o rádio, 

entre outras (ELLESTRÖM, 2017). Apesar do gênero ópera, enquanto espetáculo, ser constituído por várias mídias 

(música, texto literário, teatro, cenário, figurino, entre outras), nos ateremos neste estudo apenas às mídias presentes 

na partitura, a saber, o texto poético e a configuração musical, uma vez que a ópera em questão ainda não foi 

estreada e o seu registro escrito é o único acesso que temos à obra. 
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A ópera História do Asceta e a Dançarina foi composta em 1966 e, no mesmo ano, foi a 

obra vencedora do concurso da Secretaria da Educação e Cultura do Estado de Minas Gerais. 

Entretanto, mesmo sendo uma peça premiada, essa ópera jamais foi estreada. 

Para realizar a análise do primeiro quadro da ópera em questão, associamos as 

perspectivas da adaptação propostas por Linda Hutcheon (2006; 2017), quais sejam, produto, 

processo de criação e processo de recepção, às subcategorias da intermidialidade apontadas por 

Irina Rajewsky (2012): transposição midiática, combinação de mídias, referência intermidiática. 

A associação realizada teve por objetivo propiciar um reconhecimento do processo adaptativo 

realizado pelo compositor e construir de um estudo crítico das relações estabelecidas entre as 

configurações midiáticas presentes na obra, o texto literário e a música, que dão origem a um 

novo produto: a ópera. 

 

1. O compositor 

Hostílio Soares é natural de Visconde do Rio Branco, interior de Minas Gerais. Estudou 

no Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro nos anos de 1923 a 1928, onde seu mestre de 

composição foi Francisco Braga (1868-1945). Lecionou no Conservatório Mineiro de Música
75

 

de Belo Horizonte, no período de 1933 a 1967, como professor catedrático de Contraponto e 

Fuga, Harmonia e Composição. Lecionou também como docente-livre na Escola Nacional de 

Música da Universidade do Brasil
76

, sendo responsável pelas cadeiras de Canto Coral e Teoria 

Musical.  

Hostílio Soares compôs diversos gêneros musicais, dentre os quais podemos citar, duas 

óperas, uma opereta, obras sinfônicas, canções para canto e piano e obras para coro, que 

ultrapassam o número de 80 composições. A primeira ópera que Hostílio compôs foi A Vida, em 

1928; em 1940, ele compõe a opereta Príncipes Românticos. Em ambas as obras, além da 

composição musical, a história dramática e a confecção do libreto
77

 são de autoria do 

compositor. Em 1966, Hostílio compôs a História do Asceta a Dançarina, com texto de 

Rabindranath Tagore. 

Lanna afirma que “nos procedimentos musicais de que se vale o compositor, analisados 

no texto operístico, podemos detectar ecos da arte de seu tempo, influências, reações, vozes 

diversas que falam através de sua própria voz” (2005, p. 18), e percebemos que, conforme 
                                                           
75

 Em 1962 o Conservatório Mineiro de Música foi incorporado à Universidade Federal de Minas Gerais recebendo, 

em 1972, o seu nome atual, Escola de Música da UFMG. 
76

 Que se tornou posteriormente, a partir do ano de 1965, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
77

 Pequeno livro que contém a narrativa de uma ópera. Em sua grande maioria, o libreto organizado é baseado em 

uma história fonte que, por sua vez, é adaptada pelo libretista ou pelo próprio compositor para o formato operístico. 

Ao mesmo tempo em que a ideia principal do texto fonte deve permanecer no enredo operístico, o libretista tem a 

liberdade de excluir ou incluir personagens, simplificar uma ação ou mesmo intensificar um fato específico da 

história, além de preparar o texto para receber uma linha musical que certamente modificará o ritmo da fala para o 

canto, o tempo do pensamento de um personagem, entre outros aspectos. 
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acentuado na citação acima, alguns fatores que julgamos relevantes da trajetória de Hostílio se 

refletem em sua obra, tais como: o estudo de composição com Braga e a sua opção de vida como 

membro da Sociedade Teosófica
78

.  

Francisco Braga foi o único professor de composição que Hostílio Soares teve. 

Percebemos que o devotado aluno de Braga demonstrou em suas obras seu epigonismo em 

relação aos ensinamentos recebido e à escola composicional que vigorava no Brasil no início do 

século XX, anterior ao modernismo, se tornando um continuador de uma tradição musical do 

alto romantismo. Como na obra de seu professor, sua escrita apresenta a harmonia cromática e a 

frequente utilização de notas melódicas
79

. Sobretudo, de maneira expressiva, constatamos na sua 

composição operística aspectos da escola germânica wagneriana, a exemplo da composição 

operística de seu mestre. Em grande parte por essa razão, Hostílio é considerado um compositor 

anacrônico em relação ao estilo composicional da época, ou seja, ele é apontado como um 

compositor romântico tardio numa época em que o estilo em voga contemporâneo ao 

compositor, marcado por um expressivo movimento musical brasileiro, é o modernismo 

nacionalista. Segundo Oliveira, Hostílio sempre compôs 

dentro de uma linguagem atrelada a um estilo que em música é chamado de romantismo 

tardio no qual a expressividade é valorizada ao extremo utilizando o cromatismo como 

principal elemento de estruturação de uma composição, mas sem se desvencilhar, 

contudo, dos princípios tonais e formais do século XIX (2015, 45-46). 

 

Contudo, Hostílio afirmava que não se dedicava a nenhum estilo específico em suas 

composições e que o importante era a sua música expressar os seus sentimentos e suas crenças: 

Como ele próprio dizia, não procura se ater a nenhuma linha por acreditar que o 

importante é aquilo que brota dele. Dizia não gostar da música europeia contemporânea. 

Por acreditar que a música seria uma harmonia das esferas astrais, considerava que a 

música dita moderna não era capaz de transmitir emoções e consequentemente não 

podia servir ao papel divino ao qual a música deveria servir (OLIVEIRA, 2001, p. 36). 

Mesmo diante das afirmações de Hostílio, de não vincular a sua escrita musical a nenhum 

estilo composicional e de priorizar a comunicação de seus sentimentos e convicções em sua 

música, percebemos traços do ideal romântico musical, “calcados numa hipervalorização da 

interioridade – o sonho, o mistério, a mística, a fantasia, a intuição etc” (PATRIOTA, 2013, p. 

242).  

Nos parece que em muitas de suas obras, Hostílio deu a entender aos que tiveram acesso 

às suas composições a sua opção filosófica e espiritual de vida. Em verdade, encontramos em 

muitas de suas composições a presença de um texto que exalta o exercício das virtudes humanas 

                                                           
78

 Em 1924, no Rio de Janeiro, Hostílio ingressa na Teosofia. Teosofia, do grego Theosophia, significa “Sabedoria 

Divina”, e o lema da Sociedade Teosófica é “Não há religião superior à verdade”. Os princípios da Sociedade 

Teosófica são constituídos pelo esforço de uma conduta baseada em atos de fraternidade, por meio do estudo da 

religião comparada, filosofia e ciência, e pela investigação das leis que não são explicadas naturalmente, ou seja, 

pela busca da verdade espiritual. 
79

 Notas melódicas são aquelas notas utilizadas que não fazem parte do acorde que as harmonizam. Elas podem ser: 

apojaturas, retardos, antecipações, passagem, bordadura, escapada e síncopa (SILVA, 1982, p. 97). 
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e/ou a busca pelo transcendente, espiritual, seja esse texto sacro ou não. Teixeira afirma que “sua 

religiosidade é refletida em sua obra” (2010, p.23). Oliveira também ressalta que “pautado numa 

conduta de vida, acreditava que a sua música deveria ser um reflexo de sua vivência e que a 

mesma teria a condição de transmitir uma mensagem sua e de seus pensamentos a todos que a 

ouvissem” (2001, p.37).  

Observaremos que tanto a escrita musical calcada nos moldes da música romântica, 

principalmente, no romantismo germânico wagneriano, e a busca por uma vida ascética são 

reconhecidas em sua ópera História do Asceta e a Dançarina, conforme será abordado no tópico 

3 – A ópera História do Asceta e a Dançarina e as relações texto e música do quadro 1. 

 

2. A adaptação e as subcategorias da intermidialidade 

2.1 A adaptação operística 

A adaptação é compreendida como uma (re)interpretação criativa de uma obra, que 

contribui para com a sobrevivência da mídia fonte em outra configuração midiática. Isso porque, 

em uma adaptação, já está implícito que a obra adaptada possui uma relação clara com a outra 

obra ou obras resultantes.  

Para Linda e Michael Hutcheon a adaptação é a essência da natureza da ópera (2017, p 

305), uma vez que adaptação está presente no gênero operístico, desde a seleção do texto 

literário a ser adaptado para o discurso operístico ou na escrita do libreto, no processo de criação 

da composição musical à construção de sua performance, até o processo de recepção da obra por 

parte dos intérpretes e do público.  

Hutcheon (2006) considera a adaptação como processo de criação, que leva em conta a 

contextualização da obra, as maneiras de transformação de uma mídia fonte para uma outra 

configuração midiática, a adaptação do texto literário para a narrativa operística como libreto e 

como música, a forma como o compositor traduziu o texto em música e as relações e diálogos 

entre as mídias; como processo de recepção, que é a leitura, a interpretação da obra multimídia, 

e que envolve aspectos subjetivos e de vivência, por parte de ambos, intérprete e espectador; e 

como produto, que é o resultado final de uma montagem operística, a estruturação interna da 

obra e a sua performance, e inclui todos os cantores, instrumentistas, regente, diretor de cena, 

figurino, iluminação entre outros. 

Nas adaptações de obras literárias ou peças teatrais para a escrita do espetáculo dramático 

de ópera, as histórias são reduzidas ou ampliadas, passando por cortes ou acréscimos e outros 

recursos, são utilizados em lugar do que está escrito no texto fonte original. Por exemplo, os 

locais em que se passam a história e a caracterização dos personagens, que nos textos literários 

são apresentados de forma escrita cabendo ao leitor a sua construção mental, se tornam 
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elementos visuais e são representados pelo cenário, pela iluminação, pela aparência e figurino 

dos cantores, entre outros. Em determinados momentos, o texto pode ser repetitivo, como, por 

exemplo, nas árias de ópera, nas quais é comum encontrar a repetição de palavras ou pequenas 

frases que são importantes para o contexto da história, transformando um breve pensamento do 

personagem em uma melodia de vários minutos. 

Para Hutcheon, a música operística possui “uma dimensão extra-musical, porque ela é 

escrita para dar voz, literalmente, a um texto dramático em palavras” (2017, p. 313, tradução 

nossa)
80

. Dessa forma, podemos reconhecer, na escrita musical operística, que o compositor 

adapta a sua composição à história a ser dramatizada, conferindo à música uma série de 

atribuições que podem ir desde a narração da história à criação de uma atmosfera que transmita 

as emoções que estão presentes em determinada parte do enredo, desde a composição de um 

cenário até a representação da personalidade de um personagem, entre outras.  

Para Elleström, a adaptação pertence ao campo da intermidialidade, posto que a sua 

característica primordial é a de “transferir os traços de mídia de um meio para outro meio
81
” 

(2017, p. 513, tradução nossa). Diante dessa afirmação, percebemos que a análise musico-textual 

da ópera realizada sob o prisma da adaptação, associada às subcategorias da intermidialidade, 

nos permitiriam uma compreensão maior da obra. 

2.2 A adaptação e as subcategorias da intermidialidade 

Considerando que a ópera é caracterizada pela presença de duas ou mais mídias 

diferentes, ou seja, um produto multimídia, devemos levar em consideração todas as suas 

configurações midiáticas e, principalmente, as relações e diálogos entre as mídias, de forma a 

tentarmos compreender a resultante de sua combinação. Este estudo de interrelação / interação 

entre mídias recebe o nome de Intermidialidade (CLÜVER, 2006). 

Claus Clüver (2017) compreende a adaptação como um campo que pode estabelecer 

relações com as três subcategorias da intermidialidade difundidas por Irina Rajewsky (2012): a 

combinação de mídias, que, como o próprio nome sugere, contempla o produto da combinação 

de duas ou mais mídias; a referência intermidiática, que é quando a mídia fonte se faz 

presente, seja em sua totalidade ou parcialmente, no novo produto; e a transposição midiática, 

que se refere à gênese de um produto, à forma como a partir de uma mídia fonte um outro 

produto foi concebido. Baseando-nos nessas categorias, apresentamos os princípios da adaptação 

e das subcategorias da intermidialidade como uma ferramenta que nos auxilia na leitura analítica 

do gênero operístico. 

2.2.1 - Adaptação como processo e transposição midiática 

                                                           
80

 “an extra-musical dimension because it is written to give voice, literally, to a dramatic text in words.” 
81

 “(…) transfer of media traits from one medium to another medium”. 
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A transposição midiática conduzirá o nosso olhar para como o compositor configura o 

texto literário em ópera, favorecendo a compreensão da adaptação como processo de criação 

composicional. Dessa forma, poderemos elencar o que o compositor quis adaptar, transformar, 

ajustar, do texto original para o texto cantado, quais foram as adaptações necessárias para que 

um texto literário se adequasse ao formato operístico, além de trazer à luz as intervenções 

musicais do compositor à essa história.  

2.2.2 - Adaptação como processo de criação e as referências intermidiáticas 

Os elementos que o compositor preservou do texto literário em sua composição operística 

serão tratados como referências intermidiáticas. Esses elementos, mesmo tendo sido preservados 

pelo compositor, já não são mais exatamente os mesmos pelo fato de estarem em outra 

configuração midiática e esta configuração alterar o seu formato original, ou seja, mesmo em se 

tratando de uma referência intermidiática, o seu caráter adaptativo não é excluído. Por exemplo, 

o texto da ópera pode não ter sofrido alteração em relação ao texto original, mas somente pelo 

fato de esse texto ser cantado, e não falado, ou simplesmente lido mentalmente, vários aspectos, 

que podem interferir na compreensão do mesmo, são transfigurados, tais como a entonação, a 

acentuação, a altura das notas, a variação de dinâmicas, a duração das frases e o ritmo, entre 

outros. 

2.2.3 - Adaptação como produto e a combinação de mídias 

Para a análise do produto performático, o espetáculo operístico, podemos afirmar que ele 

possui uma natureza alográfica
82

, pois a obra só se completa com o concurso de “uma falange de 

criadores, músicos, dançarinos e produtores para interpretar e, assim, trazer seu libreto e 

partitura, seus dois ‘textos dramáticos’ para a vida musical e teatral no palco
83
” (HUTCHEON, 

2017, p. 305, tradução nossa). Por isso, entendemos que as mídias que compõe a ópera como 

produto, e que serão analisadas sob o prisma da combinação de mídias e da adaptação, são as 

pertencentes à partitura somadas àquelas imprescindíveis para a performance da ópera no palco, 

tais como o cenário, a interpretação musical e teatral dos cantores, a iluminação, o figurino, a 

direção de cena e musical, entre outras. 

 

3. A ópera História do Asceta e a Dançarina e as relações texto e música do quadro 1 

3.1 O texto  

                                                           
82

 As artes podem ser autográficas ou alográficas. Nas artes autográficas, não é necessária a presença de um 

intérprete como mediador entre a obra e o público, como ocorre na pintura, na literatura, entre outras. Nas artes 

alográficas, é imprescindível a figura do intérprete, que será o responsável por dar vida a obra, como, por exemplo, 

a ópera, o teatro, entre outras. Mesmo que se possa ler a partitura de uma obra, a música somente existirá com a sua 

execução por meio dos instrumentistas e cantores. 
83

 “A phalanx of creators, performers, and producers to interpret and thus bring its libretto and score, its two 

‘dramatic texts’, to musical and theatrical life on stage”. 
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O texto escolhido para a ópera foi Abhisar, de Rabindranath Tagore, poeta indiano, 

nascido em Calcutá e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1913. Tagore escreveu esse 

poema na primeira década do século XX inspirado em um texto budista escrito em sânscrito que, 

provavelmente, foi registrado no século XI. Abhisar é o texto de número 37 do livro Fruit 

Gathering (1916), escrito originalmente em bengali e traduzido para o inglês pelo próprio autor. 

O poema possui uma temática sobre as virtudes humanas, evidenciando, principalmente, a 

compaixão para com o próximo. 

Essa narrativa de Tagore faz parte de uma coletânea de textos adaptados de escritos 

budistas, de forma que os valores ressaltados pelo autor nessas adaptações servissem de 

inspiração e resgate da cultura da população bengali, que no início do século XX buscava a sua 

liberdade política. Segundo Sraman, “Rabindranath compreendeu a imensa aplicabilidade dos 

valores humanos desmonstrados amplamente nas narrativas budistas para sua sociedade 

contemporânea
84
” (2011, p. 1, tradução nossa). Esses mesmos textos de Tagore foram bem 

acolhidos no mundo ocidental pós Primeria Guerra, e, segundo Wolff, a sua produção literária 

“tornava-se uma ‘arma’ do pacifismo frente ao fortalecimento dos nacionalismos e da etnização 

do debate político europeu” (2017, p. 489). 

Presumimos que Hostílio tenha escolhido um texto de Tagore, não apenas pela beleza e 

riqueza de sua mensagem, mas também por sua afinidade com a pessoa do poeta, que tinha 

atitudes e obras em consonância com o que Hostílio buscava para si, principalmente em termos 

de fraternidade e da busca do transcendental. 

Apresentamos abaixo o texto completo da ópera, como ele está na partitura. 

Upagupta, discípulo de Buda, 

jazia adormecido na poeira ao pé da muralha da cidade de Matura. 

Todas as Lâmpadas estavam apagadas, todas as portas fechadas, 

Todas as estrelas escondidas pelo céu lôbrego de Agosto. 

De quem eram aqueles pés, com adornos que tilintavam, 

tocando-lhe o peito repentinamente? 

Ele acordou espantado e a luz da lâmpada de uma mulher 

feriu-lhe os olhos cheios de perdão, feriu-lhe os olhos cheios de perdão. 

Era a dançarina, esmaltada de joias como estrelas, 

envolta num manto azul claro, embebida do vinho de sua própria juventude. 

Ela abaixou a lâmpada e viu a jovem face austeramente bela. 

“Perdoa-me jovem asceta. Dá-me a graça de vir para a minha casa. 

A terra poeirenta não é cama digna de ti.” 

“Mulher, segue o teu caminho, quando chegar a hora irei procurar-te.” 

 

De repente, a noite negra mostrou os dentes no clarão de um relâmpago. 

Num canto do céu surgiu a tempestade, e a mulher tremeu de medo. 

 

Os galhos das arvores das alamedas estavam doloridos de tantos botões. 

Alegres notas de flauta longínqua vinham flutuando no ar morno da primavera. 

Os habitantes da cidade tinham ido ao Festival das Flores no bosque. 

No meio do céu a lua cheia contemplava as sombras da cidade silenciosa. 

                                                           
84

 “Rabindranath discerned immense applicability of human values demonstrated widely in Buddhist narratives to 

his contemporary society.” 
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O jovem asceta estava andando na rua solitária 

Enquanto, lá em cima os apaixonados kokilãs 

lançavam dos galhos dos mangueirais o seu queixume insone. 

Upagupta atravessou os portões da cidade e parou na base da muralha. 

Que mulher jazia na sombra do muro e a seus pés atacada com o corpo cheio de feridas 

Expulsa apressadamente da cidade? 

O asceta assentou-se ao seu lado, tomou-lhe a cabeça nos joelhos, 

umideceu-lhe os lábios com água e untou-lhe o corpo com balsamo. 

“Quem és tu? Ente caridoso.” 

“Chegou, afinal a hora de visitar-te e aqui estou
85
.” 

  

 Em comparação com a versão do texto de Tagore em inglês, percebemos poucas 

adaptações para a composição operística. Além da tradução para o português, observamos que 

Hostílio retirou as frases que mencionavam qual personagem atuava no diálogo, como por 

exemplo, “a mulher perguntou”, “respondeu o asceta”, porque na adaptação para o espetáculo 

operístico tais narrativas não são necessárias, visto que a performance dos cantores se encarrega 

de transmitir essas informações. 

 A forma como Hostílio adaptou o texto em sua composição operística, empregando-o 

quase em sua totalidade, com poucas alterações, faz referência a uma tendência composicional 

do século XX chamada de Literaturoper
86

. Nessa tendência, o texto deve ser musicado o mais 

próximo de sua forma original, mantendo-se as adaptações ao mínimo possível, de forma a 

preservar a maior parte do texto já existente (BITTAR-FILHO, 2012, p. 15). O texto, ao receber 

tal tratamento, permanece reconhecível dentro do novo produto, mesmo que este tenha novos 

sentidos, ao ser adaptado à narrativa operística para ser cantado e encenado, o que se configura 

como uma referência intermidiática.   

 Dessa maneira, não há a confecção de libreto, e o poema e a música serão os 

responsáveis por comunicarem informações quanto à ambientação da narrativa operística e às 

ações e humores dos personagens, que serão importantes para a construção do espetáculo. 

 A narrativa do texto adaptado para a ópera poderá ser incorporada nas falas dos 

personagens ou haver a criação de um novo ou novos personagens. Outra possibilidade é a 

adição da figura do narrador na ópera, recurso utilizado por alguns compositores no século XX, 

como por exemplo de Igor Stravinsky (1882-1971), em sua ópera Édipo Rei (BITTAR-FILHO, 

2012). Hostílio optou por incorporar a narradora em sua obra, chamando-a de Historiante. A 
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Nos é desconhecida, até o momento, a autoria da tradução do texto de Tagore para o português e também não 

sabemos se essa tradução foi realizada a partir do texto em Bengali ou da versão realizada pelo próprio Tagore em 

inglês. A divisão apresentada no texto se refere à forma com que ele está disposto na estrutura da ópera, sendo que a 

primeira parte refere-se ao texto do Quadro 1, a segunda divisão pertence ao Quadro 2 e a terceira parte ao Quadro 

3. 
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 Pelléas e Mélisande, de Claude Debussy (1862-1918) é considerada o primeiro exemplo de Literaturoper 

(BITTAR-FILHO, 2012, p. 15). Podemos citar também as óperas: Salome e Elektra de Richard Strauss (1864-

1949), Wozzeck de Alban Berg (1885-1935), Death in Venice de Benjamim Britten (1913-1976), entre outras. As 

óperas brasileiras Yerma de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), A ceia dos Cardeais de Arthur Iberê de Lemos (1901-

1967) também são exemplos de Literaturoper. 
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Historiante é um personagem onisciente e onipresente, responsável por cantar todo o texto, 

exceto no momento dos dois diálogos da Dançarina e do Asceta. 

3.2 Relações entre o texto e a música  

 A Ópera de câmara em 1 ato e 3 quadros História do Asceta e a Dançarina possui três 

personagens: A Historiante (contralto), a Dançarina (soprano) e o Asceta (barítono) e a sua 

instrumentação é orquestral.  

 O termo usado por Hostílio para denominar a sua obra, ópera de câmara, é usado 

atualmente para denominar uma obra operística do século XX de pequenas dimensões, com 

poucos personagens, com um cenário reduzido e, principalmente, com uma orquestra reduzida, o 

que permite a realização do espetáculo em salas de concertos e teatros pequenos
87. A 

composição de Hostílio se enquadra nesta concepção, pois é uma obra pequena composta por 

apenas 1 ato e possui somente três personagens. Porém, a sua orquestração não se adequa a uma 

orquestra de câmara, pois é grande
88

 e densa, lembrando as orquestrações de muitas óperas 

românticas ocidentais, como as óperas de Richard Wagner (1813- 1883) e Giuseppe Verdi 

(1813-1901), por exemplo. Podemos entender o termo ópera de câmara também como um 

espetáculo que possua a ação cênica reduzida, o que seria muito apropriado, uma vez que a 

maior parte do texto cantado é executado pela Historiante, uma personagem sem marcações de 

atuação dramática. Inferimos que os outros dois personagens possuam pequenas movimentações 

de palco, devido ao texto cantado e a sua relação com algumas partes da linha orquestral, além 

da interpretação de seus dois breves diálogos, o primeiro ao final do quadro 1 e o segundo ao 

final do quadro 3. 

A escrita musical de Hostílio nesta ópera se aproxima da concepção operística de 

Wagner
89

 e observamos que essa concepção composicional contribuiu para que fosse possível a 

adaptação do texto de Tagore ao gênero operístico. 
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 Dicionário Grove de Música, disponível online no portal Capes: 

https://www.oxfordmusiconline.com.ez27.periodicos.capes.gov.br/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.

001.0001/omo-9781561592630-e-0000005380?rskey=DCWR2R&result=1 acesso em 01 de agosto de 2019. As 

óperas Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, The turn of the Screw de Benjamin Britten. 
88

 A formação da orquestra da ópera História do Asceta e a Dançarina é composta pelos seguintes instrumentos: 

flautim, 4 flautas, 2 oboés, corne inglês, 2 clarinetes em si bemol, clarone, 2 fagotes, 4 trompetes em si bemol, 4 

trompas em fá, tímpanos, 2 saxofones alto, saxofone tenor, 4 trombones, tuba, violinos I-II, violas, violoncelos, 

contrabaixos, celesta e harpa. 

89
 Acreditamos que Hostílio possa ter se inspirado em seu professor, Francisco Braga, e em outros compositores 

brasileiros, como Leopoldo Miguez (1852-1902) e Alberto Nepomuceno (1864-1920), para a composição de sua 

obra. A composição de óperas brasileiras baseadas na linguagem germânica wagneriana e pós-wagneriana foi uma 

tendência composicional operística na virada do século XIX para o século XX (TADDEI, 2012). A busca de alguns 

compositores brasileiros por novos modelos musicais europeus, de forma especial nas escolas francesa e germânica, 

nesse momento, marcado pelo fim do período imperial e início do período republicano, revela uma certa rejeição à 

tradição italiana, muito apreciada e divulgada durante o império. Segundo Vidal, a utilização das técnicas 

germânicas nas composições nacionais, na virada do século, não seria apenas para atualização de um padrão musical 

a ser repetido, mas “um sistema musical que poderia servir como base para o eventual desenvolvimento de uma ‘voz 

https://www.oxfordmusiconline.com.ez27.periodicos.capes.gov.br/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000005380?rskey=DCWR2R&result=1
https://www.oxfordmusiconline.com.ez27.periodicos.capes.gov.br/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000005380?rskey=DCWR2R&result=1
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Uma primeira característica de uma escrita wagneriana que pode ser observada é o estilo 

da linha vocal, toda ela arioso, ou seja, o canto conserva-se entre a ária e o recitativo 

acompanhado. O arioso não possui grandes melodias em cantabili, como nas árias, e se destaca 

pelo seu caráter declamatório. Entretanto, sua execução rítmica é mais inflexível em comparação 

à do recitativo, que possui certa liberdade em detrimento do texto a ser cantado. A melodia 

cantada é caracterizada por pequenos saltos, graus conjuntos e uma grande utilização de 

cromatismo e notas melódicas.  

A escrita da linha do canto em estilo arioso integra uma técnica composicional 

wagneriana chamada Durchkomposition – composta de uma ponta à outra – que permite que os 

atos tornem-se contínuos, sem divisões em árias ou cenas (COELHO, 1999, p. 231). É dessa 

forma que se desenvolve a ópera de Hostílio, na qual a música não é interrompida em nenhum 

momento. As mudanças de caráter no texto, as mudanças de ambientação e dos quadros é 

realizada através da alteração das tonalidades, de timbres, do ritmo, da densidade orquestral, 

entre outros aspectos musicais. 

 A orquestra, nessa ópera de Hostílio, assume um papel que vai além de acompanhar a 

linha melódica e se assemelha a outra característica das óperas de Wagner, nas quais, ela 

desempenha o “papel musical de narradora, emoldurando de forma sinfônica – isto é, articulada 

como um conjunto arquitetônico – o texto poético” (COELHO, 1999, p. 227). Francisco Braga, 

ao encomendar um libreto a Luiz Gastão de Escragnolle Doria (1870-1948) para a sua ópera 

Jupyra, que foi composta aos moldes wagnerianos, o recomendou que o libreto fosse “um pouco 

descritivo, para dar lugar à sinfonia” (BRAGA apud RICCIARDI, 2012, p. 339).  

 O texto de Tagore é descritivo e, a exemplo de seu professor, Hostílio escreveu a sua 

linha instrumental de forma sinfônica, onde também designou à orquestra o papel de narradora, 

como veremos brevemente a seguir, com o anúncio da entrada de um personagem, a descrição 

musical do humor de outro personagem, na representação sonora de um cenário etc. Dessa 

maneira, observamos como que a combinação das mídias textual e músical, realizada pelo 

compositor, nos permitiu reconhecer, não somente o produto final de sua obra, mas também seus 

comentários musicais, que realçam determinados trechos da mensagem semântica e podem 

conduzir a compreensão tanto do intérprete quanto do espectador.  

 O quadro 1 está organizado da seguinte forma: abertura (compassos de 1 ao 20), narração 

da Historiante (compassos anacruse de 21 ao 104), intermezzo (compassos de 105 ao 130), fala 

da Dançarina (compassos anacruse de 131 ao 141), resposta do Asceta (compassos anacruse de 

144 ao 150). 

                                                                                                                                                                                           
nacional’, de um estilo musical com cores locais ou identidade étnica” (2011, p. 12). Podemos citar como por 

exemplo de composições, inspiradas na técnica wagneriana, as óperas: Jupyra de Braga, Artémis de Nepomuceno, 

Pelo amor! e I Salduni, de Miguez. 
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A cada frase do texto, Hostílio adapta a sua música ao assunto cantado. A primeira frase 

cantada pela Historiante (compassos anacruse de 20 ao 27) está em Ré maior e apresenta o 

asceta, chamado de Upagupta. É uma melodia acompanhada por uma série de acordes arpejados 

executados na arpa, que lhe conferem um caráter leve e flutuante.  

A segunda frase do poema, cantada nos compassos de 28 a 44, é uma descrição da noite 

em que se passa o primeiro episódio narrado. O trecho está em Fá maior, com conduções para 

outras tonalidades. Aos poucos os instrumentos da orquestra são inseridos na linha orquestral, 

primeiro as cordas, e posteriormente, a partir do compasso 36, as madeiras. Também a partir do 

compasso 36 até o final desse trecho, as cordas realizam sua linha instrumental em trêmulo. A 

maioria dos instrumentos e a linha do canto se concentram no registro médio-grave. Todos esses 

elementos musicais associados ao texto cantado proporcionam um clima mais denso e escuro 

musicalmente, que revelam um certo ar de suspense e compõe a paisagem anunciada pela 

Historiante, de uma noite sem luzes, sem estrelas e de hora avançada, já que todas as portas se 

encontravam fechadas. 

 Nos compassos de 45 a 48 (Figura 1) inicia-se uma melodia instrumental contrastante 

com o clima da frase anterior, por ser aguda e ágil, realizada pelo flautim, e que altera a 

paisagem da noite anunciada anteriormente. A compreensão dessa frase ocorre com a próxima 

frase cantada pela Historiante, que pergunta de quem seriam aqueles pés que ressoavam. 

Entendemos que Hostílio narrou musicalmente o andar da Dançarina que usava tornozeleiras de 

guizos. Por sugestão da música, podemos imaginar que a Dançarina não estava apenas andando, 

mas bailando na rua escura. A dança está representada, principalmente, pelo ritmo empregado na 

melodia do flautim. Esta frase musical também nos sugere que em uma montagem da ópera esse 

seria o provável momento de entrada da Dançarina, com seu passo leve e ágil. 

 

Figura 1 – compassos 45 a 48 

 

 A frase que segue está em escrita em escala árabe na tonalidade de Dó maior (compassos 

49 a 61) e se refere ao momento do primeiro encontro dos dois personagens, quando a 

Historiante narra que a Dançarina toca o peito do asceta com seus pés. Durante todo o canto da 

Historiante, o acompanhamento orquestral é acelerado, em blocos de acordes que se alternam a 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

198 

 

cada semicolcheia, que podem sugerir a dança da Dançarina. O ritmo somente desacelera nos 

quatro compassos (62 a 65) que separam essa frase textual da seguinte, onde também 

observamos uma nova mudança de tonalidade. Outro aspecto importante nesse trecho é a 

utilização da escala árabe
90

 para a composição das linhas instrumental e vocal. Entendemos que 

Hostílio adapta a sua música a uma ambientação oriental, uma vez que a sonoridade dessa escala 

nos remete ao local em que se passa a história.  

 A frase apresentada nos compassos de 66 a 78, em Lá bemol maior, com modulação para 

Dó maior, se refere à primeira movimentação de Upagupta, que é acordado pela Dançarina. Esse 

é o trecho musical mais calmo e sereno até o momento. A modulação para Dó maior ocorre 

quando a Historiante canta o texto “feriu-lhe os olhos, cheios de perdão”. Essa frase recebe 

maior ênfase do compositor, que a repete duas vezes e a compõe a partir de saltos ascendentes, 

tornando-a expansiva e brilhante, o que realça o humor compassivo do personagem. 

 As duas frases seguintes, compreendidas nos compassos de 79 a 91 e 95 a 104, tornam a 

se referir à Dançarina. Em ambas, observamos novamente a utilização da escala árabe e do 

flautim. Na primeira frase, a Historiante descreve a figura da Dançarina, coberta de joias, 

brilhante como estrela e coberta por um manto azul, repleta de juventude. Na segunda, é narrado 

o encantamento da Dançarina pelo asceta. 

 Encerra-se o texto da Historiante no quadro 1 no compasso 104 e inicia-se no compasso 

105 um intermezzo que reapresenta a melodia da frase da descrição da Dançarina, agora 

executada pelo flautim, e que conserva o mesmo clima musical evocado nas duas frases 

anteriores. Esse intermezzo pode ser interpretado como uma preparação para o primeiro dialogo 

que se inicia no compasso 130. 

 A Dançarina convida o asceta para ir à sua casa, pois, a terra não seria uma cama digna 

de uma pessoa cheia de virtudes como ele. Esse trecho está na tonalidade de Dó maior e a 

melodia cantada pela Dançarina apresenta uma condução ascendente e, consequentemente, mais 

brilhante. Novamente observamos a presença do flautim. Percebemos que este instrumento só foi 

utilizado nos trechos em que se referiam a essa personagem, o que nos leva a interpretar que o 

seu timbre leve e agudo, provavelmente, foi utilizado para representar a personificação da 

Dançarina.  

 Para a resposta de Upagupta (compassos anacruse de 144 a 150), Hostílio retoma a 

tonalidade de Lá bemol maior, a mesma tonalidade apresentada no momento em que o 

personagem foi despertado. Diferente da melodia da Dançarina, a melodia do asceta é 

                                                           
90

 A escala árabe, também chamada de escala cigana, é encontrada com maior frequência nas melodias folclóricas 

ciganas, gregas, eslovacas, etc. Como na escala diatônica, ela pode se apresentar no modo maior ou menor. A escala 

árabe maior possui quatro semitons, presentes entre os graus I-II, III-IV, V-VI e VII-I, e duas segundas aumentadas, 

presentes entre os graus II-III e VI-V. A escala árabe em Dó maior, utilizada por Hostílio em alguns trechos da 

ópera, se organiza da seguinte maneira: Dó-Réb-Mi-Fá-Sol-Láb-Si-Dó (MED, 1996, p. 224-225). 
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descendente e mais concentrada na região médio-grave de um cantor barítono. Talvez pelo fato 

do personagem se negar em atender o convite recebido essa melodia tenha se estruturado de 

maneira mais introspectiva e conclusiva. 

4. Conclusão 

 Percebemos, a partir do estudo da adaptação e da relação entre as configurações 

midiáticas do quadro 1 da ópera História do Asceta e Dançarina, que Hostílio Soares buscou 

trazer para a música uma série de elementos que, além de corroborarem com a mensagem 

semântica do texto, ultrapassaram o seu sentido. Podemos afirmar também que a leitura paralela 

das mídias da partitura da ópera nos descortinou informações pertinentes a possíveis concepções 

de cenário, a partir do entendimento do local em que a história se passa, e a algumas ações 

cênicas dos personagens para o momento da performance. Constatamos, portanto, que o 

compositor transpôs o texto literário de Tagore de maneira imbricada em sua obra operística, 

originando um novo produto a partir da transformação da mídia original. 

 Constamos que a parte orquestral exerce uma função que vai além do exercício de 

acompanhar a linha do canto, ao interagir com o texto poético assumindo papel de narrador, ora 

realizando algum comentário, ora indicando o comportamento e o humor dos personagens. As 

mudanças de tonalidade acompanham as mudanças dos temas abordados no texto, nos indicam o 

personagem exposto e permitem a continuação da música mantendo-a sempre em movimento. 

Vimos ainda como a música de Hostílio reflete os seus estudos com Francisco Braga e as 

tendências composicionais adotadas por muitos compositores nacionais no início do século XX.   

 Com este estudo, percebemos também que a escolha do texto poderia ser entendida como 

uma tradução dos princípios e valores de vida do compositor. 

 Esperamos que este breve estudo possa contribuir para com o entendimento e com 

performance desta e de outras obras operísticas brasileiras, além de colaborar com novas 

pesquisas e auxiliar a condução e a atuação dos intérpretes. 
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Uma reflexão sobre a noção de perspectiva em música a partir de um 

“olhar” sobre ‘Regrets des Enfermés’ de Erik Satie 

Demétrius Alexandre da Silva Souza
91

 

  

As suítes humorísticas de Erik Satie são peças pianísticas marcadas pelo amplo uso de citações 

musicais, de textos subjacentes à pauta e de caligrafia e edições peculiares. Essa sobreposição do 

sonoro, do verbal e do visual aproxima-o de uma simultaneidade tipicamente cubista. Pretendo 

observar, através de uma análise descritiva de “Regrets des Enfermés”- terceira peça de 

“Chapitrés Tournés en tous Sens”- em relação com o contexto histórico e estético, como o 

compositor maneja a forma musical no sentido de substituir a ideia de desenvolvimento pela de 
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perspectiva: os temas citados são submetidos a transposições diversas e entremeados por 

material original, como se ao invés da música se direcionar teleologicamente no tempo, ela 

consistisse em dar voltas em torno de um objeto intencional, que à cada percepção se mostra em 

diferentes perfis. 

Palavras Chave:   Erik Satie.Análise Musical.Estética 

 

1.Introdução: Sobre a noção de perspectiva em música  

A dificuldade de descrever verbalmente as experiências sensíveis - nas quais as artes tem 

seu substrato e de onde se configuram enquanto experiências estéticas- de modo satisfatório e 

positivo, ou seja não analógico, nos legou uma tradição de apropriação mútua e intrusão de 

termos e parâmetros entre as diferentes linguagens. Esse ambiente de comunicação entre os 

meios expressivos é extremamente profícuo tanto no estímulo à criação artística dentro de uma 

estética compartilhada quando no aguçamento do nosso senso interpretativo, graças à esse 

contágio podemos dizer que  dois dançarinos em cena podem realizar um contraponto e as cores 

de uma pintura podem ser descritas como consonantes ou dissonantes. Nesse sentido a noção de 

perspectiva, que é originariamente visual e espacial, também pode ser aplicada à música, a seguir 

procuro expor brevemente como este conceito aparece em diferentes sentidos: em relação à 

textura, à intensidade, à condição acústica da propagação dos sons e por último em relação à 

forma, para tanto lançarei mão de um “olhar” sobre a peça Regréts des Enfermes de Erik Satie. 

A música que em muitas situações é reputada como da ordem do inefável, não foge a essa 

dificuldade de denominação, de modo que o vocabulário musical e, por conseguinte a nossa 

própria concepção de música, são repletos de analogias e paralelos com noções oriundas de 

outros meios, principalmente aqueles relacionados ao espaço. Dizemos com naturalidade que a 

corda ré do violão está baixa, que um intervalo “é o espaço que separa um som do outro”
92

  que 

as escalas podem ser realizadas de forma ascendente e descendente e também que o plano 

melódico é horizontal e enquanto o  harmônico é vertical. 

 

“É uma fato psicológico representarmos uma melodia por uma linha que sobe, desce ou 

permanece horizontal. Por esta razão falamos em linha melódica e na dimensão 

horizontal das melodias. Empregamos conceitos geométricos para descrever fenômenos 

puramente acústicos. Por outro lado os agregados de sons simultâneos são 

representados por nós segundo uma dimensão vertical” (Kiefer, 1969, p. 11) 

 

A “localização” do parâmetro das alturas nesses dois eixos é chamada por Caznok (2003) 

de espaço bidimensional que de acordo com a autora está intimamente ligado com o modo como 
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a escrita musical se configurou ao longo da história,  principalmente pela utilização do sistema 

de linhas e espaços, pela notação neumática e a regência quironômica. 

Ao ouvirmos uma linha melódica destituída de acompanhamento harmônico, seja um 

canto gregoriano, uma canção folclórica cantada monódicamente ou uma peça pra flauta solo do 

período barroco (ainda que nesses dois últimos casos, a construção melódica seja organizada por 

uma determinada harmonia mesmo que não esteja sendo executada, uma harmonia implícita) 

estamos no território do espaço bidimensional. 

 Com a inserção de uma trama de vozes, ou seja no âmbito da polifonia já se pode falar 

em uma espécie de perspectiva musical a partir da textura. Saí-se do plano formado pelos dois 

eixos do espaço bidimensional, na medida em que as linhas contrapontísticas sugerem uma 

noção de profundidade.  Numa fuga, por exemplo, pode se dizer que o sujeito está em primeiro 

plano enquanto o contra-sujeito no segundo, um é figura, outro é fundo. No livro Como ouvir e 

entender música Aaron Copland vai dizer que: 

 

A música escrita polifonicamente exige mais atenção do ouvinte, porque se move em 

planos melódicos diferentes. (...) pede um ouvinte que possa ouvir planos melódicos 

separados cantados por vozes separadas (COPLAND, 1974, p.79-80) 

 

A noção de perspectiva também pode ser aplicada à música no que diz respeito ao 

parâmetro da intensidade. As diferentes intensidades separam planos sonoros criando a ilusão de 

profundidade, de modo que podemos dizer que os sons mais fortes soam mais próximos 

enquanto os fracos soam mais distantes, mesmo que estejam sendo produzidos pela mesma fonte 

emissora. Sendo assim, a dinâmica representa a terceira dimensão sonora a partir da qual, 

segundo Schafer(1991), podemos falar no “espaço acústico tridimensional”. Nas palavras do 

próprio autor:  

 

A dimensão que quero considerar é a dinâmica, que tem uma analogia visual apropriada 

na perspectiva. A perspectiva foi introduzida na pintura européia durante o século XV e 

tornou-se o estilo predominante seguindo as obras de Masaccio e Utrello. Há apenas um 

ponto ideal a partir do qual uma pintura em perspectiva pode ser vista; o ponto de vista. 

A perspectiva fixa o observador a uma posição, diretamente á frente da “janela” do 

quadro. Quando Giovanni Gabrieli compôs sua Sonata Pian’ e Forte (literalmente para 

soar forte e fraco), introduziu o pensamento em perspectiva na música ocidental. (...) Da 

mesma maneira que os objetos são ordenados em fila na pintura em perspectiva, 

dependendo de sua distância em relação ao observador, também o são os sons musicais, 

por meio de sua ênfase dinâmica no espaço virtual da paisagem sonora. (p. 220) 

 

O ambiente acústico em que qualquer som é emitido e percebido envolve 

necessariamente uma conjuntura posicional, em outras palavras, toda vez que um som se realiza 

enquanto fenômeno a posição relativa entre o ouvinte e a fonte emissora, bem como as 
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características acústicas do meio em que ele se propaga são variáveis que lhe determinam 

diretamente. 

Nesse sentido lato, todo som é tridimensional já que o campo, o ouvinte e a fonte 

emissora estabelecem entre si um relação espacial. Os desdobramentos do fazer musical, 

consequentemente, se viram obrigados a encontrar soluções criativas ao longo da história, para 

essas condições determinantes que se situam na intersecção de aspectos sociais, acústicos e 

estéticos. 

Caznok (2003) aponta que “a dimensão acústico espacial sempre esteve realizada na 

consciência de músicos e ouvintes desde o canto gregoriano até os dias de hoje”. Da disposição 

dos coros antifonais, assim como o deslocamento de uma procissão ao cantar um conductus 

certamente, advinham efeitos de perspectiva. Igualmente na configuração espacial da orquestra, 

em que os instrumentos de sonoridade mais “pesada” ficam recuados no palco, também está em 

jogo a relação do som com a profundidade. 

No âmbito da música contemporânea a relação espaço-som tem sido explorada 

artísticamente e suscitado reflexões sobre a própria prática. desde o cruzamento de bandas 

marciais em movimento tocando músicas diferentes proposto Ives a experiências como Gruppen 

de Stockhausen, onde três orquestras são dispostas em lugares separados do auditório até a 

infinidade de possibilidades que surgiram do conceito de espacialização do som no contexto da 

música eletroacústica, temos visto o uso da perspectiva como elemento central na realização de 

efeitos expressivos até então inauditos. 

O tratamento com o que Erik Satie maneja a forma musical em diversas peças de suas 

suítes humorísticas pode ser interpretado por meio de analogia, como uma maneira de 

representar as variações de perspectiva através das quais um observador visa um determinado 

objeto em diferentes posições relativas. Seus procedimento consiste basicamente em tomar um 

tema de empréstimo e transpô-lo quase sem alterações internas à diferentes regiões da tessitura 

instrumental, essas transposições em alguns casos podem ser enquadradas em um padrão 

intervalar determinado. Antes de nos voltarmos à peça Regréts des enfermés onde esse 

procedimento fica bem evidente, convém uma breve exposição a respeito da poética das suítes 

humorísticas de modo que seja explicitada sua surpreendente complexidade intersemiótica.   

 

2.As Suítes Humorísticas (1913-1917) de Erik Satie 

Entre os anos de 1913 e 1917 o compositor francês Erik Satie publicou uma série de 

suítes para piano - geralmente grupos de três miniaturas – que ficariam conhecidas como suítes 

humorísticas. Essa denominação advêm do caráter satírico e parodístico dessas peças, realizado 

principalmente através de citações musicais - tanto de gêneros como de peças específicas - e da 
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inserção de textos subjacentes à pauta que frequentemente oscilam entre a linearidade narrativa e 

a completa falta de sentido. Além da sobreposição de conteúdo sonoro e verbal o compositor 

também se mostrava preocupado com a visualidade da partitura ao eliminar barras de compasso 

e utilizar uma caligrafia peculiar. De modo que a despeito de sua extensão diminuta e aspecto 

despretensioso as miniaturas de Satie são objetos complexos no seu entrecruzamento de meios e 

paralelismo entre organização interna e referencialidade extramusical 

  É notável que o tom característico dessas peças reflete um tipo de humor conhecido como 

blague típico dos cabarés parisienses do final do séc.XIX e início do XX, onde eram praticadas 

as chamadas chansons parodique, canções de tom pilhérico em que os artistas inseriam uma letra 

diferente em uma melodia conhecida, o novo texto, sempre carregado de um humor caustico, 

frequentemente remetia a efemérides envolvendo figuras públicas, estereótipos da vida cotidiana 

daquele contexto ou até a eventos políticos contemporâneos. A respeito do blague, escreve Du 

bled: 

 

Blague is a certain taste which is peculiar to Parisians, and still more to Parisians o four 

generation, to disparage, to mock, to render ludicrous evereything that hommes, and 

above all prud’hommes are in the habito fo respecting and caring for; but this raillery is 

characterized by the fact that He Who takes it up does so more in play, for a Love of 

paradox, that in conviction: He mocks himself with his own banter, ‘il blague’ (Du 

Bled, 1913, p.258 apud Davies, 2007, p. XX) 

 

Sabe-se que Satie era freqüentador assíduo do café Chat Noir onde atua como pianista e 

convive com inúmeros artistas  O período em que Satie acompanha o cantor espanhol Vicent 

Hyspa, famoso pelas suas chansons parodique exerce certamente influência no humor de suas 

miniaturas, ao mesmo tempo em que aproxima-o mais ainda da prática das citações musicais 

característica do gênero.  

Paralelamente à influência dos cabaret artistique, a presença de Satie no âmbito da 

música de concerto e no estudo formal de composição também são elementos determinantes para 

a compreensão de sua estética. No intento de preencher algumas lacunas em sua formação como 

compositor, Satie frequenta os cursos de Roussel e D’indy,  na recém formada Schola Cantorum, 

cujas diretrizes valorizam mais o estudo do contraponto e música antiga em detrimento do 

virtuosismo exaltado pelo conservatório de Paris (que Satie frequentara na juventude, porém sem 

o mesmo sucesso). Além disso, a partir de 1911, suas obras passam integrar os programas de 

concerto da Societé Musicale indépendante (SMI) fundada por  Ravel., conferindo-lhes 

repercussão inaudita até então.  
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Era premente entre esses músicos, a preocupação em estabelecer uma poética musical 

propriamente francesa em oposição à germânica, cujo principal expoente no final do séc XIX era 

Richard Wagner. Desse modo, realiza-se um resgate de compositores pré-românticos como 

Lully, Couperin e Rameau. As formas de danças binárias presentes no repertório para teclas 

desses últimos, passa a servir de modelo para obras como le Tombeau de Couperin e Suite 

Bergamasque de Ravel e Debussy respectivamente. (ainda que o legado deste último em relação 

à forma livre seja determinante para o desenvolvimento subsequente da música moderna). De 

acordo com Davies: 

 

In the effort to define a new musical tradition for France, the rediscovery of the nation’s 

musical heirtage was fundamental. Dance forms of the [Pre-Romantic] period held a 

special appeal, offering na alternative to the rigid formalism and developmental 

orientation characteristic of the Germanic sonata and symphony (Davies, 2007,p.74) 

 

As alternativas encontradas por Satie para evitar a orientação teleológica do discurso 

musical são algo peculiares e distam dos meio encontrados por seus contemporâneos, ele não 

adere às formas convencionais herdadas do período barroco, como o fez frequentemente Ravel 

(ao invés disso, seu olhar para o passado se direciona mais à uma leitura também peculiar da 

idade média e se traduz em obras como as suas Ogives)  tampouco envereda-se pela 

complexidade da forma livre e pela riqueza do colorido orquestral caros à Debussy.  

Essa alternativa tem que ver com o modo singular que  a repetição é utilizada ao invés de 

procurar equilibrá-la com a variedade, o que de acordo com uma visão tradicional de 

composição garante ao mesmo tempo a compreensibilidade e a renovação do interesse, Satie 

repete à exaustão temas bastante simples, de forma que toda expectativa de transformação é 

anulada e a experiência de escuta se insere num registro de circularidade temporal e permanência 

 Isso fica evidente na sua obra mais famosa, as Gymnopedies, Satie lança mão da 

repetição e da economia temática, de modo que a sucessão dos materiais não engendra uma 

narratividade linear conducente de um ponto à outro, antes cria uma atmosfera anímica sem os 

arroubos emocionais típicos do romantismo. Nas suas  vexations ele indica, capciosamente, que 

se repita um trecho de duas linhas nada menos que 840 e vezes. Mesmo em obras de maiores 

dimensões, como é o caso do Ballet Parade e do oratório Socrate, ele recorre mais aos ostinatos 

do que ao desenvolvimento harmônico. Vejamos como, na peça Regréts des enfermes, a 

repetição surge como alternativa  à um tipo de desenvolvimento evolutivo e pode sugerir uma 

ideia de perspectiva que não está associada nem à textura, tampouco à dinâmica ou à acústica 

mas à própria forma. 
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3. Um “olhar” sobre Regréts des enfermes  

  

Como dissemos, nas suítes humorísticas as repetições e transposições de um determinado 

tema tomado de empréstimo da tradição musical, são os principais modos pelos quais Erik Satie 

organiza suas miniaturas. Entre essas repetições, geralmente é intercalado algum material de sua 

autoria, de modo que  os trechos propriamente novos são com frequencia os elementos de 

conexão entre as aparições transpostas do tema citado.  

Belva Hare, num estudo acerca do empréstimo musical na obra de Satie
93

, observa que 

esse procedimento intertextual de repetição pode ser enquadrado em duas categorias, de acordo 

com a presença ou ausência de uma organização intervalar das sequencias de transposição. 

Sendo assim, ela denomina Periodic Settings à técnica de “alternância entre  um tema 

emprestado e material recém-composto”
94

 em que Satie, apesar de não impor uma estrutura 

rígida, “organiza a composição através de aparições regulares”
95

 desse tema. A segunda 

categoria, Reiterative Settings, segundo ela é semelhante à primeira, distinguindo-se dela pelo 

fato de não “implicar qualquer tipo de de processo periódico”
96

 ou seja, a sucessão de 

transposições não obedece à um padrão intervalar.  

A peça aqui estudada enquadra-se no segundo tipo e é o terceiro movimento de uma suíte 

cujo título, Chapitres tournés en tous sens, (o que poderia ser traduzido como capítulos girando 

em todos os sentidos), Sugere uma ideia de circularidade. O tema que Satie se apropria é a 

canção infantil “Nous n’irons plus au bois”: 

 

 Fig.1 canção 

infantil nous n’irons plus aubois 

 

Além da circularidade que sugere o título da suíte, há ainda aquela respectiva à 

ludicidade infantil típica das canções desse gênero, que muitas vezes são cantadas em roda e 

com frequência são repetidas inúmeras vezes, de acordo com o desenrolar do jogo. Satie investe 

no contraste entre a atmosfera lúdica do tema citado e o conteúdo programático de sua peça, que 

descreve a letargia e o tédio de dois personagens que tem sua imagem associadas ao cárcere: 
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  The uses and aesthetics of musical borrowing in Erik Satie’s humoristic piano suítes, 1913-1917. University of 
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Jonas, o personagem bíblico que teria ficado preso dentro de uma baleia e Latude, um francês 

que viveu no século XVII e tornou-se conhecido por realizar inúmeros ardis. 

Esse tédio sugerido pelo programa textual é também reforçado pelo elemento da 

repetição, não só do tema em si mas também pelo constância e homogeneidade de um único 

ethos durante a peça inteira , como já foi dito, a música de Satie se não presta aos arroubos 

emocionais característicos do romantismo nem à grandiloqüência expressiva cara à esse mesmo 

período. 

Finalmente, cabe dizer que o modo pelo qual Satie se apropria dos seus temas de modo 

geral (e esse é o caso desta peça) se caracteriza mais pela descontextualização do que pela 

deformação, ele não os submete à alteração significativas, mas desvia seu efeito original ao 

colocá-los em uma situação de incongruência harmônica e semântica (devido ao contraste entre a 

letra do tema original e o texto que ele insere na sua partitura). 

Durante a peça esse tema aparecerá nada menos que cinco vezes, sempre transposto para 

alturas diferentes , essas transposições podem ser comparadas com os diferentes pontos de vista - 

ora mais próximo ora mais distante- de um observador que dá voltas em torno de um objeto 

visado
97

, a fim de lhe abarcar os infinitos aspectos pelo quais mostra. A cada perspectiva esse 

objeto aparece com alguma ligeira alteração, da mesma forma que a alteração da posição relativa 

entre observante e observado implica pequenas deformações no modo como este se mostra. Essa 

abordagem é análoga àquela utilizada pelos artistas plásticos cubistas na sua sobreposição de 

pontos de vista e simultaneidade de meios. Conforme Argan: 

 

a sobreposição e justaposição de múltiplas visões, a partir de diferentes ângulos, com o 

propósito de apresentar os objetos como se mostram, mas também como são, isto é, não 

só no aspecto que possuem de um determinado ponto de vista, como na relação entre 

sua estrutura e a estrutura do espaço (Argan,p. 1992,p.302) 

 

 Sendo assim, se numa primeira aparição o tema está em Lá menor na região média do 

instrumento, na segunda ele está uma terça maior acima e na terceira tem como tônica o Fá², já 

numa região grave do piano, como se vê, respectivamente nas figuras 2,3 e 4: 
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 Uma analogia muito semelhante é utilizada por Mussorgsky na sua obra Quadros de uma exposição, em que cada 

que peça representa um quadro é entremeada por um promenade, ou seja, pelo deslocamento de um suposto 

observador que entre um e outro  
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Fig.2:1° “olhar” sobre o tema 

 

  

Fig.3:2° “olhar” sobre o tema  

 

Fig.4:3° “olhar” sobre o tema 

Entre cada uma dessas visadas sobre o tema Satie insere algum material heterogêneo de 

conexão, no entanto no caso desta peça, esses materiais são em sua maioria fragmentos do 

próprio tema, de forma que o a totalidade da obra (se é que é possível utilizar esse termo para um 

objeto que parece não ter começo, meio e fim, de fato, a peça poderia começar em qualquer um 

dos pontos) resulta numa homogeneidade de caráter e num movimento circular que não conduz a 

parte alguma. Isso fica evidente nesse ostinato que é entrepostos ao tema, constituído pela 

primeira célula do mesmo (Fig.5) . 
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Fig.5: material de conexão constituído pela sobreposição de dois ostinatos, o inferior é retirado da primeira 

celular de Nous n’irons plus au bois 

 

 No único momento em que a peça esboça algum ímpeto expressivo, em função da 

repentina indicação de dinâmica fortíssimo e pela dobra em oitavas do tema recorrente, o efeito 

parece ser mais de uma caricatura da dramaticidade romântica do que tentativa de lograr um 

afeto autêntico (Fig.6).Na última vez que o tema aparece integralmente- transposto à Eb²- ele 

tem como acompanhamento essa mesma célula anacrúsica (Fig.7): 

 

 

 

 

 

Fig.7 

Conclusão 

A música, enquanto arte que se desdobra no tempo, pode às vezes dissimular o devir 

temporal que lhe é necessário e constituinte e assumir traços que remetem analogamente à noção 
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de espaço. De fato, se assumirmos que nossa experiência do tempo e do espaço não são 

incomunicáveis -como se um fosse pura interioridade e outro, pura exterioridade- pode-se com 

segurança afirmar que esse feixe onde um e outro se insterseccionam pode ser ocupado pela 

imaginação e produção artística.  

Na peça de Satie, é interessante notar que essa insistência no mesmo material, sem que 

ele seja submetido aos procedimentos canônicos de variação e transformação, tensiona no 

interior da própria obra a relação entre redundância e  informação nova. Até que ponto é possível 

sustentar um discurso musical com o mínimo de transformação? Implicaria essa recusa a adoção 

de uma outra poética não relacionada à ideia de discurso ou até mesmo relacionada com outra 

noção de tempo musical? Minha sugestão é que a analogia com o espaço e com a ideia de 

perspectiva, pode ser uma interpretação possível para a problemática suscitada pela poética de 

Satie na sua contestação da teleologia musical em direção à simultaneidade e à repetição. 

A própria coexistência de meios que se sobrepõem e ressignificam conduz à uma zona 

intermediária entre a temporalidade e espacialidade, como no caso das obras que exploram o 

contraponto entre a apreensão sincrônica da imagem e diacrônica do som. De modo que encerrar 

esta reflexão com indagação de Merleau-Ponty: “Quando se diz simultaneidade, estar-se-á 

querendo dizer tempo, estar-se-á querendo dizer espaço?”
98 
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UMA REFLEXÃO SOBRE A NOÇÃO DE PERSPECTIVA EM MÚSICA A 

PARTIR DE UM “OLHAR” SOBRE “REGRETS DES ENFERMÉS” DE ERIK 

SATIE 

                   Demétrius Alexandre da Silva Souza
99

  

Resumo:As suítes humorísticas de Erik Satie são peças pianísticas marcadas pelo amplo uso de citações musicais, 

de textos subjacentes à pauta e de caligrafia e edições peculiares. Essa sobreposição do sonoro, do verbal e do visual 

aproxima-o de uma simultaneidade tipicamente cubista. Pretendo observar, através de uma análise descritiva de 

“Regrets des Enfermés”- terceira peça de “Chapitrés Tournés en tous Sens”- em relação com o contexto histórico e 

estético, como o compositor maneja a forma musical no sentido de substituir a ideia de desenvolvimento pela de 

perspectiva: os temas citados são submetidos a transposições diversas e entremeados por material original, como se 

ao invés da música se direcionar teleologicamente no tempo, ela consistisse em dar voltas em torno de um objeto 

intencional, que à cada percepção se mostra em diferentes perfis. 

Palavras Chave:   Erik Satie.Análise Musical.Estética 

1.Introdução: Sobre a noção de perspectiva em música  

A dificuldade de descrever verbalmente as experiências sensíveis - nas quais as artes tem 

seu substrato e de onde se configuram enquanto experiências estéticas- de modo satisfatório e 

positivo, ou seja não analógico, nos legou uma tradição de apropriação mútua e intrusão de 

termos e parâmetros entre as diferentes linguagens. Esse ambiente de comunicação entre os 

meios expressivos é extremamente profícuo tanto no estímulo à criação artística dentro de uma 

estética compartilhada quando no aguçamento do nosso senso interpretativo, graças à esse 

contágio podemos dizer que  dois dançarinos em cena podem realizar um contraponto e as cores 

de uma pintura podem ser descritas como consonantes ou dissonantes. Nesse sentido a noção de 

perspectiva, que é originariamente visual e espacial, também pode ser aplicada à música, a seguir 

procuro expor brevemente como este conceito aparece em diferentes sentidos: em relação à 

textura, à intensidade, à condição acústica da propagação dos sons e por último em relação à 

forma, para tanto lançarei mão de um “olhar” sobre a peça Regréts des Enfermes de Erik Satie. 

A música que em muitas situações é reputada como da ordem do inefável, não foge a essa 

dificuldade de denominação, de modo que o vocabulário musical e, por conseguinte a nossa 

própria concepção de música, são repletos de analogias e paralelos com noções oriundas de 

outros meios, principalmente aqueles relacionados ao espaço. Dizemos com naturalidade que a 

corda ré do violão está baixa, que um intervalo “é o espaço que separa um som do outro”
100

  que 

as escalas podem ser realizadas de forma ascendente e descendente e também que o plano 

melódico é horizontal e enquanto o  harmônico é vertical. 

“É uma fato psicológico representarmos uma melodia por uma linha que sobe, desce ou 

permanece horizontal. Por esta razão falamos em linha melódica e na dimensão 
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horizontal das melodias. Empregamos conceitos geométricos para descrever fenômenos 

puramente acústicos. Por outro lado os agregados de sons simultâneos são 

representados por nós segundo uma dimensão vertical” (Kiefer, 1969, p. 11) 

 

A “localização” do parâmetro das alturas nesses dois eixos é chamada por Caznok (2003) 

de espaço bidimensional que de acordo com a autora está intimamente ligado com o modo como 

a escrita musical se configurou ao longo da história,  principalmente pela utilização do sistema 

de linhas e espaços, pela notação neumática e a regência quironômica. 

Ao ouvirmos uma linha melódica destituída de acompanhamento harmônico, seja um 

canto gregoriano, uma canção folclórica cantada monódicamente ou uma peça pra flauta solo do 

período barroco (ainda que nesses dois últimos casos, a construção melódica seja organizada por 

uma determinada harmonia mesmo que não esteja sendo executada, uma harmonia implícita) 

estamos no território do espaço bidimensional. 

 Com a inserção de uma trama de vozes, ou seja no âmbito da polifonia já se pode falar 

em uma espécie de perspectiva musical a partir da textura. Saí-se do plano formado pelos dois 

eixos do espaço bidimensional, na medida em que as linhas contrapontísticas sugerem uma 

noção de profundidade.  Numa fuga, por exemplo, pode se dizer que o sujeito está em primeiro 

plano enquanto o contra-sujeito no segundo, um é figura, outro é fundo. No livro Como ouvir e 

entender música Aaron Copland vai dizer que: 

A música escrita polifonicamente exige mais atenção do ouvinte, porque se move em 

planos melódicos diferentes. (...) pede um ouvinte que possa ouvir planos melódicos 

separados cantados por vozes separadas (COPLAND, 1974, p.79-80) 

A noção de perspectiva também pode ser aplicada à música no que diz respeito ao 

parâmetro da intensidade. As diferentes intensidades separam planos sonoros criando a ilusão de 

profundidade, de modo que podemos dizer que os sons mais fortes soam mais próximos 

enquanto os fracos soam mais distantes, mesmo que estejam sendo produzidos pela mesma fonte 

emissora. Sendo assim, a dinâmica representa a terceira dimensão sonora a partir da qual, 

segundo Schafer(1991), podemos falar no “espaço acústico tridimensional”. Nas palavras do 

próprio autor:  

A dimensão que quero considerar é a dinâmica, que tem uma analogia visual apropriada 

na perspectiva. A perspectiva foi introduzida na pintura européia durante o século XV e 

tornou-se o estilo predominante seguindo as obras de Masaccio e Utrello. Há apenas um 

ponto ideal a partir do qual uma pintura em perspectiva pode ser vista; o ponto de vista. 

A perspectiva fixa o observador a uma posição, diretamente á frente da “janela” do 

quadro. Quando Giovanni Gabrieli compôs sua Sonata Pian’ e Forte (literalmente para 

soar forte e fraco), introduziu o pensamento em perspectiva na música ocidental. (...) Da 

mesma maneira que os objetos são ordenados em fila na pintura em perspectiva, 

dependendo de sua distância em relação ao observador, também o são os sons musicais, 

por meio de sua ênfase dinâmica no espaço virtual da paisagem sonora. (p. 220) 
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O ambiente acústico em que qualquer som é emitido e percebido envolve 

necessariamente uma conjuntura posicional, em outras palavras, toda vez que um som se realiza 

enquanto fenômeno a posição relativa entre o ouvinte e a fonte emissora, bem como as 

características acústicas do meio em que ele se propaga são variáveis que lhe determinam 

diretamente. 

 Nesse sentido lato, todo som é tridimensional já que o campo, o ouvinte e a fonte 

emissora estabelecem entre si um relação espacial. Os desdobramentos do fazer musical, 

consequentemente, se viram obrigados a encontrar soluções criativas ao longo da história, para 

essas condições determinantes que se situam na intersecção de aspectos sociais, acústicos e 

estéticos. 

Caznok (2003) aponta que “a dimensão acústico espacial sempre esteve realizada na 

consciência de músicos e ouvintes desde o canto gregoriano até os dias de hoje”. Da disposição 

dos coros antifonais, assim como o deslocamento de uma procissão ao cantar um conductus 

certamente, advinham efeitos de perspectiva. Igualmente na configuração espacial da orquestra, 

em que os instrumentos de sonoridade mais “pesada” ficam recuados no palco, também está em 

jogo a relação do som com a profundidade. 

No âmbito da música contemporânea a relação espaço-som tem sido explorada 

artísticamente e suscitado reflexões sobre a própria prática. desde o cruzamento de bandas 

marciais em movimento tocando músicas diferentes proposto Ives a experiências como Gruppen 

de Stockhausen, onde três orquestras são dispostas em lugares separados do auditório até a 

infinidade de possibilidades que surgiram do conceito de espacialização do som no contexto da 

música eletroacústica, temos visto o uso da perspectiva como elemento central na realização de 

efeitos expressivos até então inauditos. 

O tratamento com o que Erik Satie maneja a forma musical em diversas peças de suas 

suítes humorísticas pode ser interpretado por meio de analogia, como uma maneira de 

representar as variações de perspectiva através das quais um observador visa um determinado 

objeto em diferentes posições relativas. Seus procedimento consiste basicamente em tomar um 

tema de empréstimo e transpô-lo quase sem alterações internas à diferentes regiões da tessitura 

instrumental, essas transposições em alguns casos podem ser enquadradas em um padrão 

intervalar determinado. Antes de nos voltarmos à peça Regréts des enfermés onde esse 

procedimento fica bem evidente, convém uma breve exposição a respeito da poética das suítes 

humorísticas de modo que seja explicitada sua surpreendente complexidade intersemiótica.   

2.As Suítes Humorísticas (1913-1917) de Erik Satie 
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Entre os anos de 1913 e 1917 o compositor francês Erik Satie publicou uma série de 

suítes para piano - geralmente grupos de três miniaturas – que ficariam conhecidas como suítes 

humorísticas. Essa denominação advêm do caráter satírico e parodístico dessas peças, realizado 

principalmente através de citações musicais - tanto de gêneros como de peças específicas - e da 

inserção de textos subjacentes à pauta que frequentemente oscilam entre a linearidade narrativa e 

a completa falta de sentido. Além da sobreposição de conteúdo sonoro e verbal o compositor 

também se mostrava preocupado com a visualidade da partitura ao eliminar barras de compasso 

e utilizar uma caligrafia peculiar. De modo que a despeito de sua extensão diminuta e aspecto 

despretensioso as miniaturas de Satie são objetos complexos no seu entrecruzamento de meios e 

paralelismo entre organização interna e referencialidade extramusical 

  É notável que o tom característico dessas peças reflete um tipo de humor conhecido como 

blague típico dos cabarés parisienses do final do séc.XIX e início do XX, onde eram praticadas 

as chamadas chansons parodique, canções de tom pilhérico em que os artistas inseriam uma letra 

diferente em uma melodia conhecida, o novo texto, sempre carregado de um humor caustico, 

frequentemente remetia a efemérides envolvendo figuras públicas, estereótipos da vida cotidiana 

daquele contexto ou até a eventos políticos contemporâneos. A respeito do blague, escreve Du 

bled: 

Blague is a certain taste which is peculiar to Parisians, and still more to Parisians o four 

generation, to disparage, to mock, to render ludicrous evereything that hommes, and 

above all prud’hommes are in the habito fo respecting and caring for; but this raillery is 

characterized by the fact that He Who takes it up does so more in play, for a Love of 

paradox, that in conviction: He mocks himself with his own banter, ‘il blague’ (Du 

Bled, 1913, p.258 apud Davies, 2007, p. XX) 

Sabe-se que Satie era freqüentador assíduo do café Chat Noir onde atua como pianista e 

convive com inúmeros artistas  O período em que Satie acompanha o cantor espanhol Vicent 

Hyspa, famoso pelas suas chansons parodique exerce certamente influência no humor de suas 

miniaturas, ao mesmo tempo em que aproxima-o mais ainda da prática das citações musicais 

característica do gênero.  

Paralelamente à influência dos cabaret artistique, a presença de Satie no âmbito da 

música de concerto e no estudo formal de composição também são elementos determinantes para 

a compreensão de sua estética. No intento de preencher algumas lacunas em sua formação como 

compositor, Satie frequenta os cursos de Roussel e D’indy,  na recém formada Schola Cantorum, 

cujas diretrizes valorizam mais o estudo do contraponto e música antiga em detrimento do 

virtuosismo exaltado pelo conservatório de Paris (que Satie frequentara na juventude, porém sem 

o mesmo sucesso). Além disso, a partir de 1911, suas obras passam integrar os programas de 
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concerto da Societé Musicale indépendante (SMI) fundada por  Ravel., conferindo-lhes 

repercussão inaudita até então.  

Era premente entre esses músicos, a preocupação em estabelecer uma poética musical 

propriamente francesa em oposição à germânica, cujo principal expoente no final do séc XIX era 

Richard Wagner. Desse modo, realiza-se um resgate de compositores pré-românticos como 

Lully, Couperin e Rameau. As formas de danças binárias presentes no repertório para teclas 

desses últimos, passa a servir de modelo para obras como le Tombeau de Couperin e Suite 

Bergamasque de Ravel e Debussy respectivamente. (ainda que o legado deste último em relação 

à forma livre seja determinante para o desenvolvimento subsequente da música moderna). De 

acordo com Davies: 

 

In the effort to define a new musical tradition for France, the rediscovery of the nation’s 

musical heirtage was fundamental. Dance forms of the [Pre-Romantic] period held a 

special appeal, offering na alternative to the rigid formalism and developmental 

orientation characteristic of the Germanic sonata and symphony (Davies, 2007,p.74) 

As alternativas encontradas por Satie para evitar a orientação teleológica do discurso 

musical são algo peculiares e distam dos meio encontrados por seus contemporâneos, ele não 

adere às formas convencionais herdadas do período barroco, como o fez frequentemente Ravel 

(ao invés disso, seu olhar para o passado se direciona mais à uma leitura também peculiar da 

idade média e se traduz em obras como as suas Ogives)  tampouco envereda-se pela 

complexidade da forma livre e pela riqueza do colorido orquestral caros à Debussy.  

 Essa alternativa tem que ver com o modo singular que  a repetição é utilizada ao invés de 

procurar equilibrá-la com a variedade, o que de acordo com uma visão tradicional de 

composição garante ao mesmo tempo a compreensibilidade e a renovação do interesse, Satie 

repete à exaustão temas bastante simples, de forma que toda expectativa de transformação é 

anulada e a experiência de escuta se insere num registro de circularidade temporal e permanência 

 Isso fica evidente na sua obra mais famosa, as Gymnopedies, Satie lança mão da 

repetição e da economia temática, de modo que a sucessão dos materiais não engendra uma 

narratividade linear conducente de um ponto à outro, antes cria uma atmosfera anímica sem os 

arroubos emocionais típicos do romantismo. Nas suas  vexations ele indica, capciosamente, que 

se repita um trecho de duas linhas nada menos que 840 e vezes. Mesmo em obras de maiores 

dimensões, como é o caso do Ballet Parade e do oratório Socrate, ele recorre mais aos ostinatos 

do que ao desenvolvimento harmônico. Vejamos como, na peça Regréts des enfermes, a 

repetição surge como alternativa  à um tipo de desenvolvimento evolutivo e pode sugerir uma 
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ideia de perspectiva que não está associada nem à textura, tampouco à dinâmica ou à acústica 

mas à própria forma. 

3. Um “olhar” sobre Regréts des enfermes   

Como dissemos, nas suítes humorísticas as repetições e transposições de um determinado 

tema tomado de empréstimo da tradição musical, são os principais modos pelos quais Erik Satie 

organiza suas miniaturas. Entre essas repetições, geralmente é intercalado algum material de sua 

autoria, de modo que  os trechos propriamente novos são com frequencia os elementos de 

conexão entre as aparições transpostas do tema citado.  

Belva Hare, num estudo acerca do empréstimo musical na obra de Satie
101

, observa que 

esse procedimento intertextual de repetição pode ser enquadrado em duas categorias, de acordo 

com a presença ou ausência de uma organização intervalar das sequencias de transposição. 

Sendo assim, ela denomina Periodic Settings à técnica de “alternância entre  um tema 

emprestado e material recém-composto”
102

 em que Satie, apesar de não impor uma estrutura 

rígida, “organiza a composição através de aparições regulares”
103

 desse tema. A segunda 

categoria, Reiterative Settings, segundo ela é semelhante à primeira, distinguindo-se dela pelo 

fato de não “implicar qualquer tipo de de processo periódico”
104

 ou seja, a sucessão de 

transposições não obedece à um padrão intervalar.  

A peça aqui estudada enquadra-se no segundo tipo e é o terceiro movimento de uma suíte 

cujo título, Chapitres tournés en tous sens, (o que poderia ser traduzido como capítulos girando 

em todos os sentidos), Sugere uma ideia de circularidade. O tema que Satie se apropria é a 

canção infantil “Nous n’irons plus au bois”: 

 

 

                                          Fig.1 canção infantil nous n’irons plus aubois 
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Além da circularidade que sugere o título da suíte, há ainda aquela respectiva à 

ludicidade infantil típica das canções desse gênero, que muitas vezes são cantadas em roda e 

com frequência são repetidas inúmeras vezes, de acordo com o desenrolar do jogo. Satie investe 

no contraste entre a atmosfera lúdica do tema citado e o conteúdo programático de sua peça, que 

descreve a letargia e o tédio de dois personagens que tem sua imagem associadas ao cárcere: 

Jonas, o personagem bíblico que teria ficado preso dentro de uma baleia e Latude, um francês 

que viveu no século XVII e tornou-se conhecido por realizar inúmeros ardis. 

Esse tédio sugerido pelo programa textual é também reforçado pelo elemento da 

repetição, não só do tema em si mas também pelo constância e homogeneidade de um único 

ethos durante a peça inteira , como já foi dito, a música de Satie se não presta aos arroubos 

emocionais característicos do romantismo nem à grandiloqüência expressiva cara à esse mesmo 

período. 

Finalmente, cabe dizer que o modo pelo qual Satie se apropria dos seus temas de modo 

geral (e esse é o caso desta peça) se caracteriza mais pela descontextualização do que pela 

deformação, ele não os submete à alteração significativas, mas desvia seu efeito original ao 

colocá-los em uma situação de incongruência harmônica e semântica (devido ao contraste entre a 

letra do tema original e o texto que ele insere na sua partitura). 

Durante a peça esse tema aparecerá nada menos que cinco vezes, sempre transposto para 

alturas diferentes , essas transposições podem ser comparadas com os diferentes pontos de vista - 

ora mais próximo ora mais distante- de um observador que dá voltas em torno de um objeto 

visado
105

, a fim de lhe abarcar os infinitos aspectos pelo quais mostra. A cada perspectiva esse 

objeto aparece com alguma ligeira alteração, da mesma forma que a alteração da posição relativa 

entre observante e observado implica pequenas deformações no modo como este se mostra. Essa 

abordagem é análoga àquela utilizada pelos artistas plásticos cubistas na sua sobreposição de 

pontos de vista e simultaneidade de meios. Conforme Argan: 

a sobreposição e justaposição de múltiplas visões, a partir de diferentes ângulos, com o 

propósito de apresentar os objetos como se mostram, mas também como são, isto é, não 

só no aspecto que possuem de um determinado ponto de vista, como na relação entre 

sua estrutura e a estrutura do espaço (Argan,p. 1992,p.302) 

 Sendo assim, se numa primeira aparição o tema está em Lá menor na região média do 

instrumento, na segunda ele está uma terça maior acima e na terceira tem como tônica o Fá², já 

numa região grave do piano, como se vê, respectivamente nas figuras 2,3 e 4: 
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 Uma analogia muito semelhante é utilizada por Mussorgsky na sua obra Quadros de uma exposição, em que 
cada que peça representa um quadro é entremeada por um promenade, ou seja, pelo deslocamento de um 
suposto observador que entre um e outro  
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                                                                          Fig.2:1° “olhar” sobre o tema 

 

  

                                                                        Fig.3:2° “olhar” sobre o tema  

 

Fig.4:3° “olhar” sobre o tema 

Entre cada uma dessas visadas sobre o tema Satie insere algum material heterogêneo de 

conexão, no entanto no caso desta peça, esses materiais são em sua maioria fragmentos do 

próprio tema, de forma que o a totalidade da obra (se é que é possível utilizar esse termo para um 

objeto que parece não ter começo, meio e fim, de fato, a peça poderia começar em qualquer um 

dos pontos) resulta numa homogeneidade de caráter e num movimento circular que não conduz a 
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parte alguma. Isso fica evidente nesse ostinato que é entrepostos ao tema, constituído pela 

primeira célula do mesmo (Fig.5) . 

 

Fig.5: material de conexão constituído pela sobreposição de dois ostinatos, o inferior é retirado da primeira 

celular de Nous n’irons plus au bois 

 

 No único momento em que a peça esboça algum ímpeto expressivo, em função da 

repentina indicação de dinâmica fortíssimo e pela dobra em oitavas do tema recorrente, o efeito 

parece ser mais de uma caricatura da dramaticidade romântica do que tentativa de lograr um 

afeto autêntico (Fig.6).Na última vez que o tema aparece integralmente- transposto à Eb²- ele 

tem como acompanhamento essa mesma célula anacrúsica (Fig.7): 
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Fig.7 

Conclusão 

A música, enquanto arte que se desdobra no tempo, pode às vezes dissimular o devir 

temporal que lhe é necessário e constituinte e assumir traços que remetem analogamente à noção 

de espaço. De fato, se assumirmos que nossa experiência do tempo e do espaço não são 

incomunicáveis -como se um fosse pura interioridade e outro, pura exterioridade- pode-se com 

segurança afirmar que esse feixe onde um e outro se insterseccionam pode ser ocupado pela 

imaginação e produção artística.  

Na peça de Satie, é interessante notar que essa insistência no mesmo material, sem que 

ele seja submetido aos procedimentos canônicos de variação e transformação, tensiona no 

interior da própria obra a relação entre redundância e  informação nova. Até que ponto é possível 

sustentar um discurso musical com o mínimo de transformação? Implicaria essa recusa a adoção 

de uma outra poética não relacionada à ideia de discurso ou até mesmo relacionada com outra 

noção de tempo musical? Minha sugestão é que a analogia com o espaço e com a ideia de 

perspectiva, pode ser uma interpretação possível para a problemática suscitada pela poética de 

Satie na sua contestação da teleologia musical em direção à simultaneidade e à repetição. 

A própria coexistência de meios que se sobrepõem e ressignificam conduz à uma zona 

intermediária entre a temporalidade e espacialidade, como no caso das obras que exploram o 

contraponto entre a apreensão sincrônica da imagem e diacrônica do som. De modo que encerrar 

esta reflexão com indagação de Merleau-Ponty: “Quando se diz simultaneidade, estar-se-á 

querendo dizer tempo, estar-se-á querendo dizer espaço?”
106 
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O ROL DA PESQUISA ARTÍSTICA NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

MUSICAL 

 

Susana Castro Gil
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Resumo: Tradicionalmente é reconhecida uma divisão do conhecimento entre científico e discursivo, porém, 

atendendo considerações contemporâneas relacionadas à produção de conhecimento na área musical, é possível 

defender a ideia da existência de um conhecimento musical inverbalizável, phronético e instanciado pela 

performance. Deste modo, se aponta para a pesquisa artística como uma plataforma específica para a produção de 

conhecimento musical a partir da multimodalidade metodológica e da interseção indissolúvel da prática vivencial do 

performer e do desenvolvimento teorético-discursivo. Finalmente, pela reivindicação do papel do performer como 

agente ativo e o reconhecimento da música como um tipo de conhecimento específico, consideramos que a pesquisa 

artística é um coto de resistência perante o cânone de investigação musical tradicional. 

 

Palavras chaves: Pesquisa artística. Produção de conhecimento musical. Performance como investigação. 

 

 

1. Introdução 

Nas últimas décadas, a partir do processo de Bologna de unificação da educação superior 

na Europa, e a institucionalização das artes com a criação de programas de pós-graduação 

artísticos, tem sido discutida a natureza da pesquisa nas artes criativas e cénicas. Para o ano 

2012, Henk Borgdorff apontava que este debate teria se dado principalmente nas áreas das artes 

visuais e o design, apresentando menos conflitos nas artes cénicas como teatro, dança, cinema, 

mídia e arquitetura, porém até então na música praticamente não estava se dando, relegando a 

discussão sobre a natureza da pesquisa fundamentada na prática; não deixando isto de ser 

paradoxal uma vez consideramos a natureza da música como arte-prática performativa. 

Para começar, uma aproximação ao termo pesquisa mostra que está vinculado ao 

desenvolvimento experimental com base sistemática com o fim de ampliar, refutar ou atualizar 

conhecimento pré-existente sobre o homem, a humanidade e o universo, e como tal é frequente 

associado mais fortemente com a pesquisa tecnológica e científica. No entanto, recentes esforços 

têm sido feitos para ampliar o conceito, como é o caso do processo de Bologna que nos seus 

descritores de Dublin, oferecem declarações das expectativas de logros e habilidades associadas 

a cada ciclo ou nível de educação superior, explicitando que 

a palavra [pesquisa] é usada de forma inclusiva para acomodar a gama de atividades 

que apoiam o trabalho original e inovador em toda a gama de campos acadêmicos, 

profissionais e tecnológicos, incluindo as humanidades, artes tradicionais, artes cênicas 

e outras artes criativas. Não é utilizado em nenhum sentido limitado ou restrito, nem se 

refere apenas a um "método científico" tradicional. (JQUI, 2004, p. 3 In: 

BORGDORFF, 2012, p. 88) 

Deste modo, falar de pesquisa artística tem suas implicações específicas. Desde a 

etimologia, pesquisa é um termo que tem sua origem no latim perquirere -buscar com cuidado-, 
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formado pelo sufixo per- -através ou por completo- e o verbo quarere – que implica a ideia de 

uma busca a partir do questionamento-, derivando também o verbo perquirir que significa 

investigar. Uma vez que consideramos a pesquisa como uma atividade sistemática orientada à 

obtenção/produção de novos conhecimentos, a noção de pesquisa artística implica que há um 

tipo de conhecimento que surge desta: um conhecimento artístico, e mais especificamente, um 

conhecimento musical, dado que esta abordagem é aplicada também à pesquisa em performance 

musical.  

Partindo disto, no presente trabalho teremos como objetivo problematizar a natureza do 

conhecimento musical produzido a partir do processo de investigação na pesquisa artística, isto 

é, obtido a partir do ‘fazer musical’ como investigação. No primeiro momento se irá delinear o 

modelo de pesquisa artística em música que será assumido neste trabalho como plataforma 

fundamentalmente atrelada à noção de conhecimento musical. A continuação, será considerada a 

natureza do fazer na música como pesquisa e do fazer como conhecimento musical, apontando 

para a pesquisa artística como plataforma determinante na produção e valorização do 

conhecimento musical. Isto para finalmente refletir e suscitar a discussão sobre a natureza do 

conhecimento obtido neste campo com aquele obtido na pesquisa em música tradicional.  

2. Algumas considerações sobre a pesquisa artística 

A pesquisa artística, como campo de pesquisa na performance, está fundamentada no 

entrelaçamento entre sujeito e objeto, ação e reflexão, teoria e prática, almeja ao mesmo tempo 

proporcionar um suporte ao artista engajado no ato de investigação e reflexão sobre a sua 

prática. Como abordagem investigativa, permite ao musico desenvolver qualidades tanto como 

praticante quanto como indivíduo que pensa criticamente sobre a arte e a música e seu vínculo à 

arte enquanto performer; uma vez consideramos a prática da performance musical como 

inclusiva e integradora, que não segrega os aspectos performativos dos extra-performativos, e o 

nosso corpo não diferencia entre conhecimentos tácitos e explícitos (DOMENICI, 2012a). Deste 

modo, para além da distinção convencional entre a prática e a teoria, a pesquisa artística cria as 

condições para superar a divisão ‘esquizofrênica’ entre o praticante e o teórico, não a partir de 

pontes criadas entre duas esferas do agir separadas, mas do desenvolvimento das capacidades do 

indivíduo levando-o à reflexão sobre seus materiais expressivos e a produção de resultados 

artísticos, epistémicos e discursivos (ASSIS, 2019b). Desta maneira, a pesquisa artística revela o 

entrelaçamento entre os conhecimentos tácitos e explícitos a partir da ação-reflexiva e da 

reflexão-ativa do performer sobre o processo de criação artística, isto demanda do musico 

praticante pensamento crítico sobre sua prática “como aberta e dinâmica, em contraste à 

estabilidade da prática enquanto reprodução de cânones da tradição ou da pesquisa em música 

enquanto vinculação à modalidades já consolidadas” (BORGDOFF, 2012 In: DOMENICI, 2012, 

p. 176).  
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Levando em consideração o anterior, a pesquisa artística se constitui como um campo 

em que converge a busca do conhecimento do artista -como sujeito situado e reagente ao seu 

contexto sociotemporal específico- através da sua própria arte. Como tal, a pesquisa artística e o 

pesquisador artístico não se encontram isolados do mundo em que se inserem, pelo contrário o 

indivíduo tem o compromisso crítico de vincular sua pesquisa-arte com o mundo. Por este 

motivo, uma das caraterísticas deste campo é o “foco no novo, no emergente, especialmente na 

invenção de novos modos de fazer música e arte. [A pesquisa artística] [...] não é uma pesquisa 

sobre algo perdido, mas sobre algo que vai ser inventado, sobre o que não foi percebido 

anteriormente.” (ASSIS, 2019b). Ao deslocar seu foco sobre aquilo que deve ser descoberto para 

aquilo que potencialmente pode emergir da pesquisa, desafia, entre outras, as definições 

convencionais da própria função do performer em música, cuja função está associada aos valores 

Werktreue que o destinam à interpretação do texto com o fim de transmitir a mensagem 

‘verdadeira’ da obra. Se pensamos o ato musical como um processo de interações entre 

diferentes agentes como o compositor, o ouvinte, o performer, o musicólogo, etc. definidos por 

estruturas hierárquicas de regulamento social, cultural e econômico, a pesquisa artística, ao criar 

as condições para incitar pensar e vivenciar a pratica musical desde sua materialidade conduz 

eventualmente à redefinição das hierarquias tradicionais (ASSIS, 2018; CHIANTORE, 2017; 

DOMENICI, 2012b).  

Assim, a pesquisa artística funciona como um campo de investigação e expressão da 

agenda ideológica e do compromisso com os questionamentos contemporâneos do performer a 

través da sua arte, uma vez que esta modalidade de pesquisa está fundamentalmente vinculada 

com alguma produção artística. Em consequência, este campo tem o potencial de propor 

transformações profundas no entorno musical, com relação às estruturas que o definem e 

também aos discursos e produção de conhecimento aceitas pela academia; uma vez que, 

diferentemente do modelo de pesquisa tradicional, esta se desenvolve “em e através” da arte, ou 

seja dos mesmos objetos e processos que formam parte dos produtos da pesquisa (LÓPEZ 

CANO, 2015). Sendo a pesquisa tradicional determinada pela geração de conhecimento 

delineado pelos “princípios orientadores: logocentrismo, antropocentrismo, monossemia e 

primazia visual” (BIPPUS, 2013, p. 122) e o conhecimento produzido na pesquisa artística 

estimulado pelo pensamento estético que Bippus descreve como  

polivalente, heterogéneo e experimental, abraçando inconsistências, imensurabilidades 

e contradições, e abrangendo o incompleto, tal como faz a prática artística. É feito 

através de representações experimentais e com a ajuda de instrumentos e dispositivos. 

Permite a formulação de alternativas ao método experimental da ciência e aos processos 

puramente cognitivos. (BIPPUS, 2013, p. 122)  
Como alternativa aos métodos de pesquisa e processos “puramente cognitivos”, o campo 

da pesquisa artística responde a questionamentos próprios, que conduzem ao conhecimento 
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artístico (ou musical quando é pesquisa artística na música). Deste modo, abordagens que 

oferecem disciplinas como a musicologia, a filosofia musical, teoria musical e análise musical 

poderiam responder a questões factuais, analíticas ou especulativas -que podem ter respostas 

especificas do interesse da própria área-, porém não responde aos questionamentos da pesquisa 

artística em música. Assis (2019a) denomina estes questionamentos como criativos, nos quais se 

vincula a prática, a reflexão sobre a prática e o trabalho com materiais musicais. Neste tipo de 

questionamento, o praticante questiona sua tarefa modificando materiais musicais (partituras, 

edições, instrumentos, técnica instrumental, ritual de concerto, etc.), buscando não uma resposta 

absoluta, mas a ampliação de conhecimentos e experiências -por exemplo, como demonstrar 

através da performance as ligações entre Kresleiriana de Schumann e a literatura de Roland 

Barthes? (desenvolvida pelo coletivo ME21 no projeto Rasch), entre outros. Neste caso, embora 

o pesquisador deva responder a perguntas fatuais, analíticas e especulativas para desenvolver seu 

trabalho e compreender materiais musicais, o principal diferencial é que a prática se torna o 

caminho e o resultado.  

A existência de questionamentos criativos que são respondidos na e a través da 

performance musical e cujo resultado é também a performance, revela que nem todo o 

conhecimento produzido a partir da pesquisa é “puramente cognitivo” ou discursivo, mas que a 

experiência sensorial enquanto tal pode constituir-se como um tipo de conhecimento construído 

conjuntamente pelo pesquisador e seus interlocutores (BIPPUS, 2013). De fato, poderia se falar 

de um conhecimento musical que para Jonathan Impett (2017) existe especificamente, e sobre 

este afirma:  

Todo o conhecimento musical é gerado no presente (cada vez que a música é criada). 

Qualquer compromisso reflexivo com a música é criativo (qualquer que seja a sua 

forma). O conhecimento musical é incorporado e distribuído através da cultura e da 

tecnologia. O principal modo de conhecimento musical é a música. (IMPETT, 2017, p. 

227). 
Assim, para responder a questões criativas e produzir conhecimento musical, a prática 

não deve ser assumida como objeto de estudo, mas como método de trabalho; deste modo, 

assumindo as palavras de Impett, a música performada é o caminho para gerar e 

simultaneamente o conhecimento produzido. A pesquisa artística em música, então, poderia ser 

pensada como um campo que surge a partir do reconhecimento do caráter inclusivo, reflexivo e 

integrador da performance musical. Neste, as divisões entre as metodologias qualitativas e 

quantitativas convergem e são superadas, uma vez que, embora os métodos desta natureza 

respondam parcialmente questionamentos vinculados a questionamentos criativos, próprios da 

pesquisa artística, estes não se acomodam completamente "ao excesso de operações e resultados 

emocionais e cognitivos gerados pelo praticante [resultados práticos]" (HASEMAN, 2006, p. 7).  
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A performance musical na pesquisa artística na música é um componente essencial, para 

Haseman (2006) a prática tem um caráter indispensável e condiciona que uma pesquisa seja 

artística. A escolha de metodologia é livre e varia conforme emergem perguntas de diversa 

natureza que auxiliam na construção da resposta ao questionamento criativo que norteia a 

pesquisa. Do mesmo modo que para Haseman a performance é uma precondição para a pesquisa 

artística, para Borgdoff (2012) são as produções artísticas e a performance, muito mais que uma 

ilustração que acompanha o corpo discursivo da pesquisa; são os resultados e os caminhos que 

comunicam as descobertas artísticas cognitiva e esteticamente.  

2.1 Produção de conhecimento na pesquisa artística: três modos 

Como foi discutido anteriormente, quando falamos de pesquisa estamos referindo-nos à 

produção de conhecimento; também foi mencionado como o campo da pesquisa artística preza 

pela produção de conhecimento especifico, produzido na e a través da arte. O campo da pesquisa 

artística em música articula e modifica por dupla via dois âmbitos: a arte e a pesquisa 

académica. Por um lado a música enquanto arte transcende seus limites e categorias tradicionais, 

por exemplo ao ressignificar a performance musical ligada ao ato representativo da obra; e, 

simultaneamente, modifica a academia, abrindo suas fronteiras a outras formas de pensamento e 

compreensão conjugadas à prática artística (BORGDORFF, 2012). A institucionalização da 

pesquisa em artes e a homogeneização dos sistemas de educação superior na Europa a partir do 

processo de Bologna, não só impacta na mobilidade dos estudantes e nas estruturas educativas 

dos países assinantes mas também adaptações drásticas do sistema binário que tradicionalmente 

divide “esquizofrenicamente”, usando a expressão de Assis citada no começo, o mundo 

académico entre pensadores e praticantes, teóricos e performers no caso da música. Deste modo, 

para criar equivalências, nas instituições em que é desenvolvida pesquisa artística é comum que 

seja exigido, além de um resultado artístico, uma produzam discursiva. Sendo assim,  

se espera – como resultado, tanto a geração de um objeto artístico (característica 

diferenciadora de outros modelos de pesquisa), como a construção de um discurso que, 

de maneira regular, adquire a forma de um relatório, memória ou trabalho escrito que é 

arguido durante uma apresentação especial. Da mesma maneira que os objetos de 

estudo oscilam entre processos e produtos do trabalho criativo, o conhecimento 

resultante também parece ser distribuído em vários lugares, adota diversas funções, é 

comunicado, apreendido e valorado por distintos meios. (LÓPEZ CANO, 2015, p. 78). 

Deste modo, na pesquisa artística há uma produção de conhecimento discursivo 

concretizado por via escrita ou verbal que acompanha o resultado da investigação material. Para 

Borgdoff (2012) e López Cano (2015) este resultado discursivo pode se dar em três vias: como 

uma reconstrução racional do processo de pesquisa a maneira de relato de experiencia ou 

autoetnografía explicitando o caminho que conduziu aos resultados artísticos obtidos, 

descrevendo além do processo criativo, as perguntas, justificativas, reflexões e desenvolvimento 

global da pesquisa. Pode também se constituir como um suporte relatório técnico para oferecer 
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ferramentas de interpretação do resultado artístico ou como uma expressão verbal, até onde for 

possível, equiparável ao resultado artístico, na forma de mimesis conceptual que implica uma 

emulação ao conteúdo não conceitual da arte. Se bem para Lopez-Cano frequentemente o 

discurso gerado pela pesquisa artística oscila entre as duas últimas opções apresentadas, com 

relação ao último resultado epistémico, cabe questionar se é possível conceitualizar 

satisfatoriamente o que há de in-conceitualizável na arte. Com relação a isto, Borgdoff aponta 

que se arriscaria a reduzir a produção discursiva “em um tipo de exercício de decodificação, o 

que questionaria a utilidade da pesquisa para a prática artística e para nossa compreensão desta” 

(2012, p. 169). Este tipo de conhecimento materializado de forma discursiva, poderia ser 

considerado afim ao conhecimento epistémico e, se bem é produzido dentro da pesquisa 

artística, não é exclusivo desta.  

O elemento diferenciador da pesquisa artística com relação a outros modelos de pesquisa 

é a produção do objeto artístico. Como tal, para Lopez-Cano este também faz parte do 

conhecimento produzido como uma materialização do conhecimento tácito “pode-se considerar 

como uma instância que gera conhecimento através da experiência estética em suas múltiplas 

interpretações” (2015, p. 79). O conhecimento que encarna o objeto artístico -ou a obra de arte- é 

tácito e não conceptual, pertence ao mundo sensual, aos processos de recepção e interpretação e 

por tanto é um conhecimento volátil. Este seria o conhecimento artístico per se que para 

Borgdoff se traduz como a capacidade da arte para “para transmitir e evocar ideias e perspectivas 

mentais que revelem o mundo para nós e, ao mesmo tempo, transformar esse mundo no que ele é 

ou pode ser” (2012, p. 172). Porém, embora a arte seja o caminho e um dos resultados da 

pesquisa artística, junto com o conhecimento discursivo descrito anteriormente, não é o único 

conhecimento produzido.  

Para López-Cano(2015), da mesma maneira que os objetos de estudo oscilam entre 

processos e produtos do trabalho criativo, o conhecimento resultante da pesquisa artística 

também parece ser distribuído em vários espaços, oscilando entre a techné e a episteme gregas, 

pode ser expressada de forma tangível oral ou escrita, condensado no resultado discursivo; no 

objeto/processo de arte, seja uma performance teatral, dança, música ou desde as artes visuais, e 

como parte da triada de conhecimento gerado, na prática motora que prepara e executa o 

objeto/processo artístico. Porém, para o autor, esta última dimensão do conhecimento produzido 

é de difícil descrição e comunicação:  

Há um terceiro tipo de produção de conhecimento que pode ser difícil de comunicação, 

seja no âmbito do discurso, seja no próprio espaço estético: o conjunto de ações 

corporais, habilidades e experiências motoras e cinéticas desenvolvidas, descobertas, 

aprendidas e executadas como resultado da pesquisa artística. Muitas práticas artísticas, 

tais como a dança, o teatro e a interpretação musical, exigem o desenvolvimento destas 

habilidades que em certas ocasiões são impossíveis de serem descritas verbalmente. 

Apesar de ocasionalmente ser o suporte das qualidades estéticas do objeto artístico, 
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como acontece nos registros fonográficos, não são percebidas diretamente e podem não 

estar presentes na representação dos resultados da pesquisa. (LÓPEZ-CANO 2009; 

GODOY E LEMAN, 2010 In: LÓPEZ CANO, 2015, p. 79)  

Este conhecimento produzido, vinculado especificamente com o desenvolvimento de 

habilidades motoras que conduzem o gesto que canaliza a arte, determina o tipo de resultado 

artístico tangível. Embora Lopez Cano restringe o gesto às artes performativas como o teatro, 

dança e música, o conhecimento gerado no tocante à corporalidade poderia ser produzido 

inclusive nas artes cujo objeto artístico possui uma materialidade que pode interagir com a 

audiência estando dissociada do gesto que deu sua origem, como por exemplo pensar no caso do 

uso da corporalidade do fotógrafo, o gesto do pintor ou o esforço físico do escultor. 

É justamente o gesto, ou o conjunto de gestos, os que determinam a natureza artística, ou 

seja, o gesto ‘diz’ se é um gesto da dança, um gesto do desenho, um gesto do performer musical, 

etc. Uma vez voltamos à definição de conhecimento musical de Impett  citada anteriormente, e 

consideramos que “todo conhecimento musical é gerado no presente (cada vez que a música é 

criada)” (2017, p. 227), o autor pode estar se referindo de outra forma ao gesto, porque se não 

fosse o gesto, como seria criada a música? -inclusive se for o gesto de reproduzir uma obra 

acusmática-. Voltando nas palavras de Lopez Cano quando afirma que esse componente gestual 

do conhecimento gerado na pesquisa artística é de “difícil comunicação” e eventualmente “[não 

é percebido] diretamente e pode[] não estar presente[] na representação dos resultados da 

pesquisa.” (2015, p. 79), esta implicitação  do conteúdo gestual que deriva na ‘ausência’ do 

corpo discursivo -ou seja na representação dos resultados da pesquisa-, se deve à própria 

natureza indizível do gesto musical, ao final, “o principal modo de conhecimento musical é a 

música” (IMPETT, 2017, p. 227) e a música não é discurso epistémico verbalizável.  

Deste modo, se o gesto define a arte e o resultado produzido dentro da pesquisa artística, 

e ao mesmo tempo o gesto ou seu conjunto pode ser considerado como conhecimento, 

poderíamos concluir que o gesto musical é o conhecimento musical, uma vez consideramos a 

natureza performativa e corporal da música. Mas, o que significa esse conhecimento não 

tradicional, lembrando da descrição de Bippus (2013), senão musical gerado na e através da 

performance? 

3. Conhecimento musical 

Qualquer músico performer, e com isto me refiro não só a músicos profissionais, mas 

qualquer humano que cante, toque um instrumento ou esteja engajado no ato musical em 

qualquer medida, pode perceber o caráter integrador desta prática, em que a temporalidade é 

vivenciada a partir do fluxo dos sons e dos gestos sem acontecer uma separação tácita entre a 

discursividade e a corporalidade. Indubitavelmente, a música está associada ao fazer humano, de 

tal modo que quando pensamos nesta, estamos pensando em pessoas fazendo música e é por isto 

que esta pode não ser abstraída como um substantivo, mas como um verbo (SMALL, 1998). 
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Inclusive, quando se lê exclusivamente a notação musical na partitura, -ressaltando que não está 

nesta a essência da música nem é indispensável para que a música seja vivenciada- Catarina 

Domenici (2012a) aponta que não é possível prescindir do gesto que gera som e ao mesmo 

tempo, este não pode ser desligado do entreamado sociocultural. Ainda poderia ser acrescentado 

que o entreamado sociocultural não poderia ser desligado da noção de indivíduos corporificados 

que o constroem e vivenciam, deste modo, não seria exagerado afirmar que a música é um fazer. 

Como tal, o fazer “é a dimensão prática da cultura. Transforma a matéria e articula o sentido. O 

fazer tem uma dimensão cognitiva; it makes sense. Mas este sense não é um conhecimento 

discursivo [...] [senão] 'tácito' porque parece ser desnecessário verbalizar” (TINN, 2013, p. 1).  

Tal como é afirmado por Tinn, e reiterando a discussão proposta anteriormente neste 

mesmo trabalho, o sentido ou o conhecimento produzido pelo gesto como fazer não é de 

natureza discursiva, e surge da transformação da matéria -e vice-versa considerando a 

perspectiva do pensamento material (HARAWAY, 1992, 1992 In: BOLT, 2007). Dessa forma, o 

saber produzido pelo fazer é um saber kinético
108

, uma vez que pressupõe movimento que 

conduz a uma mudança que a sua vez implica uma atualização do potencial semântico da matéria 

modificada. Os processos criativos e práticas artísticas incorporam o conhecimento que dá forma 

à matéria com a qual é forjada a arte, expandido os limites do mundo existente, não 

conceitualmente mas de modo sensitivo, emotivo e estésico -táctil, auditivo, visual. Este 

conhecimento como ato kinético de modificação da materialidade é o fim e parcialmente o 

resultado da pesquisa artística (BORGDORFF, 2012). Quer dizer, o saber-fazer que transforma a 

matéria oferece a possibilidade de ressignificar a matéria que é contemplada a partir da sua nova 

instanciação sendo a proposição e expansão das instanciações um dos objetivos da pesquisa 

artística. 

Por outro lado, o gesto que deriva em conhecimento artístico não é separável da 

corporalidade e deste modo o fazer se torna uma prática corporal que como tal requer treino por 

longos períodos em que o fazer se torna compreensível para o corpo, resultando em habilidades 

corporais mais que conceptuais/racionais (TINN, 2013). Qualquer praticante musical pode 

evidenciar esta afirmação, já que cada performance, seja pública ou como pratica privada, está 

sustentada na preparação corporal a partir do treino das habilidades, à qual pode dedicar grande 

parte da sua vida. Nesse sentido, os resultados de um trabalho de pesquisa artística emergem do 

processo corporalizado do trabalho criativo; levando em consideração que grande parte do 

conhecimento corporal dos performers é produto de interações com outros corpos e transmitidas 

não conceitualmente, mas kineticamente, como é evidenciado nos processos de ensino 
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instrumental e ensaio grupal (ÖSTERSJÖ, 2017). Deste modo, na pesquisa artística, o corpo se 

torna o depositário do conhecimento, não só por ser suporte da discursividade cerebral e do 

aparato emissor do conglomerado linguístico-conceitual, mas por abranger este mesmo um tipo 

especifico de saber-fazer, que uma vez direcionado para o aprimoramento constante, se torna 

num saber-fazer artístico.  

Assim, o saber que é fazer, não é só kinético porque trabalha com mudanças na 

materialidade da arte, mas é um saber que dialoga com a tekné, como uma habilidade eficaz 

envolvida na produção de algo concreto que pode transformar a matéria natural em artificial, 

abrangendo o artístico considerando o pensamento grego. Porém, nem todo fazer é artístico nem 

toda gestualidade com o instrumento implica conhecimento musical. No fazer existe uma grande 

produção de reproduções acríticas de técnicas e clichés que em certa medida servem para 

perpetuar e controlar os discursos criadores a partir da afirmação ao pertencimento a 

determinados dogmas estéticos ou culturais. Para que o fazer seja artístico é preciso muito mais 

que uma produção não reflexiva e mecanizada que consista “em um processo de formação 

intencional em que seu resultado articule significado” (TINN, 2013, p. 1). Isto significa que o 

fazer artístico não depende só da ação de fazer, mas da intenção e da reflexão que origina e 

suscita o fazer, isto é o pensamento. Evidentemente, o pensamento originado no fazer dista do 

pensamento discursivo associado com a conceitualização possível pela intervenção da linguagem 

verbal, é por isto que é “indizível” e deste modo, o pensamento artístico só pode ser dado com a 

materialidade, na materialidade, através da materialidade sendo a matéria seu modo de expressão 

(MERSCH, 2013 In: KIRKKOPELTO, 2018), lembrando que a mesma materialidade pode ser 

um condicionante do tipo de pensamento e conhecimento produzido a partir do fazer.  

O desenvolvimento da tekné ajuda ao estabelecimento de uma sabedoria da conduta, ou 

seja, da prática. Mas só a esfera kinética e tekné não resolvem a questão da intencionalidade para 

tornar o fazer em fazer artístico, para isto é preciso do saber fazer bem ou virtude posta pela 

phronesis
109

. A phronesis não só se preocupa com o bem-fazer, mas com atingir mudanças que 

podem melhorar o estado das cosas. “A ética da performance musical atinge a sua consumação 

como a phronesis e o conhecimento musical deve visar exatamente este propósito” (TEIXEIRA; 

FERRAZ, 2018, p. 44). Deste modo o saber-fazer phronético musical procura pela articulação 

kinética e tekné adequada perante a realidade musical, considerando que a música é um saber 

fazer e o fazer não existe sem o movimento do gesto e estes não existem sem a corporalidade 

física. Por isto, o fazer do performer na pesquisa artística é se comprometer com a produção do 

conhecimento consciente e reflexivo ao invés da geração de conhecimento incidental (IMPETT, 

2017). Em consequência, o saber musical produzido na pesquisa artística não se limita ao fazer 

                                                           
109

 Phronesis: sabedoria prática 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

233 

 

ou ao saber-fazer, mas ao saber-fazer-bem, nos termos phronéticos, questionando os parâmetros 

que delimitam o que é bom e aceito como forma de canalizar a intencionalidade determinante do 

saber-fazer-bem artísticos.  Para discernir como ou porquê do fazer-bem, é preciso da ação 

reflexiva, sendo esta fundamental para qualquer pesquisador artístico vinculado com o processo 

criativo que necessariamente envolve o fazer (ÖSTERSJÖ, 2017). Assumir a reflexão como 

determinante, deixa o conhecimento musical no território hibrido do saber-fazer potencialmente 

discursivo e por tanto tende pontes com o saber produzido epistémicamente, revelando a 

interdependência do conhecimento musical com os conhecimentos produzidos a partir do 

discurso e da obra artística como tal.  

4.  Conclusões 

A pesquisa artística como campo relativamente recente de pesquisa nas artes e a través 

das artes é um modo de investigação privilegiado para valorizar o conhecimento específico das 

áreas artísticas fundamentadas na prática, particularmente das disciplinas performativas como a 

música, cujo papel tem estado tradicionalmente regulado como representação da obra musical e 

não como área que gera conhecimento próprio. Justamente por isto, a pesquisa artística em 

música pode ser vista como um território para o pensamento crítico do praticante sobre sua 

prática uma vez que implicitamente propõe uma ressignificação das hierarquias que sustentam a 

categorização tradicional dos agentes vinculados à performance musical, como o compositor, o 

performer, a audiência, o investigador, o teórico etc. A performance musical como área em si 

mesma pode encontrar na pesquisa artística uma plataforma para tornar visível o conhecimento-

fazer musical produzido que, sendo específico, temporário e sujeito a múltiplos significados por 

parte da rede de interação, frequentemente não é considerado como um resultado de pesquisa. 

O conhecimento musical, como foi proposto no presente trabalho, está vinculado à 

prática musical e ao fazer físico dos corpos, uma vez que sem estes não existe o gesto e a sua vez 

o gesto determina a arte. Se o conhecimento musical é um fazer, este não é um fazer uniforme, 

uma vez que abrange seu potencial para modificar a materialidade com a qual trabalha, ou seja 

kinético; depende da tekné  no sentido que este tem que ser eficiente para atingir o resultado 

concreto; e simultaneamente, para além da eficiência na consecução da transformação da 

materialidade, é um fazer reflexivo, phronético, que avalia não só a sabedoria prática, mas os 

valores que determinam o que é bom e desejável, tendendo assim pontes com o conhecimento 

epistémico-discursivo e o conhecimento intrínseco à arte materializado na a obra ou processo 

artístico.  

Fazer pesquisa artística é se deixar seduzir pelo convívio paradoxal do conhecimento 

tácito e implícito, conceitual e indizível, encarnado nas experiencias estéticas, nas obras de arte e 

na prática performativa que articula. Situa o artista pesquisador no mundo e no fazer reflexivo 
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sobre a arte como caminho e resultado de pesquisa. Parcialmente o significado e particularidade 

da pesquisa artística reside na valorização e articulação dos conhecimentos produzidos assim 

como a geração de experiencias e obras artísticas que os encarnam (BORGDORFF, 2012; 

ÖSTERSJÖ, 2017). Neste sentido, a pesquisa artística tem o potencial de desafiar a forma que a 

pesquisa em música é tradicionalmente desenvolvida desde áreas tradicionais como a 

musicologia, a sociologia da música e a filosofia da música, uma vez que se constitui como uma 

plataforma de entrelaçamento dos conteúdos não conceituais com os conceituais tendo como 

veículo a performance, desafiando a função do performer na música e enfatizando nas 

potencialidades da performance enquanto arte que procura o emergente.  
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POÉTICA DAS ENCRUZILHADAS: ENSAIOS SONOROS SOBRE SORTILÉGIO 

Maria Carolina da Silva Araújo
110*

 

Itamar Salviano Borges de Araújo
111*

 

 

Resumo: Este artigo busca analisar aspectos performativos e discursivos da performance Padê: Ensaios Sonoros 

Sobre Sortilégio, da Trupe FincaPé. Criada em 2018, a partir do diálogo com o texto teatral Sortilégio do Teatro 

Experimental do Negro (década de 40), a performance busca desestabilizar fronteiras estanques entre os conceitos  

de “sonoridade” e “escuta”. Para tanto, usaremos da noção dialógica e discursiva da linguagem (BAKHTIN, 2003); 

do conceito de performatividade (AUSTIN, 1990; BUTLER, 1997; PINTO, 2002), que abordam a linguagem 

enquanto ferramenta de inter-ação (KOCH, 2004) entre os sujeitos. O som e a escuta, em Padê, inter-agem na 

produção de sentidos, dando ao som o caráter de sonoridade: um som que, para além de sua imanência física, 

carrega marcas identitárias, culturais, sociais, filosóficas e subjetivas.    

 

Palavras-chave: Padê. Teatro Experimental do Negro. Sonoridade. Escuta. Performatividade.  

 

1. Uma visão sobre linguagens e identidades 

 

A noção de linguagem/ação permeia diversos estudos desde teóricas/os da Análise do 

Discurso à Filosofia da Linguagem e, nesse percurso, os estudos da linguagem vão se 

desvencilhando, ao longo do tempo, de uma análise essencialmente estruturalista para uma 

análise na qual entende a linguagem como discurso, rompendo, para tanto, fronteiras que a 

encerrem numa perspectiva unívoca, verbal, retórica, ou mesmo, apartada de seus contextos de 

produção.  

Ao contrário, no entanto, de uma perspectiva da linguagem iminentemente discursiva, 

porém, necessariamente reflexo de discursos institucionalizados, ou seja, discursos que são 

meramente reproduções de outros discursos pré-existentes, comum aos estudos da Análise do 

Discurso francesa, surge, com Fairclough (2001), em seu livro Discurso e mudança social, o 

entendimento de que, apesar de haver uma relação verticalizada entre as produções e 

reproduções discursivas, há, a partir da linguagem, uma brecha, uma janela que nos possibilita 

(re)criar a partir da linguagem, interferir em nossos contextos socioculturais e, sobretudo, 

transformá-los, mesmo quando nossas produções vão de encontro às vozes institucionalizadas. 

Essa perspectiva de uma linguagem iminentemente discursiva, advinda das inter-ações sociais, 

de sujeitos agentes,  também está presente na “Teoria dos Atos de Fala”, de Jonh Langshaw 

Austin (1990), a qual apresenta a linguagem como politicamente constituída, constitutiva, e 

como veículo de inter-ação (KOCH, 2004)  entre os sujeitos sociais: isto é, a linguagem é, 

segundo essa perspectiva, detentora da propriedade de gerar efeitos em suas/seus interlocutores. 

Nesse sentido, serve para afetar o outro, de acordo com expectativas e desejos de quem realiza o 

Ato de Fala. Para tanto, Austin lança mão do conceito de “performatividade”, que considera 

justamente como os sujeitos performatizam, isto é, manipulam e realizam suas práticas 
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discursivas em suas interações sociais. (AUSTIN, 1990). Nesse sentido, a linguagem, seja ela 

musical, corporal, escrita, é indissociável dos sujeitos que a produz. É a partir dela que somos 

constituídos como sujeitos sociais, mas também a partir dela somos agentes sociais de 

transformação do que nos é imposto como fixo e natural em nossas práticas culturais. 

No texto “Marxismo e Filosofia da Linguagem”, Bakhtin (2003) também problematiza 

relevância do contexto e reitera a agência do sujeito sobre a linguagem – e sobre o que a partir 

dela se determina - quando afirma que “o centro da gravidade da língua não reside na 

conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova significação que essa forma adquire no 

contexto.” (p. 92). Segundo ele, “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou sentido 

ideológico e vivencial”. (p. 95) No entanto, apesar de admitirmos a possibilidade de agência do 

sujeito sobre a linguagem, e que as normas sociais a ela impostas são corrompíveis (o que não 

quer dizer que corrompê-las não possa trazer consequências graves aos sujeitos), não podemos 

perder de vista que essa agência não é nem plena, nem permanente, nem total para todo e 

qualquer sujeito. Dessa forma, se há uma regulação da linguagem, e nela/por meio dela/através 

dela, estão imbricadas relações de poder, a favor de quem caminha a linguagem? Isso porque, se 

há conflitos sociais e ideológicos, estes vão aparecer também na linguagem; da mesma forma 

que, se há os que agem pela linguagem, agem sobre alguém. Assim, quem detém o poder sobre a 

linguagem? E, se a linguagem é discurso e cada discurso opera em favor de certa cultura, e é 

inegável que não há uma cultura apenas que agregue a todos/as, onde estão os outros discursos, 

outras vozes que ignoramos? Essas perguntas não têm respostas definitivas, pois que a 

linguagem não é, definitivamente, uma ciência exata, mas são inquietações permanentes que nos 

ajudam a relativizar o papel da linguagem e suas implicações sobre os sujeitos que dela fazem 

uso. 

A partir do conceito de Ato de Fala, Judith Butler (1997) e Joana Plaza Pinto (2013) vão 

somar a esse imbricado entre linguagem/ação/discurso a ideia da relação indissociável entre 

linguagem e corpo. Isso porque, segundo essas autoras, o ato de fala exige o corpo. (PINTO, 

p.83, 2013).  

O que faz o ato de fala uma ação está redobrado pela força da ilocução e pela força do 

movimento, do agir do corpo que executa a ilocução. Assim, a presença material e 

simbólica do corpo na execução do ato é uma marca que se impõe no efeito linguístico. 

Uma ameaça se materializa pelo enunciado performativo que a opera, mas também pelo 

efeito do movimento do corpo que executa o enunciado. Essa afirmação não cria, como 

se poderia esperar, uma dicotomia corpo/linguagem, mas ao contrário: mostra que o 

efeito do ato de fala é operado ao mesmo tempo pelo que é dito, pelo quem diz e pelo 

como é dito – como o corpo diz, como o enunciado diz. (PINTO, 2013, p.85). 

 Isso pensado, temos um corpo discursivo, o qual também atravessa e é atravessado pela 

linguagem. No mesmo sentido, são as identidades de cada sujeito, de cada grupo social, frutos de 

uma linguagem que, por vezes, nos condiciona e, por outras, nos abre a possibilidade de 

construirmos novos caminhos de existência. Como, porém, exercemos nossas existências? Que 
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discursos e vozes tomamos para nós mesmos, na construção e reconstrução de quem somos e o 

que performativizamos a partir de nossas vozes, de nossos corpos?  

2. Padê: nas encruzilhadas das linguagens, corpos e identidades. 

No caso deste trabalho, pensar em corpo tem uma medida especial, pois que a 

performance Padê é, para além de uma tentativa de embaçamento das fronteiras das diferentes 

linguagens, e de uma tentativa de horizontalização da relação entre elas, trata-se de um trabalho 

que requer para si uma perspectiva afrocentrada. Nesse sentido, não se trata nem de qualquer 

corpo, nem de qualquer identidade performativizada em cena. Trata-se da busca por uma 

estética, sonoridade e discurso negros.  

Padê: ensaios sonoros sobre Sortilégio é uma performance que nasceu a partir de uma 

pesquisa de Iniciação Científica, que eu, Itamar, fiz ao longo do curso de graduação em música, 

na UFOP. Nela, tive a oportunidade de investigar os indícios sonoros presentes na dramaturgia 

escrita por Abdias do Nascimento
112

, chamada Sortilégio, para o Teatro Experimental do Negro. 

O TEN surgiu na cena teatral carioca da década de 1940 e teve um alto impacto na discussão 

sobre a representação do negro no contexto das artes, além de promover uma série de ações 

artísticas, políticas, educacionais e acadêmico científicas, colaborando com o desenvolvimento e 

a representatividade da população negra no país. 

O processo investigativo da performance Padê tem se mostrado, portanto,  um campo 

fértil em discussões de ordem, artística, política, social, identitária e científica motivadas a partir 

de uma escuta curiosa sobre as potencialidades performativas das sonoridades negras, aqui 

entendidas não como pano de fundo, mas como mola propulsora de toda a performance.  

Nosso trabalho se encontra nessa situação de entrecruzamento de saberes e linguagens 

diversas, em meio a uma encruzilhada. Lugar onde se deve entregar para Exu (primeiro 

Orixá/divindade/ancestral da cosmogonia africana e afrodiaspórica) as suas oferendas. Onde se 

deve entregar o padê.  

Padê é uma comida típica africana que é oferecida à divindade Exu, dos candomblés. 

Uma mistura de farinha de mandioca com dendê, ou cachaça, ou água, ou mel. Essas misturas 
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 Abdias do Nascimento foi artista plástico, escritor, poeta, dramaturgo e ativista do movimento negro brasileiro. 

Nasceu na cidade de Franca-SP em março de 1914. (...)  na década de 30 iniciou seu ativismo político na Frente 

Negra Brasileira (...). Em 1938 organizou o Congresso Afro-Campineiro e em 1944 fundou o Teatro Experimental 

do Negro. Formou-se em economia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, adquiriu diploma pós-universitário 

no Instituto Superior de Estudos Brasileiros- ISEB (1957) e pós-graduação em Estudos do Mar pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro/ Ministério da Marinha (1967). Recebeu dois títulos Doutor Honoris 

Causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, (1993) e Universidade Federal da Bahia (2000), foi também 

professor benemérito da Universidade do Estado de Nova York. Após a volta do exílio (1968-1978), inseriu-se na 

vida política tornando-se deputado federal de 1983 a 1987, e senador da República de 1996 a 1999, além de ter 

colaborado intensamente para a criação do Movimento Negro Unificado (1978). 

(https://africaemquestao.wordpress.com/2012/08/02/mini-biografia-de-abdias-do-nascimento)/ 
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também podem ser servidas juntas, compondo um mesmo prato. O fazer de um padê, é uma ação 

devocional, uma oração em gestos, um ato performativo e de integração à ancestralidade negra. 

Tomando o ato de fazer um padê como elemento composicional e, por sua potencialidade 

representativa - no que tange aos elementos performativos que compõem o gesto de fazer e 

oferecer esse alimento a Exu, desde o misturar da farinha com os outros ingredientes até o cantar 

e tocar dos instrumentos invocando sua presença – escolhemos, portanto, Padê como nome da 

performance que se constitui nosso processo experimental. 

Essa é uma pesquisa que se dá num processo de investigação cênica que se percebe 

ocupando um entrecruzamento entre diversas áreas do saber: as Artes da Presença, os estudos da 

Linguagem, a Música, a Antropologia, os estudos sobre Relações Raciais, os estudos 

Decoloniais
113

, os estudos da Inestética e de Direção Cênica.  

3. Como fazer um Padê 

Inicialmente fomos movidos pelo interesse de compreender como eram pensadas as 

direções musicais e trilhas sonoras dos espetáculos do TEN - Teatro Experimental do Negro. Sob 

o olhar dos estudos da Linguagem, foram observados aspectos sonoros identificáveis em uma 

das dramaturigias encenadas pelo TEN, escrita pelo próprio fundador do grupo, Abdias do 

Nascimento: a peça teatral Sortilégio. 

Assim, desenvolveu-se uma análise dos indícios, encontrados no texto teatral, que davam 

pistas de como esse autor idealizava, para a montagem, o manuseio das sonoridades previstas 

como trilha sonora, como sonoplastia e até mesmo como condução das falas e dos aspectos 

temporais da obra como um todo.  

No texto “Sortilégio”, sonoridade e musicalidade negras performam na proposta para a 

cena, estando muito além de um mero pano de fundo: seu papel é decisivo no rumo do percurso 

trágico do herói, protagonista do espetáculo. Atuando e intervindo no rumo do desenrolar das 

cenas, as sonoridades, se mostram como potências performativas, decoloniais e inestéticas, e 

constituem um escopo discursivo crítico que intervém e afeta a construção de um teatro negro - 
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 Em nossa pesquisa, nos valemos de autores que utilizam tanto o termo decolonial, quanto descolonial, nos 

interessando nessa base teórica os princípios de superação do colonial nesse processo, tanto de transgressão e 

insurgência, como de ruptura com os valores e princípios da colonialidade. Cabe, no entanto, essa diferenciação 

para termos uma maior dimensão dos princípios e abordagens destes termos: 
 “Preferimos utilizar o termo “decolonial” e não “descolonial”. O conceito em inglês é decoloniality; sobre esse 

termo existe um consenso entre os autores vinculados a essa perspectiva de estudo. Já com relação à tradução para 

espanhol e português não há uma posição unânime. Entretanto, preferimos o termo decolonial, pelos mesmos 

motivos que Walsh (2009, p. 15-16). A autora prefere utilizar o termo “decolonial”, suprimindo o “s” para marcar 

uma distinção com o significado de descolonizar em seu sentido clássico. Deste modo quer salientar que a intenção 

não é desfazer o colonial ou revertê-lo, ou seja, superar o momento colonial pelo momento pós-colonial. A intenção 

é provocar um posicionamento contínuo de transgredir e insurgir. O decolonial implica, portanto, uma luta 

contínua.” 

WALSH, 2009). 
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que surge por iniciativa pioneira do TEN - e que reverbera ainda hoje em vários grupos e 

companhias de teatro e dança negra/os surgidos no Brasil desde então. 

Ao falar em sonoridade negra, a entendemos imbricada a um processo de sobrevivência a 

um contexto escravagista/colonialista. Codificadas estrategicamente como modo de resistência, 

essas sonoridades fizeram da vivência dos povos oriundos de África nas Américas, em suas 

expressões, modos de existir e r(e)existir decoloniais e inestéticos, contrariando a perspectiva 

hegemônica da estética eurocentrada colonial. Mantiveram vivos, como arquivo e memória em 

seus corpos, códigos gestuais e sonoros que sobreviveram, ainda que esses sujeitos estivessem 

cerceados de todo seu contexto: cultural, social e geográfico, considerados, na perspectiva 

colonialista, como mero corpo de trabalho, sem importância humana. Por isso os diversos 

batuques existentes em suas mais variadas formas, espalhados pelas Américas são exemplos de 

organizações negras que resistiram e (re)existiram (SOUZA, 2011) a partir de seus próprios 

saberes. Articulados em seus corpos, codificam-se sonoridades e ritmos que organizam e 

articulam a manutenção e perpetuação das diversas formas culturais afrocentradas por 

excelência, e que possuem suas próprias perspectivas epistêmicas, sendo por isso possível de 

entendê-las com performativas, decoloniais e inestéticas, em uma condição muito além de uma 

mera manifestação folclórica. 

4. Padê: sob uma perspectiva acustemológica 

Ao encontro dessa perspectiva, na qual corpo, sonoridade, linguagem fundem-se, está o 

conceito de Acustemologia.  

Em seu livro Uma Acustemologia da Floresta Tropical, Steven Feld aborda a 

necessidade de um o projeto antropológico o qual, basicamente, pergunte-se “como seria sentir-

se – imaginar-se, tornar-se, atuar no mundo – como uma outra pessoa.”  Se é desejo de praticar-

se uma antropologia que “possa em certa medida contradizer a arrogância da autoridade colonial 

e imperial, da história escrita em um idioma, numa única voz, como uma única narrativa 

possível” é necessário dar “às vozes marginalizadas espaços para falar, gritar e cantar” (FELD, 

2018, p. 231)  

Feld traz em seu texto o conceito da “etnografia do som, ou estudo do som”, para o qual 

o som se estabelece “enquanto um sistema simbólico, um sistema cultural” (FELD, 2018, p. 

234), de “padrões e as práticas experienciais humanas” as quais “constroem os hábitos, sistemas 

de crenças, os conhecimentos e as ações”. (FELD, 2018, p. 231) 

No texto, o autor relaciona as práticas musicais como parte das práticas culturais dos 

kaluli (Papua Nova Guiné), os quais consideram que “pássaros não apenas são cantores, como 

também espíritos de seus mortos.” (FELD, 2018, p. 231) Mas a ideia de música enquanto 
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sistema de evocação – encontro – integralização com a ancestralidade é recorrente em muitas 

outras culturas.  

Segundo Natália Barbosa, o som “por ser impalpável e invisível, renega a existência 

pautada pela materialidade e concretude”: 

 Na sua organização interna enquanto movimento ondulatório, o som descreve presença 

e ausência, ou seja, silêncio e ruído; a onda sonora como elemento que permite a 

materialidade de uma estrutura, mas impõe uma existência perceptível apenas na sua 

invisibilidade sonora. A intangibilidade da matéria sonora delineou motivos para que o 

som passasse a ser percebido e disposto, culturalmente, pelos povos como aproximado 

da transcendência metafísica, possuidor de energias místicas, mensageiro do oculto, 

portador de essência espiritual.” (BARBOSA, 2015, p. 18-19) 

 

José Miguel Wisnik (1989, p.28) também compreende que o som, pelo complexo 

movimento existencial de sua estrutura física (onda sonora), “em perpétua aparição e 

desaparição”, fugidio à tangibilidade concreta e identificado com uma “outra ordem do real”, 

confere a sua estrutura sensível (sonoridades) um poder hermético de mediação entre os planos 

da existência material e espiritual.  

O som, para Wisnik (1989, p. 29), é metáfora e metonímia do mundo físico enquanto 

universo vibratório onde, a cada novo limiar, a energia se mostra de outra forma. Esses 

argumentos vão ao encontro de Feld, quando ele trata do conceito de paisagem sonora: 

As paisagens sonoras, tanto quanto as paisagens visuais, não são simplesmente 

exteriores físicos que rodeiam espacialmente a atividade humana, mas sim percebidas e 

interpretadas por atores humanos que nelas focam a atenção em busca de consolidar seu 

lugar no mundo e por meio dele. Paisagens sonoras são revestidas de significados por 

aqueles cujos corpos e vidas ressoam no tempo e no espaço social. (FELD, 2018, p.235) 

A partir, por fim, do conceito “acustemologia”, - uma união da acústica com a 

epistemologia, o autor busca trazer a “primazia do som enquanto modalidade de conhecimento e 

de existência no mundo”. Segundo ele, “o som tanto emana dos corpos quanto os penetra; esta 

reciprocidade da reflexão e da absorção constitui um criativo mecanismo de orientação que 

sintoniza os corpos com os lugares e os momentos mediante seu potencial sonoro”. Nesse 

sentido,  

ouvir e produzir sons, portanto, fariam parte de competências incorporadas que situam 

aos atores e sua agência em mundos históricos específicos. Estas competências 

contribuem para seus modos distintos e compartilhados de ser humanos, além de 

contribuir à abertura de possibilidades e materializações efetivas da autoridade, 

compreensão, reflexividade, compaixão e identidade. (FELD, 2018, p.235) 

Por fim, o autor chega à conclusão de que “não há maneira de exagerar a importância do 

som e da voz nestas práticas comemorativas e performativas.” (FELD, 2018, p.236). A partir da 

reflexão dessas/es autoras/es é possível, portanto, pensar em três pontos de reflexão acerca de 

elementos discursivos presentes no Padê: um, a questão do corpo enquanto elemento produtor de 

e atravessado por sonoridades; outro, a questão do som em sua potência discursiva, carregada de 

elementos simbólicos e culturais. Por fim, o som enquanto ponte entre os sujeitos que o 
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produzem/praticam em suas práticas performativas e outras vozes e discursos que se/lhes 

atravessam.  

 Nesse sentido, as/os autores apontam para o aspecto discursivo da linguagem: seja ela 

musical, corporal, escrita, é indissociável dos sujeitos/contextos que a produzem. Não é possível, 

portanto, nem pensar uma linguagem alienada ou alienável de seu contexto e, na mesma medida, 

uma linguagem desencarnada, dissociada de um corpo. Seja ele de um sujeito, seja do tambor do 

qual nasce um som. É a partir desse encontro corpo-sonoridade-ato de fala-performance que 

fundamentamos nosso processo experimental de criação da performance Padê.  

Dessa forma, enxergamos na performance Padê um ambiente propício à busca de novos 

caminhos, a partir da arte, de nos fazer  como sujeitos sociais, como, também, de nos 

constituirmos enquanto agentes sociais em potencial de transformação do que nos é imposto 

como fixo e natural em nossas práticas culturais.  
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O SAMBA NA BATERIA: ANÁLISE DE FRASEADO, MARCAÇÃO E CONDUÇÃO 

NA PERFORMANCE DE MILTON BANANA 
 

Felipe Diego Moraes
114

* 

 
 
RESUMO:A pesquisa apresentada tem como objetivo compreender possíveis influências da percussão no samba, 

para o desenvolvimento deste gênero na bateria. Para isso, foi realizada análise da música Samba do Avião, de Tom 

Jobim, a partir da performance do baterista Milton Banana. Tendo como fundamentação as categorias sugeridas por 

Barsalini (2014), observou-se a constância de fraseado, marcação e condução, três funções essenciais no samba. O 

fraseado apresentado pelo baterista citado, por exemplo, é construído pela alternância entre caixa/aro e chimbal para 

caixa/pele e prato de condução, enquanto que na percussão é realizado com uso do tamborim. Esta compreensão 

enriquece a discussão intercultural ao desvelar as influências da percussão no desenvolvimento da linguagem da 

bateria. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bateria. Samba. Milton Banana. Interculturalismo. 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa aborda a bateria no samba e tem como objetivo compreender a 

linguagem de excução do importante baterista Milton Banana no samba. Assim, a metodologia 

passa por uma análise da performance de Milton Banana na música Samba do Avião do álbum 

Milton Banana Trio (1965), identificando e transcrevendo as células características dos 

instrumentos de percussão e compreendendo, a partir da observação das três funções do sistema 

rítmico do samba Barsalini (2014) – fraseado, marcação e condução-, como estas foram 

aplicadas à bateria. 

A gênese da bateria está intrinsicamente ligada ao Jazz de New Orleans no início do 

século XX. De um conglomerado de tambores percussivos, a bateria dói desenvolvendo-se 

paulatinamente até consolidar na forma a qual cinhecemos (bumbo, caixa, pratos, tons e 

acessórios). Não é possível dizermos a data exata que a americana – nome dado a princípio aqui 

no Brasil para diferenciar do naipe de percussão - chegou ao Brasil, mas é certo que em 1927 já 

existiam gravações que permitiam escutar os primeiros sambas gravados com bateria. 

Segundo Barsalini (2009), a partir da inserção no Brasil, a bateria, originária da América 

do Norte, adaptou-se ao samba através de seus pioneiros: Aristides Prazeres, Joaquim Silveira 

Tomás, Valfrido Pereira da Silva, João Batista da Chagas Pereira (Sut) e Luciano Perrone. 

Analisando as primeiras gravações de samba, observamos que os instrumentistas realizavam 

adaptações rítmicas dos instrumentos de percussão do gênero para os tambores da bateria, estilo 

de condução denominado samba batucada. 

Com o desenvolvimento do instrumento, buscaram-se novas concepções de conduzir a 

bateria dentre os conjuntos musicais, deixando somente a função de marcação para integrar o 

grupo como elemento de igual valor. Na década de 1950 surge os grupos de músicas 

instrumentais no Brasil, nos quais a bateria começa a desenvolver uma nova forma de condução: 

                                                           
114

 Especialista em Educação (UNOESTE), Mestrando Em Música (UFU), Graduado em Música (UFU). E-mail: 

felipenakashima87@hotmail.com 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

244 

 

o samba de prato. Segundo Barsalini: “No panorama musical brasileiro daquele momento [na 

década de 1950], esse novo posicionamento da bateria estaria conectado ao desenvolvimento de 

uma moderna concepção de acompanhamento do samba conhecida como samba de prato” 

(BARSALINI, 2009, p.77). 

Nesse cenário surgiram os grupos instrumentais: Rio 65 Trio, Copa Cinco, Tamba Trio, 

Sambatrês. Esses grupos foram formados de encontros de músicos ligados à música instrumental 

na cidade do Rio de Janeiro. Outros grupos instrumentais continuaram a surgir na década 

posterior, um deles, e nosso objeto de estudo, é o Milton Banana Trio. 

O músico Antônio de Souza (1935-1999), como consta em seu registro em cartório, virou 

Milton porque era o desejo de sua mãe, antes do seu nascimento; e banana foi um apelido que 

herdou nos tempos de escola. 

Milton Banana iniciou sua carreira musical no ano de 1955, na orquestra Waldir Calmon 

(Rio de Janeiro). Tocou em boate, acompanhou alguns artistas durante sua trajetória, entre eles 

João Donato, Tião Neto, Stan Getz, Astrud Gilberto e João Gilberto, sendo que, com este último, 

tinha uma relação mais próxima musicalmente. Milton desenvolveu seu próprio trabalho 

comandando o grupo Milton Banana Trio, embora, existissem alguns trabalhos que não se 

restringiram somente a três músicos. Ele deixou registrado dezenove discos de sua carreira 

instrumental no período de 1963 a 1984, a maioria do repertório é composto do gênero samba.
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1. FUNDAMENTOS PARA ANÁLISE 

 

Barsalini (2014), em sua tese, oferece ferramentas para o reconhecimento de padrões de 

execução do samba na bateria, a partir da combinação das funções percussivas da escola de 

samba, tais como: fraseado, condução e marcação. A partir da combinação destas funções, 

poderemos reconhecer as matrizes estilísticas, a saber: batucado, escovado, condução e 

fraseado. 

Para o autor, “o caráter idiomático do samba se constitui a partir de um material sonoro 

resultante do conjunto das funções de fraseado, marcação e condução” (BARSALINI, 2014, p. 

32). A seguir, faremos breve comentário sobre as três funções. 

A função do fraseado do samba, segundo o autor, “quando executada na bateria, 

representa a adaptação de instrumentos como tamborim e agogô” (BARSALINI, 2014, p. 24). A 

frase, somada as funções marcação e condução, é a responsável por caracterizar o samba. 

Oliveira Pinto (2000) apresenta o conceito de ‘rede flexível’ que pode ser entendida como uma 

das funções ou a sobreposição das três funções à representação da ‘rede-flexível’; o fraseado 

seria os pontos que são destacados na ‘rede’. Para ilustrar a função frase temos o fraseado 

“telecoteco”. Os instrumentos encarregados para desenvolver a função fraseado na escola de 

samba comumente são: Tamborim e Agogô. 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURA 1 – Célula rítmica do fraseado “telecoteco” (fonte: GOMES, 2008 p.15) 

 

Barsalini (2014) apresenta, também, a função de condução que “é caracterizada pela 

execução ininterrupta dos oito pontos constitutivos de cada compasso 2/4, comumente 

representados através de semicolcheias” (BARSALINI, 2014, p. 22). Precisamos salientar que os 

oito pontos constitutivos não são necessariamente simétricos, dentro dos oito pontos temos 

algumas acentuações que caracterizam o “balanço” ou o “Swing” (termos comumente usados
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pelos músicos) da condução do samba, a seguir os instrumentos da bateria da escola de samba 

que tem por característica a função condução. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Células rítmicas da função condução (fonte: GOMES, 2008 p.15)  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

FIGURA 3 – Célula rítmica da função condução (fonte: GOMES, 2008 p.15) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Célula rítmica da função condução (fonte: GOMES, 2008 p.15) 
 

 

 

A função de marcação para Barsalini (2014) 

 
é usualmente executada em registro grave e normalmente com poucas notas, tendo 

chegado à bateria como adaptação de tambores como o surdo. A marcação funciona 

como pilar de sustentação ao andamento, geralmente reforçando o ponto de apoio do 

ritmo, através do acento constante do segundo tempo de cada compasso (BARSALINI, 

2014, p.23). 
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A figura 5, a seguir, indica os instrumentos da escola de samba responsáveis pela função 
marcação.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – Célula rítmica da função marcação (fonte: GOMES, 2008 p.15) 

 

A partir das funções supracitadas, é possível analisarmos a estrutura das matrizes 

estilísticas do samba. Barsalini (2014) ressalta que as matrizes não são rígidas, segundo o autor: 

Vale lembrar que tal esquema funciona como uma estratégia metodológica 

generalizante na classificação dos inúmeros modos possíveis de execução da bateria no 

samba (...) as matrizes e grupos aqui definidos conceitualmente são flexíveis, sendo 

comuns casos que reúnem características de diferentes matrizes ou grupos 

(BARSALINI, 2014, p. 37). 
 

Dentre as matrizes enumeradas neste artigo, citamos o samba batucado, o samba 

escovado e o samba de prato. A característica para o reconhecimento da matriz do samba 

batucado é observar as funções de condução, marcação e fraseado que se dividem entre caixas, 

tambores e bumbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – Samba batucado (fonte: GOMES, 2008 p.40) 
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O reconhecimento ou timbre característico do samba escovado se dá a partir da fricção da 

escova na caixa, de forma que tanto a função condução quanto a fraseada podem ser exploradas 

na caixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 – Samba escovado (fonte: BARSALINI, 2014 p.134) 

 

O samba de prato pode assumir a forma de condução (caracterizado pela execução de 

todas as semicolcheias no prato) e fraseado (quando a função condução pode estar implícita ou 

omitida), sua principal característica está no timbre metálico do prato. Para ilustrar o resultado 

das três funções aplicada à bateria usaremos, como exemplo, a matriz estilística samba de prato 

condução. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FIGURA 8 – Samba de Prato Condução (fonte: criada pelo autor) 

 

Na Figura 8 indica-se o bumbo (primeiro espaço) realizando a função condução; a caixa, 

executada no aro, (terceiro espaço) executando a função frase e o chimbal (primeiro espaço 

suplementar superior) representando a função condução. 

Desta forma, partindo da fundamentação teórica de Barsalini (2014) analisaremos o 

idiomatismo do baterista Milton Banana na música Samba do Avião (Tom Jobim).
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2. ANÁLISE IDIOMÁTICA DE MILTON BANANA 

 

A música escolhida para análise foi Samba do Avião, de Tom Jobim, grava por Milton 

Banana, no álbum Milton Banana Trio (1965). A instrumentação nesta versão da música é 

composta por baixo, bateria e piano, e a forma musical se organiza em introdução, tema, 

improviso, reexposição do tema e introdução em fade out. 

A Figura 9 representa trechos do ritmo executado pela bateria na introdução, que serão 

analisados de acordo com a nossa fundamentação teórica. 
 
 
 
 

 
 

 

 

FIGURA 9 – Transcrição introdução da música Samba do Avião (fonte: transcrição do autor) 

 

Observamos que, na introdução, o recurso utilizado por Milton Banana para tocar a 

convenção com o baixo e o piano foi na cúpula do prato ride e aro da caixa, predominando, 

assim, a função de fraseado. Na segunda casa, como indicado na Figura 9, a execução rítmica 

transcrita, Milton percute baqueta contra baqueta. 

Já na apresentação do tema, como demonstrado na Figura 10, temos o seguinte padrão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        FIGURA 10 – Transcrição do tema (0:11 a 0:25) da música Samba do Avião (fonte: transcrição do autor) 
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No trecho apresentado na figura 10, o tema é apresentado ao piano, e a linguagem 

idiomática utilizada se assemelha à matriz estilística samba de prato conduzido. Como 

explicitado anteriormente, a característica para determinar o samba de prato conduzido são os 

oito pontos contínuos no prato (chimbal), enquanto as funções de marcação e fraseado 

acontecem, respectivamente, no bumbo e no aro da caixa. 

Na Figura 11, que representa o final do tema, a matriz estilística permanece sendo samba 

de prato condução, que, em relação à parte de exposição do tema ilustrado na Figura 10, 

diferencia-se apenas a função condução que passa do chimbal para o prato ride, a função 

fraseada que está agora na pele da caixa, e é acrescentado o chimbal com o pé na função 

marcação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 – Transcrição do improviso (0:53 a 1:00) da música Samba do Avião (fonte: transcrição do autor) 

 

A Figura 12, a seguir, ilustra a reexposição do tema, momento em que retorna à função 

condução no chimbal, a função fraseado na mão esquerda e a função marcação no bumbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 – Transcrição da reexposição do tema (1:30 a 1:40) da música Samba do Avião (fonte: transcrição do 

autor) 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

251 

 

Encerrando a música na função frase - prato de condução e caixa - o conjunto vai 

repetindo a mesma frase da introdução e utilizando o recurso fade out até o desaparecimento 

completo do som na gravação como demonstrado na Figura 13. 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURA 13 – Transcrição da frase final (2:00 a 2:18) da música Samba do Avião (fonte: transcrição do autor) 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa aqui apresentada teve por objetivo compreender as influências percussivas no 

desenvolvimento da linguagem da bateria. Para tal objetivo buscamos analisar a música Samba 

do Avião, de Tom Jobim, na performance do baterista Milton Banana. Por meio da tese de 

Barsalini (2014) foi possível identificar as funções desempenhadas pelos instrumentos 

percussivos presente na bateria da escola de samba e, através destas funções, reconhecer a 

aplicação para a bateria por meio da performance de baterista citado. A partir das funções 

apresentadas por Barsalini (2014) – a saber, marcação, fraseado e condução - e suas 

combinações, foi possível analisar as matrizes estilísticas de samba batucado, samba escovado e 

samba de prato (condução/fraseado). 

Por fim, esta pesquisa espera contribuir com futuras análises de performances de 

bateristas, partindo de trabalhos anteriores, como de Barsalini (2014). Desta forma, é possível 

transcender uma descrição das adaptações dos instrumentos percussivos para a bateria, 

possibilitando discussões de outras dimensões como o desenvolvimento da linguagem, estilo, 

idiomatismo, entre outros aspectos essenciais. 
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ANÁLISE MUSICAL CONTRAPONTÍSTICA: DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO DE 

TRÊS NOVOS CONCEITOS PROPOSTOS POR PHILIP LASSER QUE PERMITEM 

UMA ANÁLISE FIEL À EXPERIENCIA AUDITIVA DA MÚSICA  

Maria Fernanda Leitão Canabarro
*
 

 

Resumo: Implícito no ato da análise musical está o desejo de explicar e buscar relações entre os eventos 

musicais. A partitura não é a arte que chamamos de música, mas sim um sistema designado para codificar 

graficamente uma organização sonora e as intenções do compositor. Philip Lasser explica que a música é uma 

arte temporal e cíclica por natureza, que se desdobra no tempo. Com o auxílio de métodos qualitativos, foi 

apresentada uma análise musical contrapontística. Para isso, foram utilizadas três ferramentas: Contrapuntal 

Voices, Hanging Pitches e Contrapuntal Motive. Com base na análise de diferentes obras, pudemos observar que 

estes conceitos proporcionam percepções e conexões orgânicas através das dimensões e parâmetros do discurso 

musical. Estes também buscam causa e explicação para eventos que não estão relacionados com o racional, mas 

sim com o ouvido intuitivo, tornando a análise mais fiel à experiência auditiva da música. 

 

Palavras-chave: Análise contrapontística. Philip Lasser. Contrapuntal Voices. Hanging Pitches. Contrapuntal 

Motives. 

 

Introdução 

“Implicit in the act of musical analysis is the desire to explain to describe, and to seek 

cause for or relationships between musical events and structures” (LASSER, 2008, p. 1). 

Assim Phillip Lasser inicia seu livro The Spiraling Tapestry onde propõe um processo 

orgânico de análise musical contrapontística. Para isso, ele divide seu livro-texto em duas 

partes: na primeira ele analisa a partitura, Interpreting the Musical Score; e na segunda ele faz 

uma análise contrapontística, Contrapuntal Analysis. Para uma melhor compreensão desta 

última parte, irei apresentar as ferramentas de análise em três sub-capitulos: 1) Contrapuntal 

Voices; 2) Hanging Pitches; 3) Contrapuntal Motive e para finalizar uma breve conclusão da 

aplicabilidade destas novas premissas. Juntamente como livro-texto Lasser apresenta um livro 

de exemplos musicais bem detalhado para nos mostrar graficamente o resultado do seu 

trabalho. Para esta pesquisa utilizarei somente alguns exemplos mais relevantes do livro-

exemplo e farei comparações com uma das obras objeto de estudo da minha tese, Canto XVI 

for Solo Viola de Samuel Adler.  

Lasser diz ser essencial examinar primeiramente a partitura, para melhor compreender 

como este sistema visual codifica a natureza aural e temporal da música, tendo em vista que o 
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propósito da análise é o de explicar eventos e estruturas musicais (LASSER, 2008, p. 1). 

Depois de estabelecida uma relação entre a página impressa e a realidade do mundo sonoro 

musical, Lasser apresenta uma abordagem contrapontística para a análise da música utilizando 

três conceitos básicos: Contrapuntal Voices, Hanging Pitches e Contrapuntal Motives. Estas 

ferramentas fornecem suporte para os músicos nos seus esforços analíticos e composicionais.  

 

1. Interpretando a partitura 

 “In order to analyze music sensitively, we should always rememeber that the printed 

score is not itself the art form we call music, nor does it reflect the actual experience of 

music”(LASSER, 2008, p. 2). Lasser nos explica que a partitura seria meramente um sistema 

visual projetado para codificar graficamente da melhor maneira possível as intenções de um 

compositor que esta organizando sons em um mundo temporal. Na partitura podemos 

verificar as notas e outros símbolos musicais “flat on the page”, mas na experiência musical 

verdadeira não escutamos todas as notas como pertencentes do mesmo plano musical. Um 

simples exemplo disso seria uma “marcha”, onde todos os tempos fortes carregam um grande 

peso, e os tempo fracos não, causando assim uma hierarquia na métrica estrutural da música, 

tornando-a previsível e unidimensional. Nosso ouvido então escutaria tempos fortes em um 

nível e os fracos em outro, organizando hierarquicamente a escuta musical, e assim teríamos 

pelo menos dois planos aurais. Lasser coloca que a música é uma arte temporal, “(...) It 

unfolds in time; its medium or canvas, as it were, is time”(LASSER, 2008, p. 3). O Tempo foi 

organizado pelos humanos em passado, presente e futuro. Na música, o presente é 

representado pelo momento que escutamos; o passado pela memória e o futuro por um 

conjunto de expectativas em constante mudança e previsões de eventos que estão por vir. 

Embora o tempo pareça ter um conceito linear, Lasser nos faz notar que os símbolos humanos 

criados para mostrar o tempo são todos cíclicos na natureza. Ele exemplifica:  

   Years are rotations on the earth around the sun; and days 
are rotations of earth    about itself. Sundials and clocks celebrate 
the inevitable return of a point on a circle.    In short, any 
temporal unit felt as the travel from a beginning back to a beginning.  
  Temporal structures can only be created through cyclic return. 
(LASSER, 2008, p. 4) 

  
Logo, podemos concluir que, sendo a experiência musical time-based, também é um 

evento cíclico na natureza. Em nossas mentes somos capazes de construir estruturas ao 

reconhecer eventos recorrentes; métrica, motivos, progressões harmônicas e grandes 

estruturas tonais são todas premissas baseadas no conceito do retorno cíclico, e derivam seu 
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próprio significado a partir deste mesmo conceito. Assim, quando temos uma experiência 

aural musical, não estamos indo de um ponto à outro distante ou disjunto, estamos viajando 

desde um ponto através de uma trajetória circular de volta a este mesmo.  

Quando analisamos uma música, a partitura nos dá a oportunidade de relacionar 

eventos disjuntos. Por exemplo, podemos comparar o compasso 3 com o compasso 57, como 

um evento isolado, sem se importar com o material entre eles. Porém, quando escutamos a 

musica, isso não é possível, pois não podemos escutar o compasso 3 adjacente ao 57 sem ter 

que passar por todos os outros que estão no meio. Além disso, quando escutamos pela 

primeira vez o compasso 3, temos nossas expectativas e previsões do que virá, mas não a 

certeza do que irá acontecer no compasso 57. E ainda mais adiante, se continuarmos a escutar 

a mesma música, teremos apenas uma lembrança do compasso 3 para compará-lo ao 

compasso 57 e, finalmente, os compassos que sucedem o compasso 3 com certeza afetam 

nossa lembrança deste mesmo compasso. Com este exemplo em mente, Lasser conclui que:

  

   (...) when analyzing music score, one should base 

assessments in music only from    what precedes the event, not 

from what comes after the event. And more generally, one    must 

resist making comparisons of disjunct elements on the page without considering 

   all the intermediary material, which will affect how one 

perceives the later element.      

        (LASSER, 2008, p. 6) 
 Em suma, música é um “continuum” temporal, não um conjunto de eventos separados 

colocados um depois do outro. Podemos imaginar que a música é como um tecido que se 

desdobra através do tempo, e devemos analisar todo este tecido como se todos os eventos 

musicais estivessem diretamente conectados um com os outros como os fios deste 

tecido.“With these several suggestions in mind, one can begin to analyze music more 

sensitively from the visual score and have the analysis be more true to the actual aural 

experience of music” (LASSER, 2008, p. 6). 

 

2. Análise musical contrapontística 

Com esta breve introdução em mente estamos prontos para discutir mais 

especificamente esta abordagem contrapontística de análise, baseada em uma premissa central 

de que a música é um tecido ou uma textura, tecida como se estivesse no tear do tempo. 

Lasser nos dá o exemplo de uma tapeçaria, onde reconhecemos imagens e cenas e 

respondemos emocionalmente à história ou à mensagem que esses símbolos transmitem. No 

entanto, essas imagens são ilusões criadas por um padrão de pontos e fios coloridos em um 
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tear. Essas linhas são configuradas para aparecer e desaparecer da superfície da tapeçaria na 

seqüência apropriada para criar para nossos olhos as imagens que vemos. Na música acontece 

o mesmo processo, “(...)melodies, motives, harmonic progressions, and the like are the 

images and symbols we recognize on the musical surface with our ears. Like in a tapestry, 

they too are woven together by a set of musical threads that I call Contrapuntal Voices” 

(LASSER, 2008, p. 6).      

    

2.1 Contrapuntal Voices (CV) 

 A música é identificada por seus rítmos, métrica, saltos melódicos e graus conjuntos. 

Embora visualmente na partitura observamos notas conectadas por saltos ou graus conjuntos, 

nosso ouvido é capaz somente de conectar as notas através de graus conjuntos e não saltos. 

“The note C for exemple, to the ear can proceed only up by step to a D or Db, or down by 

step tp a B or Bb. This uniquely conjunct motion of notes is what I term Contrapuntal Voice. 

It is like a single thread in a musical tapestry” (LASSER, 2008, p. 8). Embora uma melodia 

pareça ser uma única voz, podemos encontrar múltiplos Contrapuntal Voices engajados em 

contraponto para formar esta melodia. Para ele, nossa capacidade de conexão aural na música 

são os graus conjuntos, ele afirma que o nosso ouvido não é capaz de entender saltos, salvo a 

relação Tônica/Dominante que veremos mais adiante. “Defined in this way, leaps or disjunct 

motion, disappear from the actual experience of a melody and instead, the melody becomes a 

tapestry of a distinct Contrapuntal Voices woven together into a musical fabric.”(LASSER, 

2008, p. 8). Para exemplificar, Lasser coloca uma análise de Contrapuntal Voices do início do 

primeiro movimento da Sinfonia Inacabada de Schubert (compassos 44-53 violoncelo): 
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Para termos melhor compreensão desta análise de Schubert e também de futuras 

análises que serão apresentadas neste trabalho, escreverei a seguir um resumo de abreviações 

e termos que Lasser utiliza. 

 

             CV 

 

            Contrapuntal Voice: deve ser em movimento de grau conjunto. 

 

 

 

 

         R, VR, S 

 

     Repeats, varied repeats, sequence: usado quando está claro que um 

elemento do CV repete, pode ser exatamente, um pouco variado ou em 

seqüência. Nota: no caso de R, VR ou S, o final do CV deve estar conectado 

por grau conjunto ao inicio da R, VR ou S daquele CV, pois nosso ouvido só é 

capaz de identificar a repetição ou seqüência. do CV inteiro. 

 

 

 

              M 

 

        Merge: usada quando dois ou mais CVs chegam a mesma nota adjacente. 

Um colchete deve ser usado para visualmente conectar os dois pentagramas de 

CVs. Depois de um M, devemos considerar continuar somente com um CV 

escrito em um pentagrama.  
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       Hanging Pitch: é uma nota no CV dissonante ao acorde ou a harmonia no 

final de uma seção. Permitem ao compositor a controlar o senso de finalidade 

de uma seção (será discutido mais adiante). 

 

  

     Ghost Voice: é uma H.P que não fica dissonante ao final de um segmento. 

Fica suspensa por um longo período de tempo. Geralmente ajudam a mostrar a 

totalidade “orgânica.” dos gestos de grau conjunto de um grande CV. 

 

 

 

            V>I 

 

      Melodic Dominant/Tonic: o uso melódico da relação dominante-tônica. 

Isto não é para ser escutado como um salto, mas sim como um uso melódico 

de grau conjunto harmônico. “Only 'natural' sounding V>I progressions are 

heard as 'harmonic steps'”. A dominante deve estar no tempo fraco ou 

anacruze e a Tônica claramente em resolução e tempo forte. 

 

2.2 Hanging Pitches (HP) 

 Nesta parte irei mostrar como os compositores utilizam o conceito de Hanging Pitches 

para fins composicionais, de acordo com Lasser. Algo importante a ressaltar é que as H.P 

devem ser consideradas somente no registro real em que foram escritas, não estão sujeitas a 

equivalência de oitavas. Além de estabelecer novos CVs, Hanging Pitches desempenham três 

importantes funções: determinar harmonias (determine harmonies), criar conexões de longa 

distância (long distance conection) e gerar fechamentos cíclicos (ciclic closure).  

 “Since a pitch left by leap is said to 'hang' in the overall sonority of a musical texture, 

hanging several pitches in close proximity seves to create harmonic structures in time, 

arpeggios for exemple” (LASSER, 2008, p. 23). Os Arpeggios diminuem a velocidade 

rítmica da harmonia enquanto mantêm uma atividade superficial melódica constante. Esta 

habilidade de determinar harmonias utilizando Arpeggios pode ser verificada na música solo, 

tanto para piano como para instrumentos com uma linha melódica apenas, como por exemplo 

no Bach WTK Bk I Prelude XI em Fá Maior e na Ciacone da Partita para violino Solo BWV 

1004. Na música moderna H.P se tornam uma importante ferramenta para os compositores 

criarem relações harmônicas a partir de um material melódico. Como mostra Lasser no 

exemplo a seguir de Debussy.  



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

261 

 

 

 

 

 Enquanto algumas Hanging Pitches não se estendem mais do que alguns compassos, 

outras são utilizadas para longas ou mais distantes conexões estruturais (long distance 

conection). Para exemplificar um caso como este, Lasser nos apresenta uma passagem da 

Partita em D menor BWV 1004, Allemande, de Bach. Neste exemplo podemos verificar que a 

nota Mi aguda no quarto tempo do primeiro compasso é apresentada por um salto e fica 

suspensa até o segundo tempo do compasso 4, quando finalmente o CV começa a se 

desenvolver ascendentemente. 

 

 Neste mesma peça, no compasso16 Bach “suspende” outra nota, um Fá agudo, que 

acaba por não ser resolvido na tríade de Lá maior que daria fechamento a passagem numa 

cadência plagal. Durante toda a musica estas duas notas permanecem sem resolução, ficam 

suspensas. Mas o que poderia justificar o uso de tamanha dissonância no final de uma obra? 

“(...) Should not a work end wiht leaving nothing incomplete? Before seeking to answer these 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

262 

 

questions, let us examine the third and final utility of Hanging Pitches” (LASSER, 2008, p. 

28). Para Lasser, o utilidade mais importante que as Hanging Pitches têm é a de possibilitar 

um fechamento cíclico à música.   

     “Let us remember that music is a temporal art and 

therefore that structure can be    achieved only through cyclic 

returns of events. Hanging Pitches become a powerful    device 

for a composer to have the end of a work cycle back in memonry to the  

   beginning. Hanging Pitches at the end of a work stand as a 

symbol of the cyclic    nature of time since they require that the 

ear return in memory to the beginning of the    work for 

resolution.” (LASSER, 2008, p. 8) 

 
 Como exemplo desta capacidade cíclica das Hanging Pitches, Lasser retorna ao 

enigma das notas suspensas na Partita de Bach e nos mostra que o material usado para o 

fechamento da Ciaccona está diretamente relacionado com o material de abertura na 

Allemande, para exemplificar ele sobrepõe os materiais citados para melhor visualização: 

 

 

 Ao utilizar este recurso, Bach está sugerindo que os ouvintes escutem um ciclo desde 

o começo de volta ao principio, ao invés de terem atingido o final da peça como objetivo 

principal e final. A seguir colocarei um exemplo mostrando a aplicabilidade destas 

feramentas, Contrapuntal Voice e Hanging Pitches, na música Canto XVI for Solo Viola de 

Samuel Adler. No primeiro exemplo mostrarei uma análise de CV, abrindo sistemas para cada 

voz. As legendas estarão explicadas logo abaixo do exemplo.  

 

 

 

H.P.

: 

Han

ging 

Pitc
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h nota dissonante até a resolução do compasso 1, resolve por grau conjunto no início do 

compasso 2. Cria CV2 por salto (DO#-LA) e dá continuidade ao CV2;  * “I use split stems in 

the same CV to identify a very short-lived or mini CV.” (LASSER, 2008, ex 4). As notas 

SOL-SOL# são um CV independente mas que M (merge) rapidamente ao CV3, então não se 

faz necessário criar outro sistema somente para essas notas, usa-se a haste para baixo; M 

(merge): a mesma nota com haste para cima e para baixo representa o fato de dois CVs se 

juntarem por grau conjunto nesta nota em comum Sí, para continuarem sendo escritos em um 

único CV posteriormente; ** Lasser não considera a idéia de inversão intervalar ou 

equivalência de oitavas quando analisa as obras de Bach, por exemplo, mas a violista Yi-Wen 

Chao considera esta premisa quando analisa o Concerto para Viola de Adler (CHAO, 1999, p. 

28). Não podemos deixar de observar que esta última nota (Ré#) poderia estar presente no 

CV2 caso fosse considerada uma oitava acima e também é a nota de inicio da obra, se 

olharmos para o CV1 e desconsiderarmos a apoggiatura. No caso do CV3, se estivéssemos 

um uma música tonal, ou pelo menos com um centro tonal definido, o salto de La# para o Ré# 

seria considerado V – I: salto de Dominante-Tônica (LA#-RE#), considerado por Lasser uso 

melódico de grau conjunto harmônico. 

2.3 Contrapuntal Motive (CM) 

 Contrapuntal Motives são difíceis de definir porque são estruturas sub-composicionais 

por natureza. Voltando ao exemplo da tapeçaria, estudar um CM seria como observar os 

recorrentes padrões de pontos em um tecido. “CMs reveal how a single concept can edify 

compositional decisions at all levels of musical discourse”. CMs podem parecer triviais e 

simples, porém o seu poder está na capacidade do compositor de usar a criatividade e usá-los 

em vários níveis de composição. Assim como uma análise também vai depender da 

criatividade do autor de abordar determinada obra de acordo com o que está buscando. A 

seguir coloco algumas características que são necessárias para identificar um CM: 

1. um CM é um gesto musical de notas que opera consistentemente por toda a obra; 

2. CM s geralmente são feitos de duas a cinco notas, em combinações de grau conjunto 

ou repetição; 

3. CM s acontecem em um único CV e, por tanto, não possuem nenhum salto; 

4. CM s são um conceito baseado em notas e seu rítmo exato não é importante; 

 CM s têm gesto rítmico ou colocação rítmica, o que é critico para sua identidade. Ou 

seja, podem iniciar tanto no tempo ou contra tempo, assim serão reconhecidos pelo 
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sentimento de cair em tempo forte ou fraco. Para exemplificar estas caraterísticas necessárias 

para recorrentes em um CM, Lasser nos fornece uma pequena lista colada a seguir: 

 

 

 “Fixed Contrapuntal Motive” ou CM fixo, corresponde a um CM com exatamente as 

mesmas notas. Na maioria das vezes CM's fixos apresentam notas cromáticas, como nem 

todas estas pertencem à tonalidade da obra, proporcionam um enorme potencial para 

implantar novas tonalidades ou mesmo permitir uma riqueza de reinterpretações 

enarmônicas.“As music develops in the 19th century towards greater and greater modulative 

capacity, Fixed CM's become increasingly employed by composers as mechanisms to provide 

inherent logic to complex and otherwise seemingly arbitrary modulation strategies”.(LASSER, 

2008, p. 50). O compositor pode explorar vastamente diferentes materiais superficiais e 

visitar tonalidade distantes enquanto ainda garante um ressonância interna simbólica 

através da constante re-aparição desses motivos (CMs). Portanto, apesar de grande 

variedade superficial ao longo de um trabalho, um Fixed CM vai sempre articular um exato 

conjunto de notas através da peça e, por isso, pode prover uma conexão orgânica constante 

e de longo alcance. Lasser também nos mostra em seu livro uma outra utilidade do CM que 
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ele denomina “Long-range use of CM's”, esta seria a capacidade de prover uma lógica 

unificadora de longa distância através da manipulação e evolução do gesto nuclear básico. 

Para demonstrar isto, ele apresenta o exemplo da abertura da Fifith Symphony de 

Beethoven colocado a seguir: 

Lasser analisa o Contrapuntal Motive of the opening da seguinte maneira: 

“The famed opening of the Symphony is made up of 2 CM's of descending seconds 

G-F and Eb-D; These are heard explicitly because of their different rhythmic 

surfaces; The G-F CM possesses a syncopated eight-note rhythm; The Eb-D CM 

possesses the long fermata half-note rhythm; A latent Eb-F ascending second CM 

also exists in the opening. It is latent, in that it is not truly noticeabel to the ear 

owing to the different surface rhythms of its 2 members.”  

 

 Outro exemplo de CM que Lasser analisa em Beethoven é um repeating-note motive 

que ele encontra na Nona Sinfonia, Ode a Alegria. Lasser nos mostra em sua análise que a 

obra deriva sua magnifica unidade através da presença constante de um CM de notas 

repetidas (repeating-note motive) composto somente por duas notas iguais começando 

sempre no tempo fraco e terminando no forte.  

 

 No próximo exemplo colado temos a mostra desta mesma passagem porém agora 

sem os repeating tones e sem CMs, com isto Lasser quer nos mostrar como o nosso ouvido 

perde esta identidade aural quando retiramos estes fatores, e esta passagem acaba se 

tornando meramente uma escala de graus conjuntos ascendentes e descendentes. 

 

 Na obra de Samuel Adler, Canto XVI, identifiquei no primeiro movimento um CM que 

está presente durante toda peça. Constituído somente de 2m e de quatro notas, às vezes é 

apresentado com ritmo um pouco variado mas ainda sim preserva o gesto rítmico necessário 
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para ser reconhecido. O exemplo a seguir também ilustra o que Lasser chama de “fixed CM”, 

que seria o caso do primeiro e quarto fragmento deste exemplo, onde as mesmas notas são 

matidas e o ritmo é levemente variado.  

 

 

 

  

 

 

 

Ainda no primeiro movimento do Canto podemos observar nos compassos 22-23, 

penúltimo e último compassos da peça, a presença de 2m descendentes porém intercaladas. 

No exemplo a seguir o CM será apresentado com uma redução ritmica, a fim de facilitar a 

visualização das notas. 

 

 Na obra Canto XVI também podemos identificar este CM de notas repetidas em 

ritmos diferentes. Aparentemente no primeiro movimento do Canto Adler apresenta esse 

motivo como segunda ideia, dando mais enfase às 2m. No segundo movimento este CM de 

Repeating-note está presente em vários momentos e com ritmos diversos, a seguir serão 

colocados dois exemplos deste motivo com ritmos diferentes, tercinas (Figura 28) e semi-

colcheias (Figura 29). No final da obra este Repeating-note Motive chega ao seu ápice 

quando Adler coloca tercinas dobradas por seis compassos, como podemos verificar na 

Figura 30 deste trabalho. 
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Conclusão 

 Não resta dúvidas de que estes três principais conceitos colocados neste tratado de 

Philip Lasser funcionam melhor em uma linguagem tonal, porém eles podem ser relevantes 

também na música contemporânea, não-tonal e até mesmo serial. Geralmente na música pós-

tonal existe uma importante distinção entre segundas maiores e menores. No idioma tonal 

CM's serão identificados apesar das variações nas segundas diatônicas que configuram seu 

grupo de notas, numa linguagem mais moderna os CM's mais freqüentemente envolvem 

segundas menores. Consequentemente a tendência nesse tipo de música é levar a altos níveis 

de “modalismos” e por fim a um cromatismo.  

   “Also, in the post-tonal quest to resist the tendency of 

pitches to gravitate towards    tonal centers, composers 

increased the size and frequency of intervallic leaps in their   

 musical fabric. This breaks down the basic concept of CM's, which require 

stepwise    motion for their essence. Morphing the CM to 

include counpond seconds and sevenths    can elucidate many non-

serial, compositional procedures in the music of twelve-tone   

 composers, but deviates from the basic premise taht the ear connects pitches 

by    conjunct motion alone.” (LASSER, 2008, p. 76) 

  

 Lasser coloca que seus alunos utilizam estes conceitos para analisar obras desde o 

período barroco até o contemporâneo. Também fazem uso destas ferramentas para compor, 

pois ajudam na organização do material musical das suas peças. Segundo ele, a consciência 

dos CM's pode auxiliar na organização compositional substituindo o pensamento de “o que 

escrever agora?” por um processo mais criativo e disciplinado de “o que posso escrever agora 

com isto?”. A consciência de CV, HP  e CM serve para organizar registros, articulações e 

dinâmicas, assim como para tomar decisões estruturais orquestrais, timbrais ou de longa 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

268 

 

distância. Lasser nos mostra em seu tratado que, quando aplicados juntos, estes três conceitos 

criam infinitas possibilidades para relacionar ambos abstrato e concreto. “They can be 

transformed to allow for organic apperceptions and connections through all dimentions and 

parameters of musical discourse” (LASSER, 2008, p. 77).  

 Estes conceitos permitem, através de maneiras criativas, buscar causa e explicação 

para eventos que não se relacionam somente com o racional, mas sim com a escuta intuitiva. 

Juntamente com uma boa compreensão de como a partitura codifica a experiência temporal e 

auditiva da música, Contrapuntal Voices, Hanging Pitches e Contrapuntal Motives podem ser 

ferramentas úteis para análise e composição musical. 
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A RESPIRAÇÃO COMO PARÂMETRO MUSICAL DO PIANISTA 

COLABORADOR: UMA ABORDAGEM ENVOLVENDO DIE LIEBE HAT GELOGEN 

(1822) DE FRANZ SCHUBERT  

Guilherme Fronchetti Pelliccioli*
*
 

Germano Gastal Mayer** 

 

Resumo: A presente pesquisa é um recorte monográfico sobre as habilidades necessárias para a colaboração 

pianística. Este campo de atividade e seu desenvolvimento profissional são aqui enfocados. À luz de Martin Katz 

(2009), considerações sobre a canção Die Liebe hat gelogen (1822) de Franz Schubert são apresentadas com 

foco na respiração do(a) cantor(a) e suas implicações para o(a) pianista colaborador(a). 

 

Palavras-chave: Pianista Colaborador. Performance Musical. Música de Câmara. Respiração. Lied. 

 

Introdução  

A partir do anseio por desenvolvimento como pianista colaborador adquirindo 

experiências musicais em grupo, e conhecendo o ofício da colaboração mútua, pareceu-nos 

necessário identificar e investigar as dificuldades inerentes ao processo de aprendizagem 

musical. Para tanto, escolhemos o Lied como ferramenta de trabalho. Tal investigação 

possibilitou reflexões e a organização dos métodos de estudo para a preparação da 

performance musical. 

Discutiremos a respiração enfocando a canção Die Liebe hat gelogen (1822) de Franz 

Schubert. Contendo texto de August Graf von Platen (1796 – 1835), este Lied, catalogado 

como D751, abre o grupo de quatro canções para voz e piano do Op. 23, publicado em 1823. 

Por integrar um cânone musical que se manifesta no contexto histórico e cultural do 

romantismo alemão, o gênero Lied favorece a compreensão dos aspectos aqui investigados. É 

também uma obra idiomática em sua abordagem pianística, facilitando o entendimento das 

questões técnicas para alcançarmos os objetivos propostos.  

 

1. Pianista Colaborador 

  

A expressão “pianista colaborador” vem recentemente sendo usada como reflexo do 

caráter colaborativo e ativo do labor pianístico na interpretação musical em grupo, à medida 

que o pianista possui um papel mais abrangente do que a mera provisão de realce rítmico e 
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harmônico para a(s) parte(s) cantada(s). Adriana Mundim expressa outra imagem do ofício ao 

sugerir que, 

o pianista colaborador é um instrumentista virtuose que apurou sua técnica pianística 

através do estudo do instrumento solo e que desenvolve habilidades de interação 

com outros solistas, adquiridas a partir da vivência cotidiana da música de câmara e 

observância de técnicas e particularidades de outros instrumentos. (MUNDIM, 2009, 

p. 26) 

Portanto, o pianista colaborador adquire seu conhecimento de forma empírica, não-

sistemática, através da interação cotidiana com outros músicos. Tipicamente, esta interação se 

dá no universo do ensino musical, particularmente em classes instrumentais e vocais. Dado 

que a formação de pianistas nas universidades brasileiras é direcionada substancialmente ao 

desenvolvimento das habilidades individuais do instrumentista, suas competências como 

colaborador são adquiridas, não raro, de forma tangencial. Mundim sugere a identidade do 

pianista colaborador como um instrumentista virtuoso. Tal vínculo se fundamenta a partir da 

consideração do virtuosismo como elemento integrante da atividade colaborativa, pois o 

conceito de virtuosidade não deve ser exclusivamente associado à excelência técnico musical 

dos solistas. Acreditamos que a atividade colaborativa musical não exige as qualidades de um 

exímio solista, mas sim, as de um pianista informado e capaz de fazer música em conjunto. 

Inclusive, os níveis iniciais do estudo pianístico também podem abranger a interação 

construtiva entre músicos de distintas proficiências. Ricardo Ballestero aponta que a atividade 

colaborativa ganhou muita notoriedade no século XX, e comenta sobre o aperfeiçoamento da 

profissão em universidades estrangeiras: 

Apesar de ser uma atividade antiga na música, o ato de tocar o piano em colaboração 

com instrumentistas e cantores transformou-se em uma atividade profissional mais 

reconhecida e apreciada no ambiente musical internacional durante o século XX. 

Nos últimos anos, no âmbito internacional, cursos de formação de pianistas 

colaboradores tornaram-se cada vez mais presentes em conservatórios de nível 

superior e em programas de pós-graduação em universidades estrangeiras. Essa 

crescente presença pode ser vista como um reflexo e, ao mesmo tempo, como um 

elemento que possibilitou o processo de transformação do perfil artístico do pianista 

colaborador ao longo do século XX. (BALLESTERO, 2014, p. 01). 

  

Este é um campo de atuação profissional em ascensão. No Brasil, esta subárea é 

contemplada por meio de esforços de pesquisa e grades curriculares que a tem investigado, e 

sistematizado sua prática.  

 

2. Respiração e suas implicações para a colaboração. 
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A respiração humana, em sua importância vital, exerce um papel central na 

performance de cantores e outros músicos
*
. Viabilizando a execução em sua natureza física, 

enquanto geradora de fenômenos acústicos, a respiração também implica escolhas 

interpretativas no âmbito da expressividade musical. Viabilizando o fluxo da música, possui 

papel essencial na maneira com que as frases melódicas são delineadas. Sendo assim, a 

respiração do cantor influenciará a execução musical como todo, devendo ser considerada e 

seguida pelos pianistas colaboradores. A colaboração instrumental exige que os pianistas 

sigam e opinem sobre a respiração dos cantores com quem colaboram. Pressupõe-se que o 

pianista deve cantar e respirar – mesmo em silêncio – junto com o cantor. Somente após a 

compreensão e a internalização da parte vocal, o pianista será capaz de identificar os pontos 

de respiração do cantor, possibilitando, de fato, o papel colaborativo no fazer musical em 

grupo. Neste contexto, é natural que o pianista indique entradas, corrija notas e entonação, e 

conduza as nuances da peça. 

Katz (2009 p. 7) enfatiza a importância da respiração afirmando que “o principal bloco 

de construção de sucesso na colaboração é certamente a respiração.” O autor nos apresenta 

casos em que o pianista se depara com pontos de respiração e propõe soluções. Percebemos a 

aplicabilidade e adequação desta classificação para a análise interpretativa da canção Die 

Liebe hat gelogen.  

Observando os compassos iniciais da parte vocal, os pontos de respiração se localizam 

no quarto tempo dos compassos 3, 4 e 5, respectivamente. Na seção A’ (c. 14 - 18)
†
 os 

mesmos casos se sucedem em seus pontos equivalentes (c. 14, 15 e 16). 

 

                                                           
*
 Instrumentistas de sopro compartilham das mesmas prerrogativas relacionadas a respiração aqui discutidas, 

ainda que não lidem com a problemática do texto poético. 

†
 Esta canção possui forma ternária: A (c. 1 - 7); B (c. 8 - 13); A’ (c. 14 - 18); 
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Exemplo 1: Die Liebe hat gelogen, compassos 1 a 9.  

Neste contexto, o pianista está impossibilitado de intervir devido a ausência de 

atividade rítmica, visto que o material do piano preenche a parte vocal com a sustentação de 

acordes de mínima. Nestes pontos o cantor pode inalar sem riscos de afetar a organicidade das 

frases musicais. No compasso 4 há a oportunidade de uso da respiração como elemento 

expressivo para articular duas frases musicais. A articulação orgânica entre estas frases indica 

a autonomia do cantor que dispensa a intervenção pianística.    

A linha vocal silencia no compasso 7, onde o cantor respira, voltando a intervir no 

primeiro tempo do compasso 8. Na condição de solista, o pianista realiza a cadência do 

compasso 7 à guisa de eco do compasso anterior. Ao concluí-la, indica a entrada do cantor no 

compasso 8 introduzindo o ostinato de acompanhamento. Conforme o contexto colaborativo, 

o pianista pode indicar a retomada do canto com o olhar, ou com algum outro gesto corporal, 

como o aceno sutil de cabeça.  

A circunstância na qual não há necessidade de ajuda deliberada do pianista “ocorre 

quando o solista pode inalar adequadamente, executar uma frase, terminar a frase de maneira 

polida, inspirar novamente, e entrar para a próxima frase.” (KATZ, 2009, p. 8). É nesta 

ocasião que há tempo suficiente para o cantor respirar no final da última nota até o início da 

próxima frase. O pianista, por sua vez, executa a sua parte enquanto o cantor respira. De 

acordo com suas habilidades, pode “telegrafar” ao parceiro sua entrada em conjunto. Nas 

introduções, interlúdios e poslúdios, o pianista pode realçar sua parte, com a liberdade de um 

solista. Até mesmo a delicada alteração do andamento, e posterior retomada na entrada do 

cantor podem ser consideradas, dependendo do excerto.  
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No último compasso da seção B (c. 15) a nota Ré com fermata conclui uma meia 

cadência separando duas frases, dando início a seção A’. No entanto, embora esta 

configuração demande respiração, não há pausa entre o Ré e o Sol de anacruse. A linha vocal 

suspende a nota Ré, enquanto o pianista preenche essa suspensão temporal com quatro 

acordes sucessivos, dando sustentação ao cantor, permitindo o fluxo musical. Embora não 

haja pausa, a meia cadência que se estabelece dá espaço para o pianista manipular o tempo 

antes da sua fermata.  A respiração do cantor acontece ao longo da sustentação da fermata. 

Katz apresenta um caso onde não há espaço para a respiração, circunstâncias na qual o 

pianista preenche com material autônomo o fragmento vocal em que o cantor não encontra 

tempo para respirar. Nestes casos, o pianista dispõe de ferramentas para manter 

organicamente e a fluidez do pulso. Uma nota isolada, acordes, ou um arpejo, dão sustentação 

à linha vocal, permitindo a respiração do cantor, preservando assim o fluxo musical. 

 

                              Exemplo 2: Die Liebe hat gelogen, compassos 10 a 18. 

Katz (2009, p. 11) ainda aponta um terceiro contexto onde não há tempo para o cantor 

respirar. Nesta situação, onde não há espaço para entrar a tempo, e a parte pianística possui a 

mesma célula rítmica da linha vocal, o pianista fica refém do cantor. Limita-se a fazer o 

mesmo movimento respiratório, ouvir atentamente, e respeitar a inflexão do cantor. É também 
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tarefa do pianista fazer com que a música não pare abruptamente, e com que a quebra do 

fluxo seja delicada. Die Liebe hat gelogen não apresenta excertos desta ordem. 

Considerações finais 

 

O termo “colaborador” é utilizado para indicar o pianista que contribui de maneira 

ativa e colaborativa na preparação de cantores ou instrumentistas, podendo estar presente ou 

não  cursos na área de colaboração pianística, observamos que a formação do profissional 

desta área se dá de modo empírico, se desenvolvendo através da vivência particular de cada 

pianista. Cabe afirmar que o pianista tende desnecessariamente a aprimorar as habilidades 

colaborativas após ter experienciado ampla gama de repertório solo e consolidado o domínio 

do instrumento. O empirismo com o qual a formação do colaborador se abastece está ligado à 

interações realizadas em aulas instrumentais ou vocais de seus parceiros, cursos específicos, e 

principalmente na vivência de ensaios. 

Identificamos que os pontos de respiração levantados por Katz são aplicáveis a 

qualquer repertório. Notamos que o entrosamento entre os músicos na colaboração vocal-

instrumental tende a ser mais exitosa com a aplicação consciente, por parte do pianista, dos 

elementos relacionados à respiração aqui referidos. A respiração do cantor não apenas é uma 

das referências para o entrosamento musical em grupo, como também é um ideal a ser 

buscado e emulado pelo instrumentista no delineamento de suas frases musicais e na 

estabilidade do fluxo musical. Neste sentido, a respiração possui central importância no 

desempenho musical em grupo. 
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O VIBRATO DE DAVID OISTRAKH NA GRAVAÇÃO DE 1955 DA CADÊNCIA DO 

CONCERTO PARA VIOLINO E ORQUESTRA EM MI MENOS, DE FÉLIX 

MENDELSSOHN 

 

Paula Cordeiro
*
 

 

Resumo: Este trabalho consiste em um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento, na qual utilizamos 

gravações de áudio do Concerto para Violino e Orquestra em Mi menor, de Félix Mendelssohn, a fim de 

investigar como intérpretes de gerações distintas realizavam determinadas práticas de performance, entre elas, o 

vibrato. Na etapa descrita neste trabalho, foi feita a análise espectral da gravação realizada pelo violinista David 

Oistrakh, em 1955, buscando compreender a utilização do vibrato pelo intérprete. Para isto, foram extraídos os 

dados referentes à taxa e profundidade das notas com vibrato na cadência do Concerto. Os resultados obtidos 

serão utilizados na construção de uma Edição de Performance Espectrográfica, identificando diferentes tipos de 

vibrato por meio de cores, de acordo com a classificação elaborada durante a pesquisa. 

  

Palavras-chave: Vibrato no violino. Análise espectral. Práticas de Performance. David Oistrakh. 

 

Introdução 

O nascimento da indústria fonográfica viabilizou a documentação de dados que 

dificilmente seriam acessados de outro modo, pois tornou possível o registro das sutilezas e 

particularidades individuais dos intérpretes em uma performance musical. A análise de 

gravações históricas tem sido um artefato valoroso nos estudos que buscam a compreensão 

das práticas de performance de instrumentistas com carreiras internacionais prestigiadas. 

Este trabalho consiste em um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento, 

por meio da qual está sendo investigada a utilização de três práticas interpretativas no violino: 

portamento, vibrato e timing, através de gravações de áudio históricas do século XX.   

Trataremos aqui de uma destas práticas, o vibrato, recurso interpretativo focado na 

expressividade que, assim como o portamento, passou por intensas mudanças ao longo dos 

anos, condicionadas a transformações filosóficas, históricas, estéticas e sociais dos intérpretes: 

 

Situações de performance (...) serão sempre entendidas como manifestações  

interpretativas, condicionadas social e historicamente, portanto também inseridas em 

processos mais amplos de concepção estética ou mesmo da expectativa do intérprete 

e dos receptores dessa interpretação. Ou seja, não se entende a interpretação musical 

como pré-determinada pelo autor ou por uma época, pois, na visão subjetivista, a 

performance estará sempre sendo atualizada por novas escutas, novos 

entendimentos, novas concepções, novos momentos da história etc. Os próprios 

limites da performance são considerados relativos, pois alguns aspectos do ritual da 

interpretação, assim como a interação com os espectadores, entre outros aspectos, 

podem ser ou não incluídos nesses limites (FREIRE, 2010, p. 22) 
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Neste trabalho, foi analisada a gravação realizada pelo violinista David Oistrakh, no 

ano de 1955, do Concerto para Violino e Orquestra em Mi menor, Op. 64, de Félix 

Mendelssohn (OISTRAKH, 1955). Esta gravação foi realizada juntamente com a Orquestra 

da Filadélfia e o maestro Eugene Ormandy. A fim de obter dados relativos à realização do 

vibrato por Oistrakh, foi utilizada a análise espectral, por meio do software Adobe Audition. 

Todos os dados da pesquisa, incluindo os relativos a este trabalho, estão sendo extraídos a fim 

de elaborar uma EdEsP (Edição Espectrográfica de Performance)
*
. Esta EdEsP, que consiste 

no objetivo geral da pesquisa, irá conter dados relativos à realização de portamento, vibrato e 

timing na cadência das gravações. A medição do vibrato foi realizada individualmente e de 

forma manual em cada umas das notas que apresentaram esta prática de performance. Por 

meio do espectrograma, foi possível obter dados relativos à profundidade e taxa médias de 

cada nota com vibrato. 

 O trecho selecionado para a análise consiste na cadência do primeiro movimento do 

Concerto, que foi escrita pelo próprio compositor, contando com ajuda de seu amigo 

violinista, Ferdinand David (GROVE, 1906, p. 611). Desta forma, é possível destacar o trecho 

que possibilita maior flexibilização rítmica e interpretativa do solista, além de manter a 

padronização do texto musical escrito (permitindo posteriores comparações entre intérpretes 

distintos).  

A fim de facilitar a visualização e organização dos dados examinados, a cadência foi 

dividida em nove trechos, agrupados de acordo com a correspondência rítmica entre estes, que 

serão apresentados em conjunto com os resultados obtidos.  

 

1. A tipologia para o Vibrato de David Oistrakh (1955) 

Como citado anteriormente, o objetivo geral desta pesquisa consiste em criar uma 

ferramenta prática para violinistas, por meio da qual fosse possível, de fato, executar cada 

uma das EdEsPs com o máximo de simplicidade. Para um instrumentista, os dados numéricos 

crus não apresentam funcionalidade, desta forma, durante a pesquisa houve a necessidade de 

desenvolver uma tipologia para os vibrati encontrados, de acordo com sua taxa e 

profundidade. Por meio desta, ao visualizar na partitura o tipo de vibrato realizado, o 

                                                           
*
 BORÉM (2018) define a EdEsP, Edição Espectrográfica de Performance, como o emparelhamento da partitura 

com o espectrograma sonoro da gravação. A EdEsP inclui elementos inexistentes ou imprecisos na notação 

tradicional, como o portamento, vibrato e timing, que representam as escolhas interpretativas do performer em 

determinada gravação. 
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violinista saberia como este deve ser executado. Para tanto, a solução encontrada foi a 

utilização de cores correspondentes a cada tipo de vibrato.  

Os tipos de vibrato foram determinados a partir da identificação dos menores e 

maiores valores para profundidade e taxa na cadência da gravação. Com estes valores 

definidos, o intervalo entre eles foi seccionado em três partes que consistem nos âmbitos 

determinados para cada tipo de vibrato. A somatória dos dados de profundidade e taxa resulta 

em uma das nove combinações possíveis de vibrato: estreito e lento (EL); estreito e médio 

(EM); estreito e rápido (ER); médio e lento (ML); médio e médio (MM); médio e rápido 

(MR); amplo e lento (AL); amplo e médio (AM) e, por fim, amplo e rápido (AR), tendo sido 

atribuída uma cor para cada uma das combinações.   

Por meio da análise espectrográfica da gravação de 1955 de David Oistrakh, 

constatamos como menor e maior valores para a amplitude do vibrato, respectivamente, 0,09 

semitons e 0,54 semitons.  Para a frequência, o menor valor encontrado foi 5,97 Hertz e o 

maior, 13,87 Hertz. Dentre as notas com vibrato, duas delas contrastaram com as demais em 

relação aos valores de profundidade. Estas notas ocorreram no trecho 2 da cadência, a 

semínima Si2 (anacruse), com profundidade de 1,08 semitons e a colcheia Ré#3, com 

profundidade de 0,91 semitons. Dessa forma, a profundidade da semínima está 0,54 semitons 

acima do maior valor utilizado na determinação dos âmbitos, que foi 0,54 semitons, ou seja, o 

dobro do valor. A colcheia está 0,37 semitons acima do valor máximo da profundidade. Por 

este motivo, estas notas específicas foram tratadas como exceção e seus valores foram 

excluídos dos cálculos, pois resultariam em um resultado irreal no cálculo da média de 

valores. Finalizando este processo, o resultado dos âmbitos do vibrato da gravação estão 

demonstrados na Figura 1. 
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Figura 1: Resultado das médias dos valores mínimos e máximos de amplitude e frequência na gravação 

de 1955 de David Oistrakh, a partir dos quais foram determinados os âmbitos que cada vibrato deve pertencer 

para ser classificado. 

 

2. Resultados obtidos na gravação 

Nos trechos 1, 2 e 3 Oistrakh realizou vibrato em alguns momentos ritmicamente 

correspondentes (Figura 2). Na primeira colcheia de cada trecho, o vibrato utilizado é lento, 

porém, nos dois primeiros a amplitude é ampla, enquanto no terceiro, é média. Nas semínimas 

que marcam a transição entre os trechos de colcheias e os de semicolcheias o vibrato utilizado 

foi médio e lento. Entretanto, nas colcheias e semicolcheias são utilizados vibrati de distintos 

tipos. 
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Figura 2: As circunferências, em combinação com cores, indicam onde foram realizados (e qual tipo) 

vibrati nos trechos 1, 2 e 3 da gravação. As circunferências com contorno preto e fundo transparente, indicam os 

vibrati que foram retirados do cálculo das médias, por destoarem dos demais. 

 

Podemos notar neste trecho a utilização de evidente variedade de vibrati, ainda que 

estes tenham ocorrido em momentos ritmicamente correspondentes entre os trechos. Este 

resultado, provavelmente, é fruto de uma concepção da música em que sente-se a necessidade 

de mantê-la interessante, construindo uma variação em cima de frases que poderiam ter sido 

executadas de forma idêntica. 

Nos trechos 4, 5 e 6 Oistrakh realiza somente um vibrato, na figura rítmica 

correspondente (semínima pontuada) e com a mesma tipologia (amplo e lento), o que sugere 

planejamento interpretativo do violinista (Figura 3). Estes são trechos em que a utilização 

constante do trinado, sem algum tipo de variação, poderia resultar em um desfecho maçante 

da interpretação. Porém, somente o uso do vibrato na execução dos trinados não seria 

suficiente, por si só, nesta tarefa, pois o trinado consiste em uma alternância rapidíssima entre 

notas. Dessa forma, analisando conjuntamente timing e portamento, podemos notar que, 

apesar dos vibrati terem tipologia idêntica nestes trechos, houve a construção da variação a 

partir de outros recursos interpretativos, como o portamento e o timing (Figura 4). 

 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

280 

 

 

Figura 3: As circunferências, em combinação com a cor lilás, indicam onde foram realizados vibrati nos 

trechos 4, 5 e 6, além de sua classificação, amplo e lento. Portanto, os vibrati nestes trechos ocorreram em 

momentos equivalentes e com classificação idêntica. 

 

 

 
 

Figura 4: as circunferências amarelas indicam onde ocorreram portamento nos trechos 4, 5 e 6. 

 

Embora os portamenti tenham sido realizados em momentos equivalentes, a duração 

total dos intervalos e dos portamenti é destoante (Figura 5). Os valores encontrados para o 

portamento realizado da semínima pontuada para a colcheia obedecem a uma sequência 

significativamente crescente, sendo que o intervalo melódico em que ocorre o portamento 

conclusivo no trecho 6 dura 493 milissegundos, contra 308 no trecho 5 e 156 no trecho 4. 

Apesar de serem ritmicamente equivalentes, os trechos 4, 5 e 6 possuem valores de 

duração totais consideravelmente contrastantes e decrescentes. O trecho 4 [7:36.600 - 

7:43.869] teve duração total de 7.269 milissegundos, o trecho 5 [7:43.870 – 7:50.644], de 

6.774 milissegundos e o trecho 6 [7:50.645 – 7:55.314], de 4.669 milissegundos. Portanto, 
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notamos os valores menores a cada trecho, ainda que os portamenti sejam cada vez mais 

longos, sendo que o trecho 6 é executado 35,7% mais rápido que o trecho 4. Dessa forma, o 

intérprete realiza uma aceleração no andamento como prática relativa ao timing, pois não 

existe indicação no texto musical. 

 

 

Figura 5: As tabelas indicam a duração e tipologia dos portamenti realizados nos trechos 4, 5 e 6. 

 

Nos trechos 7 e 8 ocorre um vibrato em notas correspondentes, nas semínimas 

pontuadas (Figura 6). Em ambos os trechos este vibrato é lento, porém com amplitudes 

distintas. No trecho 7, Oistrakh realiza ainda um vibrato na última mínima. Já no trecho 8, 

esta nota é realizada em harmônico, motivo pelo qual, provavelmente, não ocorre vibrato. 

 

 

Figura 6: As circunferências, em combinação com cores, indicam onde foram realizados (e qual tipo) 

vibrati nos trechos 7 e 8 da gravação. 
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No trecho 9 há ocorrência de vibrato somente na tônica ascendente de arpejos, que 

ocorrem nos primeiros e terceiros tempos do compasso (Figura 7). Esta escolha interpretativa, 

provavelmente, deriva da intenção de enfatizar as mudanças harmônicas existentes no trecho. 

Do compasso 1 ao 6 Oistrakh realiza exclusivamente vibrati médios e lentos. A partir do 

compasso 7, o violinista incorpora outros tipos de vibrato. 

 

 

Figura 7: As circunferências, em combinação com cores, indicam onde foram realizados (e qual tipo) 

vibrati no trecho 9 da gravação. 

 

Conclusão 

Nesta gravação, Oistrakh realizou o vibrato em 42 notas. O tipo de vibrato mais 

utilizado foi o ML, com 19 ocorrências, o que representa 45,23% do total. Foram utilizados 9 

AL; 4 EL; 3 ER; 2 EM; 1 MR; 1 MM e 1 AM. Não foi encontrado nenhum vibrato AR e das 
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42 notas, duas delas foram consideradas exceções para o estabelecimento dos âmbitos. 

Podemos notar que os três tipos de vibrato mais utilizados foram os que possuem frequência 

lenta, representando 76,19% do total, o que indica ser uma prática constante do violinista. 

Por meio dos resultados encontrados neste trabalho, é possível concluir que o vibrato é 

uma prática de performance que opera tanto individualmente, como em ação conjunta com 

outras práticas. Ainda que a tipologia do vibrato se mantenha, a variabilidade necessária para 

manter o interesse de uma peça musical pode advir da flexibilização do andamento. 

Compreender como os grandes nomes de um instrumento utilizavam as práticas 

interpretativas mais comuns a seu tempo, nos proporciona aprendizado e inspiração. Por isso, 

esta pequena parcela da pesquisa, contribuiu para a construção de uma ferramenta de absorção 

do universo de David Oistrakh, que será publicada de forma completa na tese resultante deste 

projeto. 

 

Referências bibliográficas: 

BORÉM, Fausto. mAAVm: um Método de Análise de Áudios e Vídeos de Música e suas 

Ferramentas. Belo Horizonte: UFMG (Projeto de Pesquisa no CNPq), 2018, p.1-28. 

 

FREIRE, Vanda. Horizontes da pesquisa em música. Org: Vanda Freire. Rio de Janeiro: 

7Letras, 2010. 

 

GROVE, George. The Musical Times. London: Musical Times Publications Ltd., 1906, v.47, 

n.763, p.611-615. 

 

OISTRAKH, David. Mendelssohn: Violin Concerto in E minor, Op. 64. Academy of Music, 

Philadelphia, US, 1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

284 

 

IMPROVISAÇÃO NA MÚSICA INSTRUMENTAL BRASILEIRA: PROPOSTA 

METODOLÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO DE VOCABULÁRIO 

MUSICAL 

 

Klesley Bueno Brandão

 

 

Resumo: Essa comunicação apresenta algumas proposições da pesquisa de mestrado e parte de reflexões 

que têm servido de base para a pesquisa de doutorado em andamento do autor. O mestrado teve como 

objetivo realizar uma proposição metodológica para desenvolvimento de vocabulário musical a ser evocado 

na improvisação em música brasileira, no qual utilizou-se, como principal aparato teórico, a perspectiva do 

filósofo Mikhail M. Bakhtin (1895 – 1975). A parte que se relaciona a pesquisa de doutorado em 

andamento versa sobre o a importância do uso dos signos no processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, em especial da criatividade. Para embasar essa temática propôs-se uma leitura da 

psicologia histórico cultural de Lev S. Vigotski (1896 – 1934). Como resultado apresenta-se uma proposta 

de estudo melódico que deve ser encarado como um enunciado musical e ser utilizado como instrumento 

na acepção da psicologia histórico cultural. 

 

Palavras-chave: Improvisação idiomática. Knowledge base. Referent. Perspectiva bakhtiniana da 

linguagem. Psicologia histórico-cultural. 

 

Introdução 

 

O intuito desse artigo é apresentar um recorte da aplicação de referenciais teóricos 

utilizados pelo autor em sua pesquisa de mestrado e de doutorado (em andamento), pensando-

se na elaboração de uma proposta metodológica para o desenvolvimento de vocabulário 

musical do músico que deseja improvisar em música brasileira.   

Tal proposta começou a ser elaborada durante a pesquisa de mestrado do autor, através 

da confecção estudos melódicos que, na ocasião, fora realizada pensando-se no trompetista 

que almeja desenvolver-se na prática da improvisação idiomática com foco na música 

brasileira. Segundo o autor Bailey (1993, p. xii) a improvisação idiomática é uma forma de 

improvisação musical que visa configurar estilos musicais pré-estabelecidos. 

Para dar aporte teórico para a referida pesquisa, fora realizado aproximações com 

elementos da filosofia da linguagem elaborada pelos autores do Círculo de Bakhtin, em 

especial da teoria enunciativa discursiva por eles proposta, sobretudo no que tange à forma 

como o estudante pode se relacionar com seu objeto de estudo através de sua atitude 

responsiva e também reflexões sobre possíveis elementos que podem contribuir na 

configuração sonora de gêneros musicais.  Para tal, propos-se reflexões acerca dos conceitos 
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de enunciado e gêneros de discurso, buscando-se integrar esses conceitos ao processo de 

desenvolvimento do Knowledge base do músico.  

Portanto, concebendo-se a música como uma forma simbólica, aponta-se seu caráter 

signico, fato que possibilita a apropriação de proposições da filosofia bakhtiniana da 

linguagem, tornando viável a compreensão da música enquanto uma forma de enunciação 

Os exercícios elaborados na dissertação do autor foram confeccionados a partir das 

referidas reflexões levando-se em conta a questão do idiomatismo técnico/instrumental do 

trompete, ou seja, as suas peculiaridades, tais como tessitura, diferentes possibilidades de 

articulações e possibilidade de saltos melódicos.  

Entretanto, vale ressaltar que as reflexões aqui propostas nesse artigo podem ser 

adaptadas para quaisquer instrumentos. Acerca do idiomatismo técnico/instrumental o autor 

Thiago Kreutz pontua: 

  
O idiomatismo instrumental compreende características de escrita típicas de um 

instrumento. Dentre os assuntos que o termo engloba destacamos: técnicas 

específicas de execução; possibilidades físicas e mecânicas; procedimentos típicos 

da escrita/maneirismos; nível de exequibilidade/dificuldade; conhecimento de obras 

relevantes para o instrumento; recursos expressivos; técnicas estendidas, etc. 

(Kreutz, 2014, p. 105). 

  

Já a pesquisa de doutorado em andamento do autor, tem como propósito propor um 

modelo de curso de prática de música instrumental para alunos de graduação, cujo repertório 

seja pautado em gêneros de música popular brasileira, no qual o arranjo é proposto como 

principal ferramenta de intervenção pedagógica. Nesse sentido, o arranjo será entendido como 

ferramenta segundo a acepção da psicologia histórico-cultural elaborada por Vigotski e 

colaboradores.  

Logo, optou-se por compreender como se dão, segundo essa abordagem, os processos 

de desenvolvimento das funções psicológicas superiores, em especial a função psicológica 

denominada criatividade, enfatizando-se a importância dos signos nesse processo de 

desenvolvimento. 

Para Vigotski, os signos funcionam na psique humana como ferramentas, as quais 

estão, segundo o referido autor, na base para o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores que são responsáveis, pela capacidade humana de criação. 

Assim, para esse artigo apresenta-se uma explanação sobre os dois referenciais 

teóricos utilizados pelo autor. Portanto, o objetivo das reflexões que seguem é: trazer 

contribuições as áreas da linguística e da psicologia para a área da performance musical, 
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propondo-se uma transversalidade entre as referidas áreas, no qual busca-se um referencial 

metodológico para a elaboração de estratégias de estudo materializadas em formas de estudos 

melódicos (como referent) que contribuam para o desenvolvimento do knowledge base do 

improvisador. 

1. O knowledge base e o referent de Jeff Pressing 

 

O Knowledge base, assim como também o referent, são termos desenvolvidos pelo 

autor Jeff Pressing (1946 - 2002) em seu modelo psicológico de processos cognitivos 

envolvidos na prática da improvisação.  

Acerca do knowledge base, Costa (2016, 195) define como o lugar onde está situado 

todo o conhecimento e habilidade que o improvisador adquiriu ao longo do seu processo de 

desenvolvimento. Já o referent pode ser entendido como ”um conjunto de estruturas 

cognitivas, perceptivas ou emocionais que guiam e auxiliam na produção de material musical” 

(PRESSING apud COSTA, 2016, p. 190). Vale frisar que um referent é quaisquer elementos 

que sirvam como ponto de partida para a elaboração de uma improvisação ou performance 

musical. 

Portanto, o referent pode ser uma partitura, ou mesmo alguma indicação oral no qual o 

improvisador pautará sua performance. De acordo com Uriarte, numa performance, um 

standard de jazz pode ser entendido como um  referent, pois esse coordena as ações de todo o 

grupo musical.  

Segundo Uriarte (2015, p. 139) os elementos que constituem um determinado standard 

“(harmonia, melodia e estrutura formal) tal como executado naquele momento, configuram-se 

enquanto referent para aquela performance em específico, fornecendo ao músico diversas 

pistas e caminhos possíveis para o desenvolvimento de seu discurso”. Entretanto, será exigido 

nesse momento um conhecimento que permita a articulação dos elementos que constituem o 

referido referent para uma performance criativa.  

Esse conhecimento está armazenado no knowledge base dos músicos que de acordo 

com Uriarte (2015, p. 139) “compreende, [...], elementos do idioma no qual se está tocando; 

padrões melódicos e rítmicos conhecidos; gestos característicos do próprio instrumento; 

excertos de outras músicas que podem ser utilizados; maneiras de utilizar os sistemas 

harmônicos etc”. 

Assim posto, o referent pode funcionar, em um primeiro momento, como algum 

estímulo que visa evocar o knowledge base do improvisador. Logo, um estudo melódico pode 

ser tratado como referent e passar a integrar a knowledge base do músico. 
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Nesse artigo, propõe-se uma aproximação entre esses conceitos de Pressing, com 

proposições da filosofia da linguagem bakhtiniana e da psicologia histórico-cultural, no qual o 

referent e o knowledge base têm sido abordados como partes constituintes dos processos 

dialéticos que permeiam os processos cognitivos presentes no desenvolvimento da 

improvisação idiomática de um performer.  

 

2. Contribuições da Linguística 

 

As contribuições da perspectiva bakhtiniana da linguagem, tem sido alcançada através 

do possível diálogo entre as reflexões acerca dos conceitos de enunciado e gêneros de 

discurso propostos por Bakhtin e o estudo da improvisação idiomática. Acredita-se que tais 

relações são possíveis ao se pensar a música como uma forma de enunciação. Assim, 

apresenta-se nesse artigo um paralelo entre algumas peculiaridades dos gêneros de discurso 

abordadas por Bakhtin e os gêneros musicais. 

Sobre o discurso, Bakhtin (2016, p. 28) pontua que esse “sempre está fundido em 

forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma não 

pode existir”. Logo, o emprego da língua efetua-se por meio de enunciados, esses que são 

entendidos como a língua em sua concretude atuante na esfera social. Os enunciados (orais ou 

escritos) são de dimensão sígnica. 

Segundo Bakhtin (2006, p. 94), existe na linguagem a presença do sinal e do signo. 

Nessa abordagem, o sinal é entendido como um elemento estável da língua que necessita 

apenas ser reconhecido e o signo, que é variável e, portanto, precisa ser interpretado. De 

acordo com a perspectiva bakhtiniana da linguagem, “a assimilação ideal de uma língua dá-se 

quando o sinal é completamente absorvido pelo signo e o reconhecimento pela compreensão" 

(BAKHTIN, 2006, p. 95, 96). 

Acerca do enunciado, outro ponto a ser destacado é que eles são “determinados pela 

especificidade de um campo da comunicação” (BAKHTIN, 2016, p. 12), e estão sempre 

ligados a um gênero discursivo.  

Ao propor um paralelo dessa perspectiva com a música, Piedade (2013, p. 4) se 

apropria das proposições de Bakhtin acerca dos gêneros discursivos e pontua que “tanto os 

gêneros de fala quanto os literários são inspiradores para se pensar gêneros musicais, pois em 

todos estes casos, um gênero somente pode se constituir em relação a outro”.  

Para Bakhtin (2016, p. 18), “[...] certas condições de comunicação discursiva, 

específicas de cada, campo, geram determinados gêneros, isto é, determinados tipos de 
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enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativamente estáveis”. Assim no 

enunciado, se encontram indissoluvelmente ligados o seu conteúdo (temático), o estilo e a 

construção composicional (BAKHTIN, 2016, p. 12).  

Acerca dessa questão, pontua Moro (2010, p. 60): “explorando a inter-relação entre o 

tema e a significação, Bakhtin nos diz que o tema constitui o estágio superior real da 

capacidade lingüística de significar”. Assim, conclui-se que o tema diz respeito a postura do 

indivíduo frente ao enunciado (relação do sujeito), pois é esse que possui a capacidade de 

atribuição de significados.  

Ao contemplar a improvisação idiomática por esse viés, pode-se inferir que os gêneros 

musicais, sobre os quais o performer irá construir sua improvisação, possuem elementos que, 

ao longo da história, foram se cristalizando. Assim, pode-se então inferir que os gêneros 

musicais possuem também conteúdos (temáticos), estilo e construções composicionais. A 

identificação desses elementos pode ser utilizada como uma possível metodologia para 

identificar as especificidades de determinado gênero musical.  

Sobre esses três elementos em um enunciado musical: 

Pode-se pensar que as construções composicionais seriam a forma como se dá a 

organização do material sonoro de dada música, ou seja, o sistema sobre a qual essa é 

estruturado (tonal, modal serial), os motivos rítmicos e melódicos, as cadências harmônicas, 

etc. 

O estilo pode ser pensado como determinado enunciado é proferido através do uso de 

determinadas articulações, inflexões melódicas, etc. 

Os conteúdos temáticos apontam mais para questões sociológicas, ou seja, as possíveis 

informações que podem ser inferidas a partir do conhecimento do contexto situacional na qual 

a música foi elaborada. 

Piedade faz uso dos referidos elementos do enunciado numa análise acerca do gênero 

musical que é por ele denominado como Jazz brasileiro. Para Piedade (2013, p. 4) esse gênero 

apresenta: 

 

(...) estabilidade em termos de temática (a fricção de musicalidades sendo aqui 

constituinte, evidenciando-se principalmente nas improvisações), de estilos 

(fundamentalmente idiomas regionais internos, como a musicalidade nordestina) e 

de estruturas composicionais (no código musical propriamente dito, como na rítmica 

e no emprego típico de determinados modos. 
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Outro ponto a ser destacado é a possível forma como se dá a apropriação de uma 

linguagem, visto que processos análogos ocorrem nas mais variadas linguagens artísticas. De 

acordo com o referencial bakhtiniano, a apropriação da linguagem ocorre por meio do contato 

com enunciados alheios, e não a partir (apenas) de estudos gramaticais e abstrações de 

determinada linguagem (sinais). A esse respeito Bakhtin (1997, p. 283) alerta: 

 
Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que assinalam a 

variedade do discurso em qualquer área do estudo lingüístico leva ao formalismo e à 

abstração, desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo existente entre a 

língua e a vida. 

 

Assim posto, segundo a perspectiva bakhtiniana, a língua é sempre absorvida através 

de enunciados, sendo esses sempre atrelados a um determinado gênero do discurso. Da 

mesma maneira, no processo de apropriação da linguagem musical, pode-se pensar que o 

sujeito irá desenvolver seu vocabulário musical por intermédio do contato com os enunciados 

musicais, ou seja, com a música em sua materialidade, sendo esses possíveis de serem 

atrelados a gêneros musicais.  

A compreensão dessa proposição é de suma importância para esse artigo, tendo em 

vista que o improvisador precisa conhecer e dominar os elementos musicais (conteúdo 

temático, estilo e estrutura composicional dos enunciados musicais) que configuram o gênero 

musical, sobre o qual irá improvisar. 

De acordo com Bakhtin, a base para a apropriação e desenvolvimento do vocabulário 

de um sujeito está em sua atitude responsiva frente aos enunciados alheios aos quais esse 

sujeito tem contato ao longo da sua história. Assim, o referido autor aponta: 

 
[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, 

ocupa simultaneamente em relação a ele uma posição responsiva: concorda ou 

discorda dele (total ou parcialmente), completa-o aplica-o, prepara-se para usá-lo, 

etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o processo de 

audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a partir da primeira 

palavra do falante (BAKHTIN, 2016, p. 24, 25). 

 

Em outras palavras, “compreensão responsiva que salienta a conexão entre 

compreensão e escuta, escuta que fala, que responde, mesmo que não imediata e diretamente; 

por meio da compreensão e ‘pensamento participante’ [...], ‘pensamento participante’” 

(BAKHTIN apud PONZIO, 2010, p. 11) 

Complementando o acima exposto a autora Schroeder (2009, p. 47) acrescenta: 

“somos capazes de produzir enunciados não apenas porque dispomos de um sistema 
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linguístico, mas principalmente porque dispomos de outros enunciados que foram produzidos 

antes por outras pessoas”.  

Assim posto, esse contato com os enunciados musicais alheios é responsável por 

possibilitar o desenvolvimento do vocabulário musical do improvisador, tratado aqui, como 

um elemento crucial constituinte do knowledge base do músico. Dessa maneira, a apreciação 

musical é apresentada como etapa fundamental para o estudo dessa improvisação. 

Entretanto, se faz importante salientar que, para a eficácia desse processo de aquisição 

de linguagem a partir da apreciação musical, o sujeito deve, de fato, se posicionar 

responsivamente frente aos enunciados musicais alheios. Acredita-se que o fato de poder 

categorizar as informações sonoras percebidas pode contribuir para ampliar capacidade de 

percepção musical do performer. 

Logo, propõe-se a importância dos estudos de harmonia ao longo do estudo da 

improvisação idiomática. No entanto, vale pontuar que o estudo de harmonia deve atuar como 

meio para fornecer nomenclaturas para os elementos estruturais dos enunciados musicais 

ouvidos, procurando-se levar em consideração (perceber) justamente as especificidades do 

gênero musical do enunciado musical, e não apenas como uma forma abstrata de estudo de 

uma gramática musical que se restringe apenas à análise de partituras (em forma sinalética) ou 

resolução de problemas em cadernos de exercícios. A esse respeito a autora Schroeder pontua:  

  
Quando se entende que na música os elementos sintáticos estão sempre em função 

de uma proposta musical, de uma intencionalidade estética, de nada adianta ensiná-

los como entidades autos suficientes, autônomas em relação ao todo musical. Assim 

como o som em si, os elementos musicais também são insuficientes para que se 

atinja o nível da linguagem. O simples reconhecimento desses elementos nada nos 

diz sobre seu significado num contexto estético. (SCHROEDER, 2009, p. 46, 47). 

   

O estudo de harmonia é entendido no presente trabalho como uma etapa importante 

para o desenvolvimento da improvisação idiomática porque, ao fornecer nomenclaturas 

historicamente constituídas acerca dos fenômenos sonoros, contribui para o desenvolvimento 

da percepção das especificidades dos enunciados musicais, em especial da construção 

composicional do enunciado, o que corrobora para o desenvolvimento da função psicológica 

superior denominada pensamento em conceitos. Essa função é de suma importância para o 

desenvolvimento do knowledge base do músico. 

As nomenclaturas fornecidas no estudo de harmonia são importantes para o processo 

de codificação dos referents com os quais o músico se depara ao longo da sua trajetória, tanto 

nas etapas de estudos, quanto também nas situações de performance. Entretanto, vale salientar 
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que essa codificação é apenas um processo inicial e que, portanto, se faz imprescindível que 

sejam atribuídos valores estéticos aos referents, tratando-os como enunciados musicais. 

Segundo Schroeder, quando os elementos musicais são tratados isoladamente, esses 

“não são capazes de permitir uma compreensão da linguagem, pois permanecem em um nível 

sinalético (de sinal) e não atingem a dimensão significativa (de signo)” (Schroeder, 2009, p. 

47). Importante salientar que, de acordo com Nassif (2015, p. 118). “os significados musicais 

[...] não estão na música nem tampouco nas pessoas, mas na relação que os indivíduos 

estabelecem com as músicas, relação essa perpassada pelo social.  

Assim, ao se buscar a inserção desses elementos musicais em contexto de gêneros 

musicais, acredita-se ser possível a atribuição de valores estéticos a esses. Dessa forma é 

possível que o sinal (uma nomenclatura abstrata) seja absorvido pelo signo (um contexto 

discursivo num gênero musical). Segundo Schroeder e Schroeder, “a aquisição da linguagem 

musical só é possível quando os elementos musicais atingem uma dimensão simbólica”. 

(SCHROEDER; SCHROEDER, 2009, p. 6), ou seja, tornam-se enunciados musicais.  

A seguir delinear-se-á acerca do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

do conceito de instrumento (como signo) na acepção da psicologia histórico-cultural e da 

atuação desses no âmbito da improvisação idiomática.  

 

3. Contribuições da Psicologia  

 

De acordo com a perspectiva da psicologia histórico-cultural, o uso de instrumentos 

está na base do desenvolvimento das funções psicológicas superiores (FICHTNER, 2010, p. 

66, 67). A psicologia histórico-cultural é apresentada por Duarte (2013, p. 26) como uma 

perspectiva que aborda o movimento dialético entre a atividade concretizada desenvolvida 

pelo indivíduo, tanto na esfera material quanto na esfera imaterial, e a atividade dos outros 

homens. 

Dessa maneira, sendo o homem um ser social, ele se desenvolve plenamente apenas 

por intermédio da apropriação da experiência histórico-social desenvolvida na filogênese, pois 

conforme aponta Tosta (2012, p. 62), as habilidades e conhecimentos essencialmente 

humanos só podem ser aprendidos socialmente. 

Segundo a psicologia histórico-cultural, o contexto ao qual determinado sujeito 

pertence determina tanto o acesso, quanto também restrições à certos instrumentos mentais 

que são utilizados, ao longo do desenvolvimento do indivíduo, como meios para se alcançar 
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determinadas soluções. Vale frisar que esses instrumentos e símbolos utilizados pelos homens 

têm sido elaborados ao longo da história social da humanidade. Nesse sentido, “cultural 

significa que cada sociedade organiza a partir do seu nível de desenvolvimento os problemas 

e as tarefas com as quais cada indivíduo desta sociedade deve se confrontar” (FICHTNER, 

2010, p. 68).  

Essas reflexões aqui propostas têm servido de base para a compreensão de possíveis 

processos presentes no desenvolvimento cognitivo/estético do músico improvisador. A partir 

dessas reflexões, elaborou-se um estudo melódico, apresentado no final desse artigo, o qual 

deve ser entendido em diálogo aproximado com o referent de Pressing. Esse tipo estudo, pelo 

seu caráter signico, pode ser entendido como um “instrumento psicológico” na acepção da 

perspectiva da psicologia histórico-cultural de Vigotski e seus colaboradores. Segundo 

Martins: 

 

Tomando de empréstimo o postulado marxiano acerca do papel do uso de 

ferramentas na instituição do ato de trabalho, Vigotski afirmou que os signos são 

meios auxiliares para a solução de tarefas psicológicas. Analogamente às 

ferramentas ou instrumentos técnicos de trabalho, exigem adaptação do 

comportamento a eles, do que resulta a transformação psíquica estrutural que 

promovem (MARTINS, 2012, p. 3). 

 

Importante salientar que Para Vigotski, os instrumentos psicológicos (signos) são 

orientados para o próprio sujeito e dirigem-se ao controle de ações psicológicas. Assim, o 

presente artigo tem investigado as proposições vigotskianas no que tange às temáticas 

referentes ao desenvolvimento das funções psicológicas que, segundo Tosta (2012, p. 59), 

surgem da articulação e combinação entre o uso de instrumentos materiais e o uso de signos. 

As funções psicológicas superiores são componentes da psique humana e são 

propriedades específicas do ser humano. Essas funções, que são fundamentalmente mediadas 

por signos, estão em funcionamento durante uma improvisação musical. Alguns exemplos 

dessas funções são: “atenção voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, ação 

intencional, memória lógica, imaginação criadora, pensamento em conceito (...)”  

(FICHTNER, 2010, p. 19; DELARI JUNIOR, 2011, p. 2). 

Tomando-se como exemplo a “imaginação criadora”, nota-se que essa é uma função 

diretamente relacionada aos processos criativos que torna possível a realização das diversas 

manifestações artísticas dos seres humanos. Segundo Vigotski (2009, p. 11), a memória, ou 

seja, a capacidade de conservar experiências, que tem como base à plasticidade neural do 
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nosso cérebro, juntamente com a capacidade de combinar e reelaborar nossas experiências 

anteriores, são responsáveis pelo processo criativo. Assim, a criação “não existe de modo 

isolado no comportamento humano, mas depende diretamente de outras formas de atividade, 

em particular, do acúmulo de experiência” (VIGOTSKI, 2009, p. 19).  

As experiências vivenciadas são possíveis de ser armazenadas e categorizadas graças à 

função psicológica superior denominada “pensamento abstrato”, ou seja, a capacidade de 

representação simbólica do ser humano. 

Acerca da mediação simbólica, Vigotski faz menção especial à linguagem no processo 

de desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tornando-a o aspecto mais 

importante do desenvolvimento humano, pois a linguagem é a responsável por possibilitar o 

acesso a toda produção simbólica humana. Apenas mediante a linguagem os seres humanos 

podem se apropriar de toda experiência acumulada pela humanidade.  

Outra função psicológica superior de suma importância para quaisquer esferas do fazer 

musical é a memória lógica. Acerca dessa função Martins explica que “pela apropriação de 

signos, a memorização voluntária se institui, superando a memorização mecânica, associativa, 

adquirindo assim suas propriedades fundamentais – torna-se memória lógica e mediada” 

(MARTINS, 2012, p. 9). 

Tanto a memória lógica e mediada, quanto a memorização ativa (essa última que 

possui íntima relação com a atitude responsiva do sujeito que o permite dar sentido aos 

enunciados alheios), são importantes para a prática de improvisação idiomática, pois, para o 

desenvolvimento dessa prática se faz mister o acúmulo de referências musicais, que podem 

ser alcançadas e categorizadas por conta do desenvolvimento da percepção. 

Enfatiza-se, portanto, a importância de toda a produção musical disposta na cultura ao 

qual o músico pode ter acesso, essa produção fornece os modelos (enunciados musicais) a 

serem conservados e combinados no cérebro e evocados na performance. 

Dessa forma, buscou-se confeccionar estudos melódicos que atuam como 

aproximações do referent de Pressing. Como procedimento metodológico para a elaboração 

desses seguiu-se os seguintes passos:  

 

1 Escolha de um gênero musical. 

2 Estudo histórico do desenvolvimento do gênero escolhido, com o intuíto de conhecer 

as produções musicais que são referencias de dado gênero para então, selecionar um 

repertório da qual será utilizado como modelo para compor os referents. 
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3 Atentar-se para as construções composicionais típicas do gênero escolhido nos 

âmbitos melódicos, ritmicos, harmônicos e fraseológiocos. 

Esses estudos devem ser entendidos como enunciados musicais, ou seja, como signos 

que podem contribuir para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que são 

imprescindíveis para prática da improvisação e que possibilitam o aperfeiçoamento da 

capacidade de improvisar do performer. 

 

4. Um exemplo de referent 

 

A seguir apresenta-se um exemplo de referent, em forma de exercício melódico 

(Figura 1), confeccionado a partir do fragmento rítmico (Figura 2) coletado da melodia do 

baião Beijo de Brejo gravada no Lp “Apôs tá certo Fontana” (1979) dos compositores José 

Domingos de Morais (Dominguinhos) (1941 - 2013), Climério Ferreira (1943) e Salvino 

Petrúcio Mesquita Maia (1947-1994).  

 

 
Figura 1: Sugestão de referent apresentado em forma de exercício melódico 

 

 
Figura 2: Fragmento da melodia da música Beijo de Brejo 

 

 

Esse referent foi confeccionado no modo dó mixolídio com #11, sendo esse modo 

apresentado pelo guitarrista Heraldo Do Monte em entrevista concedida ao autor Visconti 
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(2005, 24) como um dos principais materiais escalares utilizados no gênero baião. O motivo 

base sobre o qual o estudo foi elaborado encontra-se na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Motivo base do referent proposto  

 

Importante frisar que esse referent deve ser realizado em outras tonalidades. Propõe-se 

também que o performer tente marcar com o pé o ritmo proposto na Figura 4. Uma sugestão 

seria executar a linha mais grave com o pé direito, procurando imitar o grave da zabumba.  

 

 
Figura 4: Célula rítmica do baião (linha executada pela zabumba) 

 

Para melhor compreensão da sonoridade do gênero musical em questão, aconselha-se 

ouvir a música em questão, procurando importar a forma de articulação utilizada pelo 

intérprete Dominguinhos.  

5. Conclusão  

 

É possível constatar um diálogo com caráter de complementaridade entre as 

perspectivas teóricas apresentadas/utilizadas nesse trabalho, as quais têm servido de base para 

a elaboração de uma metodologia de estudo voltada para o desenvolvimento de um 

vocabulário musical para a prática de improvisação idiomática em música brasileira.  

O estudo melódico proposto deve ser executado levando-se em conta, o estilo do 

gênero (possíveis acentuações, inflexões e articulações), construção composicional 

(elementos ritmicos estruturais, motívicos e escalas características) e o conteúdo temático, que 

deve ser inferido pelo performer através de seu conhecimento acerca do contexto situacional 

do qual o gênero musical defrontado se desenvolveu. 

Dessa maneira, apresentou-se um referent em forma de estudo melódico, o qual, pela 

suas características e funções desempenhadas no processo de desenvolvimento da capacidade 

de improvisar em um determinado gênero musical (improvisação idiomática), pode ser 

entendido como um instrumento segundo a perspectiva histórico cultural de Vigotski, atuando 
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como signo (instrumento psicológico) que pode contribuir para o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores atuantes no processo de estudo. 

Assim, aponta-se que para a eficácia da prática dessa forma de estudo que visa 

enriquecimento do knowledge base do músico, determinado referent deve extrapolar o escopo 

da condição sinalética, da qual é apresentado, para a dimensão sígnica, através da atitude 

responsiva do estudante de improvisação. 
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AGARRES E MANUSEIO DOS MODELOS DE ARCO ALEMÃO E FRANCÊS NO 

CONTRABAIXO: DESCRIÇÃO E ANÁLISE CINESIOLÓGICA  

 Leonardo Lopes
*
 

 

 

 
Resumo: Por meio de conceitos e terminologias descritivas pertencentes ao campo da Cinesiologia, descrições 

de movimentos contidos em métodos modernos de contrabaixo, além de informações geradas através da 

observação de movimentos documentados em vídeo, este artigo buscou analisar e descrever padrões básicos de 

movimentos resultantes do agarre e manuseio dos modelos de arco Alemão e Francês no contrabaixo. Conclui-se 

que o diálogo interdisciplinar entre a Cinesiologia e a Performance Musical apresenta um grande potencial para 

tratar diferentes questões ainda não devidamente investigadas na literatura desse instrumento. 

  

Palavras chave: Contrabaixo. Cinesiologia. Performance musical. Análise de movimentos. 

 

 

1.Introdução 

 A natureza interdisciplinar da Performance Musical possibilita que processos 

subjacentes a ela sejam esclarecidos por conceitos e objetos de estudos pertencentes a outras 

áreas do saber (BORÉM et al., 2006). Dentro deste contexto, o conhecimento de princípios 

mecânicos e anatômicos inerentes à prática instrumental podem ser melhor fundamentados 

pelo campo da Cinesiologia. 

 A Cinesiologia é a ciência que estuda o corpo humano e suas maneiras de 

movimentar-se. Para isso, a análise e a avaliação do desempenho tornam-se aspectos 

primordiais. Elas permitem ao profissional prático formular propostas com a finalidade de 

corrigir ou aperfeiçoar um determinado movimento. Incluem tanto as descrições de 

características quanto observar se um determinado movimento incorpora essas características 

(HALL, 2005). 

 “Quando tocamos um instrumento tão exigente fisicamente como o contrabaixo, é 

importante ter algum conhecimento da forma como o corpo funciona” (GUETTLER, 1992b, 

p.9). Entretanto, a falta de fundamentação científica observada em tradicionais métodos de 

ensino, ou mesmo a ausência  dela, como em Zimmermann (1966), Streicher (1966), Billè 

(1973), Simandl (1984) e Rabbath (1984), entre outros, podem levar um aluno sem orientação 

apropriada a realizar exageradas horas de estudo, muitas vezes desnecessárias, que além de 

não surtirem o efeito esperado podem comprometer sua saúde física. Dessa forma, embora a 

educação tradicional do contrabaixo tenha comprovado seus méritos, ao longo dos anos, 

também se tornaram evidentes as suas limitações (PERTZBORN, 2007).  

                                                           
*
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 De acordo Smith, et al. (2001), conhecer onde atuam as forças que afetam posições e 

movimentos do corpo humano no espaço é fundamental para a capacidade de produzir 

movimento e modificá-lo. A partir desse princípio, por meio de conceitos e terminologias 

descritivas pertencentes ao campo da Cinesiologia, descrições de movimentos contidas em 

métodos modernos de contrabaixo, além de informações geradas através da observação de 

movimentos documentados em vídeo
*
, este artigo buscou analisar e descrever padrões de 

movimentos conduzidos pelo conjunto direito dos membros superiores (doravante “CD”) 

durante a performance no contrabaixo. As articulações e os grupos musculares foram 

avaliados quanto à amplitude, velocidade e direção dos movimentos, assim como as etapas 

sequenciais de sua realização e fatores que limitam o movimento. Foi enfatizado neste 

processo o agarre e o manuseio dos modelos de arco Alemão e Francês, as mudanças de 

direção do arco no mesmo plano, o cruzamento de cordas, além da classificação de golpes de 

arco de acordo com a natureza de suas ações musculares. 

 Através desta perspectiva, espera-se que o conhecimento e a aplicação de princípios 

cinesiológicos na avaliação da performance no contrabaixo possam contribuir para tratar 

diferentes questões ainda não devidamente investigadas na literatura desse instrumento. 

 

2. Modelos de arco 

 A evolução histórica do contrabaixo culminou na coexistência de dois modelos de arco 

(DOURADO, 2009), o “Alemão” (Fig.1a) e o “Francês” (Fig.1b).  

 

 
Fig.1: Modelos de arco Alemão (a) e Francês (b). 

 

 Se comparados um ao outro, ambos os modelos de arco apresentam diferenças, 

especialmente na aparência física e nas formas de agarre, embora apresentem em comum 

funções mecânicas análogas das articulações do CD (ombro, cotovelo, punho e dedos) que os 

permitem alcançar o mesmo resultado sonoro. 

                                                           
*
 Registro audiovisual da performance de um contrabaixista de nível avançado (com mais de 10 anos de prática) 

realizando padrões básicos de movimentos previamente selecionados.  
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2.1. Agarre e manuseio do arco Francês 

 Descendente direto da família dos violinos, o modelo Francês possui características 

semelhantes aos arcos deste grupo de instrumentos (DOURADO, 2009). A principal delas é o 

posicionamento da mão por cima da vara do arco. O agarre do arco Francês segue as 

determinações de duas principais técnicas tradicionais. A maior diferença entre elas está no 

posicionamento do dedo polegar (GUETTLER, 1992). Flexionado em forma de arco, a ponta 

da falange distal do polegar pode posicionar-se entre a vara e o borda superior esquerda do 

talão (Fig.2a) ou sobre a curvatura interna do talão (Fig.2b). Respectivamente, estas duas 

técnicas de agarre do arco são conhecidas como Francesa e Italiana. 

 

 
Fig.2: Posicionamento do polegar no arco Francês: técnica Francesa (a) e técnica Italiana (b). 

 

Para o correto manuseio do arco Francês são necessários três pontos de contato 

essenciais entre o arco e a mão direita (LAGO, 2010). Através deles o instrumentista encontra 

a estabilidade do arco necessária para transmitir as potências (forças) produzidas pelo CD.  

 O dedo indicador apoia-se sobre a vara do arco entre as falanges medial e distal 

(articulação interfalângica distal). Ele é o principal responsável por transferir a potência 

produzida pela pronação do antebraço, auxiliada pela rotação interna do ombro (Fig.3a). O 

dedo mínimo atua de forma semelhante ao indicador. Porém, ele se apoia sobre a vara do arco 

através das falanges medial e proximal para transmitir a potência produzida pela supinação do 

antebraço, auxiliada pela rotação externa do ombro (Fig.3b). Por outro lado, o dedo polegar 

funciona como ponto de apoio que se opõe às potências transferidas pelos dedos indicador e 

mínimo.  

Dessa maneira, estes três pontos de apoio funcionam de forma correspondente a 

sistemas de alavancas interpotente
*
 e interfixa

*
, aumentando ou diminuindo a pressão do arco 

sobre a corda, respectivamente. 

                                                           
*
 A potência é aplicada entre a resistência e o ponto de apoio. 
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Fig.3: Transmissão das potências produzidas pela pronação (a) e supinação (b) do antebraço para o arco 

Francês.  

 

2.2. Manuseio do arco Alemão 

 O modelo de arco Alemão descende diretamente do “Violone”, instrumento mais 

grave pertencente à família das Violas. (DOURADO, 2009). No agarre e manuseio dos arcos 

dessa família de instrumentos, a mão direita é posicionada por baixo da vara do arco.  

 Existem hoje diversas formas de agarre do arco Alemão. Apesar das diferenças, 

compartilham os mesmos princípios mecânicos. Para Bradetich (2009), destacam-se duas 

delas. A primeira, muito comum nos Estados Unidos e em certas regiões da Alemanha, é 

atribuída a Franz Simandl que através do livro “New Method for String Bass” difundiu sua 

técnica pelo mundo. Nesta forma de agarre, a falange distal do polegar se estende sobre a vara 

do arco enquanto a ponta dos dedos indicador e médio apoia-se lateralmente também na vara, 

um pouco antes da borda superior esquerda do talão. A ponta do dedo mínimo apoia-se sobre 

a parte inferior do talão, próximo à crina (Fig.4). 

 

 
Fig.4: Forma de agarre do arco Alemão atribuída a Franz Simandl. 

 

 A segunda forma de agarre mencionada por Bradetich (2009), muito comum na 

Europa, tem como expoente o contrabaixista austríaco Ludwig Streicher (1920-2003). Difere-

                                                                                                                                                                                     
*
 O ponto de apoio está entre a aplicação da potência e a resistência. 
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se da forma proposta por Simandl, principalmente, na posição do polegar transversal à vara 

(Fig.5). 

 

 

Fig.5: Forma de agarre do arco Alemão atribuía a Ludwig Streicher. 

 

De forma semelhante a que ocorre no modelo de arco Francês, no arco Alemão as 

potências produzidas pela pronação e supinação do antebraço também são transmitidas 

através de três pontos de contado essenciais. A força produzida pela pronação do antebraço é 

transmitida através da articulação carpometacarpal do polegar (parte lateral da mão entre os 

dedos polegar e indicador) apoiada sob o parafuso do arco, enquanto o dedo polegar, 

auxiliado pelos dedos indicador e médio, atua como ponto de apoio (Fig.6a). Por outro lado, o 

dedo mínimo tem a função de transmitir a potência gerada pela supinação do antebraço, 

enquanto que o dedo polegar, também aqui auxiliado pelos dedos indicador e médio, opõe-se 

como ponto de apoio. O resultado é uma diminuição da pressão exercida pelo arco sobre a 

corda (Fig.6b).  

 

 

Fig.6: Transmissão da potência produzida pela pronação (a) e supinação (b) do antebraço para arco 

Alemão. 

 

Segundo Morton (1991), o arco Francês não pode transferir tanta força de pronação do 

antebraço quanto o arco Alemão, pelo fato de estar bem próximo do limite de pronação. A 

posição do antebraço semipronado no agarre do arco Alemão possibilita uma maior amplitude 

do movimento antes que o antebraço alcance seu limite de pronação, favorecendo a aplicação 
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da potência. Quanto mais os músculos envolvidos na pronação estiverem longe desde limite, 

mais eficientes eles trabalham.  

Por outro lado, o arco Francês tem maior vantagem na supinação do antebraço, 

favorecendo a diminuição da pressão do arco sobre a corda. Pois, o manuseio do arco Francês 

possibilita uma amplitude de movimento maior na supinação do antebraço do que no 

manuseio do arco Alemão.   

Vale ressaltar que as ações musculares responsáveis pela pronação e supinação do 

antebraço, apesar de essenciais para o manuseio do arco, não devem atuar de forma isolada. 

Estes movimentos devem ter o suporte, principalmente, da rotação interna e externa do ombro 

e também de grupos musculares estabilizadores e apoiadores do tronco, aumentando assim a 

eficiência do movimento.  

 

3. Mudança de direção do arco 

A articulação do ombro direito é primordial para o manuseio do arco no contrabaixo. 

Nos planos pertencentes às Cordas I e II (mais agudas), onde o braço está mais afastado da 

linha médio do corpo, os movimentos do arco são regidos, principalmente, pela abdução do 

braço, quando o arco é movido para “baixo” (para a direita do instrumentista), e adução 

quando o arco é movido para “cima” (para a esquerda). Já nos planos pertencentes às Cordas 

III e IV (mais graves), onde o braço direito está mais próximo da linha média do corpo, os 

movimentos do arco são regidos, principalmente, pela flexão do braço, quando o arco é 

movido para “baixo” e extensão do braço quando o arco é movido para “cima”. 

Para manter os movimentos do arco de forma constante e linear, as articulações do CD 

realizam uma vasta quantidade de movimentos combinados e/ou compensatórios. Pois, se as 

articulações do CD puderem oferecer apenas uma posição, seria virtualmente impossível 

manter o arco sobre a corda durante a performance (PERTZBORN, 2002). Dessa forma, além 

dos referidos movimentos do ombro, são necessários ajustes no posicionamento do cotovelo 

(extensão/flexão), punho (flexão/extensão; flexão ulnar/flexão radial) e dedos 

(extensão/flexão). No modelo Francês, quando necessários, os movimentos do punho 

acontecem através da flexão ulnar (Fig.7a), quando o arco é movido para a esquerda do 

instrumentista (arcada para “cima”) e através da flexão radial (Fig.7b), quando o arco é 

movido para a direita do instrumentista (arcada para “baixo”). No modelo Alemão, 

analogamente, quando a arcada é para “cima” o movimento é impulsionado pela extensão do 
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punho (Fig.7c) e na arcada para “baixo” o movimento é composto pela flexão do punho 

(Fig.7d). 

 

 
Fig.7: Flexão ulnar(a) e radial (b) do punho no manuseio do arco Francês; extenção (c) e flexão 

(d) do punho no manusieo do arco Alemão. 

 

Para Morton (1991), a rotação do tronco também tem uma importância relativa no 

posicionamento das articulações do CD. Quando o arco está posicionado no plano referente à 

Corda I o tronco gira levemente para a esquerda. No plano da Corda IV uma pequena rotação 

para a direita é necessária para dar maior liberdade de movimentos às articulações. Nas 

Cordas intermediárias II e III, pouca ou nenhuma rotação do tronco é necessária. 

 

4. Cruzamento de corda 

 Independente do modelo, para mover o arco entre os diferentes planos relativos a cada 

corda do contrabaixo o CD descreve um movimento oblíquo, sendo que a amplitude destes 

movimentos está relacionada com o ponto de contato do arco sobre as cordas. Dessa forma, 

quanto mais distante do talão maior a amplitude do movimento (Fig.8). Este movimento 

oblíquo é uma resultante de ações articulares do ombro direito: extensão/adução e 

flexão/abdução. 
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Fig.8: Amplitude dos movimentos no cruzamento de corda. 

Adaptado de (MORTON, 1991, p.93). 

 

4.1. Cruzamento de cordas no arco Francês 

O arco Francês tem uma pequena vantagem sobre o arco Alemão no cruzamento de 

cordas. Segurar o arco por cima da vara permite o uso de músculos menores dos dedos 

(geralmente mais rápidos e precisos) e principalmente do punho para completar o movimento, 

ou mesmo realizá-lo inteiramente (MORTON, 1991). Se apenas os músculos maiores são 

usados (aqueles responsáveis pelo movimento oblíquo do ombro), então toda essa vantagem é 

perdida. De forma similar, Bradetich (2009) observa que ao mover o arco para o plano de uma 

corda mais grave a flexão do punho e extensão dos dedos pode ser utilizada. Movendo para o 

plano de uma corda mais aguda a extensão do punho e flexão dos dedos cumpre o mesmo 

papel (Fig.9). A integração destas ações permite o encurtamento da amplitude no movimento 

do braço. 

 

 
Fig.9: Extensão do punho e flexão dos dedos (a), flexão do punho e extensão dos dedos (b) no cruzamento 

de cordas com o arco Francês. 
 

4.2. Cruzamento de cordas no arco Alemão 

Segundo Bradetich (2009), já que não possui o mesmo auxílio do punho e dos dedos 

no cruzamento de cordas como possui o arco Francês, o manuseio do arco Alemão deve 

utilizar os músculos maiores (responsáveis pelo movimento oblíquo do ombro) tão pouco 

quanto possível. Dessa forma, para obter velocidade e controle ideal, deve-se mover o arco 
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com a menor distância possível entre os planos relativos a cada corda. Já para Morton (1991), 

o punho pode auxiliar a mudança de corda através do desvio radial (adução do punho) quando 

move para o plano da corda mais grave (Fig,10a) e desvio ulnar (abdução do punho) quando 

move para o plano da corda mais aguda (Fig.10b). Porém, a amplitude dos movimentos do 

punho no eixo adução/abdução é menor do que no eixo flexão/extensão. Dessa forma, a 

mudança de corda com o arco Alemão não pode ser realizada inteiramente com o movimento 

do punho e sim, em maioria, pelos movimentos do ombro. 

 

 
Fig.10: Desvio radial (a) e desvio ulnar (b) no cruzamento de cordas com o arco Alemão. 

 

5. Golpes de arco 

 Para Salles (2004, p.20), um golpe de arco representa “o tipo de movimento composto 

no qual a ação de grupos distintos de músculos define determinado tipo de sonoridade”. 

Tomando como base esta definição, podemos classificar os golpes de arco de acordo com a 

natureza de suas ações musculares e dessa forma facilitar sua compreensão e realização. 

 A nomenclatura dos golpes de arco ainda hoje é motivo de divergências entre os 

instrumentistas da família das cordas orquestrais friccionadas. Dessa forma, optamos em 

tomar como base conceitos e nomenclaturas propostas por Salles (2004), por se tratar de um 

produto de pesquisa sólido e amplamente aceito no meio acadêmico. 

 A grosso modo, os golpes de arco podem ser divididos em dois grandes grupos 

distintos: os que articulam as notas sempre mantendo o contato com a corda e os que não 

mantem o contato com a corda antes e/ou após articularem uma nota. Respectivamente, são os 

grupos de golpes de arco “na corda” e “fora da corda”.  

 O grupo de golpes de arco “na corda” pode ser subdividido de acordo com o tipo de 

articulação das notas: “conectadas” (Détaché, Portato e Tremolo) ou “separadas” (Martelé e 

Staccato). Já o grupo de golpes “fora da corda” pode ser diferenciado quanto ao tipo de 

movimento responsável pelo salto do arco: “conduzido” (Sautillé e Ricochet) ou “com rebote” 

(Staccato Volante e o Spiccato) (Fig.11). 
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Fig.11: Agrupamento dos golpes de arco. 

 

5.1. Golpes de arco na corda: notas conectadas 

Dentro deste grupo de golpes de arco, as notas musicais são realizadas com a mínima 

interrupção na mudança de direção do arco. 

 A performance do Détaché (fr.), principal representante deste grupo, pode ser dividida 

em duas fases. Na primeira, é necessário um impulso muscular que seja suficiente para vencer 

a resistência do arco sobre a corda e fazê-la vibrar. Este impulso é gerado, principalmente, 

pela pronação do antebraço aliado aos movimentos do braço já abordados em seções 

anteriores. Na segunda fase, a tensão muscular necessária para vencer a inércia da corda é 

aliviada, prevalecendo a pressão exercida naturalmente pelo “peso do braço” mantendo o arco 

em movimento e a corda vibrando. 

 No Détaché, quando duas ou mais notas estão conectadas em uma mesma direção de 

arcada, o termo Legato (it.) é empregado. A diferença motora entre os dois é percebida apenas 

na digitação das notas no espelho do instrumento pela mão esquerda, ou seja, tratando-se na 

verdade de um mesmo golpe de arco (Détaché). De outra forma, através do Portato (it.) duas 

ou mais notas também são conectadas em uma mesma direção de arcada, porém, cada nota é 

articulada por um pequeno impulso muscular.  

O Tremolo (it.) é o golpe de arco com maior velocidade pertencente a este grupo. É 

geralmente realizado na região do arco entre o meio e a ponta, podendo ter a quantidade de 

arcadas dentro de um mesmo compasso mensuradas ou não. De acordo com Guettler (1992), 

na realização do Tremolo, não há tempo o suficiente para acionar os músculos maiores do CD 
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(normalmente mais lentos). Assim os movimentos deste golpe de arco são gerados, 

principalmente, pela ação rápida dos grupos musculares responsáveis pelos movimentos do 

punho e do antebraço. 

 

5.2. Golpes de arco na corda: notas separadas 

 Os golpes de arco articulados na corda também podem produzir notas com o valor de 

duração reduzido. Dessa forma, através do Martelé (fr.) as notas são separadas por uma leve 

pausa nas mudanças de direção do arco. Cada nota é precedida por um grande acento inicial. 

Para que isso ocorra de forma eficiente o arco deve ser pressionado contra a corda antes de 

movimenta-lo lateralmente. A descompressão do arco ocorre logo após a produção do acento 

com o início do movimento. Esse processo é repetido em cada nova direção do arco.  

O golpe de arco Staccato (it.) é caracterizado como uma série de Martelé articulada 

numa mesma direção de arcada. O termo Staccato também é frequentemente utilizado no 

meio musical como um tipo de articulação que designa o encurtamento da nota escrita.  

 

5.3. Golpes de arco fora da corda: conduzido  

Os golpes de arco deste grupo são aqueles em que o arco perde o contato com a corda 

através da ação muscular voluntária. Em outras palavras, a intenção e o controle do 

movimento (salto do arco) é conduzido ativamente por ações musculares durante todo o 

trajeto. Devido à sua natureza, normalmente produzem notas curtas e separadas.  

No Spiccato (it.), o início do movimento acontece com o arco fora da corda e é 

movido descrevendo um semicírculo. Para percorrer esta trajetória o movimento oblíquo é 

composto por dois componentes: um lateral (como no Détaché) e outro perpendicular à corda 

(salto do arco), ambos resultantes da ação muscular voluntária. O componente perpendicular 

do movimento depende principalmente da flexão e extensão do braço, enquanto que os 

movimentos laterais seguem os mesmos princípios cinesiológicos apresentados pela mudança 

de direção do arco.  

No Staccato Volante (it.), são articuladas duas ou mais notas na mesma direção de 

arcada, como no golpe de arco Staccato. Porém aqui, o arco é retirado da corda em cada nota 

articulada. Daí a denominação Staccato “Volante
*
” ou “Flying” Staccato. A ação muscular 

necessária à sua execução é similar à do Spiccato. A diferença está na quantidade de notas 

executadas em uma mesma arcada. 

                                                           
*
 Volante: que voa ou tem a faculdade de voar; que se pode facilmente pôr ou tirar; móvel; flutuante; 
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5.4. Golpes de arco fora da corda: com rebote 

Os golpes de arco fora da corda “com rebote” são aqueles em que a perda do contato 

do arco com a corda não depende totalmente da ação muscular voluntária. O “salto do arco” é 

principalmente impulsionado pela elasticidade da vara, crina e corda. Os golpes de arco desse 

grupo iniciam-se fora da corda com um impulso muscular para cada nova direção do arco. O 

“salto do arco” com rebote movimenta-se naturalmente com maior velocidade do que com o 

“salto” conduzido, pois nesse último existe a necessidade de maior controle muscular do 

movimento, implicando na delimitação da velocidade dos golpes. 

Dessa forma, no Sautillé (fr.), articula-se uma nota em cada direção de arcada. A 

mesma dinâmica acontece na performance do Ricochet (fr.), porém, com ele várias notas são 

articuladas numa mesma direção de arcada.  

 

6. Conclusão 

 Esse artigo buscou, por meio de conceitos e terminologias descritivas pertencentes ao 

campo da Cinesiologia, descrições de movimentos contidos em métodos modernos de 

contrabaixo, além de informações geradas através da observação de movimentos 

documentados em vídeo, analisar e descrever padrões básicos de movimentos resultantes do 

agarre e manuseio dos modelos de arco Alemão e Francês no contrabaixo.  

 Conclui-se que o conhecimento básico de princípios mecânicos e anatômicos que 

afetam o movimento humano é fundamental para verificar quais são as forças atuantes, os 

grupos musculares ativos e os fatores que limitam o movimento. Dessa forma, o diálogo 

interdisciplinar entre a Cinesiologia e a Performance Musical apresenta um grande potencial 

para tratar destas questões, ainda não devidamente investigadas na literatura desse 

instrumento. 
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Resumo: O presente artigo teve como objeto de estudo o curso de Extensão em Trompete da Universidade Federal 

de Ouro Preto, buscando uma comparação entre 2 sujeitos principais: uma criança principiante e um jovem 

trompetista que almeja profissionalização. A metodologia empregada foi entrevista semiestruturada com posterior 

análise em forma de nuvem de palavras, além de questionários on-line. Concluiu-se que o primeiro módulo do curso 

deve ser aplicado presencialmente na musicalização infantil enquanto o último à profissionalização de jovens 

trompetistas promissores em EAD, abrindo portas para possiblidades de investigação sobre os módulos 

intermediários e a forma como poderiam ser abordados on-line ou presencialmente. 

 

Palavras chaves: EAD. Trompete. Extensão universitária. 

 

1. Introdução  

O presente artigo relata a experiência vivenciada pelos participantes
§
 do projeto de 

Curso de Extensão em Trompete ao longo do seu primeiro ano de existência, lotado na 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e realizado no segundo semestre letivo de 2018 e 

primeiro de 2019. O curso abarca, em diferentes módulos, desde estudantes principiantes até 

estudantes que almejam profissionalização. A fim de buscar efetividade ao lidar com os 

extremos do curso, tais como alunos que nunca tocaram o instrumento e trompetistas que já 

possuem certa relevância em território nacional, trabalhou-se com dois sujeitos principais: 1 - 

um iniciante ao instrumento com 7 anos de idade; 2 - um jovem trompetista brasileiro de 22 

anos com uma carreira em expansão.  

O trabalho realizado nesses dois semestres de atuação do projeto demonstra o emprego 

de fragmentos de duas linhas de pesquisa, a saber: a educação musical, refletida no aspecto 

didático-pedagógico utilizado no módulo 1 do curso ao musicalizar crianças, tendo o trompete 

como mediador; as práticas interpretativas, empregada nos estudos instrumentais e 

performance musical, utilizada no módulo 5 ao receber jovens trompetistas que  se destinam a 

uma carreira profissional ao instrumento. 

Analisando a experiência vivenciada em cada um desses módulos, os pesquisadores 

definiram moldes para o que seriam o primeiro e último módulos de um curso de trompete 

                                                           
*
 Professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), diretor do Instituto de Artes da Unicamp 

†
 Professor da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), trompetista da Orquestra Filarmônica de Minas 

Gerais 
‡
 Estudante em licenciatura em música na UEMG, aluna e monitora voluntária no Curso de Extensão em 

Trompete da UFOP 
§
 Formado por alunos, responsáveis legais e professores. 
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lotados em uma IES, reunindo possibilidades de futuras discussões de como os estudantes 

poderão transitar entre os módulos intermediários, baseando-se em seus devidos perfis. 

2. Metodologia 

O processo metodológico se deu através de entrevista semiestruturada com os 

responsáveis legais do sujeito frequentador do módulo iniciante (doravante MI, jovem 

estudantes de 7 anos de idade, principiante no Curso de Extensão em Trompete da UFOP), 

entrevista semiestruturada com um dos frequentadores do módulo experimental do mesmo 

curso (doravante ME, na pessoa de um estudante de 22 anos de idade em busca de 

profissionalização no trompete). As entrevistas foram transcritas, analisadas em formato de 

nuvem de palavras pelo software wordart.com e comparadas. As análises demonstraram 

pontos em comum, semelhanças e divergências entre os dois sujeitos que experimentam 

expectativas e fases de vida distintas com relação ao estudo do trompete. Além das 

entrevistas, foi aplicado um questionário aos demais estudantes do módulo experimental. As 

respostas obtidas por esses sujeitos, auxiliaram na confecção do edital para o curso publicado 

em 2019 e auxiliou na formatação da atual estrutura curricular. 

3. Relato da Implantação do Curso em 2018 

O Curso de Extensão em Trompete da UFOP foi criado em meados de 2018. 

Inicialmente, a coordenação do curso desejava oferecer uma oportunidade aos licenciandos 

em música da UFOP de vivenciar a performance do trompete tal qual esta é abordada nas 

principais instituições brasileiras e estrangeiras
*
.  

Em 2018 o primeiro módulo foi denominado como “experimental” e propunha 

investigar a literatura solo, camerística e concertante do trompete. Nesse módulo, limitou-se a 

idade dos trompetistas, a qual variou entre 18 e 30 anos de idade, pelo fato de que: 

 

[...] normalmente, competições internacionais têm limite de 30 anos de idade (World 

Federation of International Music Competitions, 2019). E justamente, segundo um 

ranking organizado pelo site “Quero bolsa”, do G1, a média de idade de estudantes 

de música em universidades brasileiras é de 28,8 anos (G1, 2017). Ou seja, 

estudantes que estão no limiar de completar os 30 anos e não mais teriam a 

oportunidade de pleitear a candidatura em uma grande competição internacional e 

usufruir da riquíssima experiência artística, de auto-superação e aprendizagem que 

esse tipo de evento proporciona. (FONSECA; RONQUI, 2019, p. 4)  

 

                                                           
*
 Naquele momento, mediante uma reforma curricular da licenciatura em música, extinguiu-se 4 períodos 

obrigatórios da disciplina de instrumento.  Com o propósito de amenizar a falta dos 4 primeiros períodos 

excluídos da grade curricular, a coordenação do curso e o professor responsável pela disciplina optou em 

transferir parte das atividades performativas do trompete para a extensão. 
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Primeiramente, desejava-se quatro estudantes presenciais, todos alunos do 

Departamento de Música da UFOP, e quatro alunos a distância, sem vínculo acadêmico com a 

universidade, selecionados mediante um processo seletivo publicado pela PROEX
*
.  

Entretanto apenas dois alunos da UFOP decidiram participar do processo seletivo e, como 

restaram 2 vagas, a coordenação do curso
†
 decidiu convidar mais dois alunos à distância, 

completando a classe com 8 estudantes ativos, sendo dois presenciais e seis distanciais. Na 

equipe houve também uma aluna voluntária, a estudante em mobilidade acadêmica Hadassa 

Nogueira, e um bolsista remunerado, na pessoa do discente Jair Lopes. 

A discente Hadassa Nogueira teve como função principal articular a comunicação 

entre coordenação e extensionistas, além de zelar pelo ambiente virtual (canal no Youtube, 

redes sociais e plataformas de videoconferência) e físico (sala A5 com seu armário munido de 

equipamentos diversos para trompete, partituras, computador, microfone, câmera e 

amplificadores. O bolsista Jair Lopes teve a função de agir como porta-voz do curso de 

extensão perante seus colegas trompetistas licenciandos em música e interlocutor nas bandas 

civis da região
‡
.  

Os estudantes selecionados para o curso eram de diversos estados do Brasil: São 

Paulo; Minas Gerais; Goiás; Santa Catarina; Bahia; Rio de Janeiro. 

No módulo experimental de 2018 a coordenação notou, dentre os extensionistas, certa 

heterogeneidade que poderia, hipoteticamente, ser o perfil de trompetistas em início de 

graduação e de trompetistas graduados, os quais buscavam a viabilização de uma pesquisa de 

pós-graduação e/ou aprimoramento musical.  

A convivência e a interação, mesmo que virtual, entre os alunos e o professor 

coordenador, além da notória qualidade demonstrada por esses jovens trompetistas
§
, deixou 

claro que o módulo experimental poderia ser utilizado como os módulos finais do curso de 

extensão, pois abarcou estudantes relativamente maduros e que buscam consolidar uma 

profissionalização no trompete. 

                                                           
*
 Pró-Reitoria de Extensão Universitária. 

†
 Entende-se por coordenação a equipe montada entre coordenador, bolsistas e voluntários. 

‡
 PROEX. Disponível em https://proex.ufop.br/noticias/resultado-da-selecao-do-curso-de-extensao-em-trompete. 

Acesso em 2 de mai. 2019. 

§
 FONSECA, Erico. Curso de Extensão em Trompete. Disponível em: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ_DNtm7VeZ8KK04sNrCOybjmzyuUxzx. Acesso em 22 de mai. 

2019. 

https://proex.ufop.br/noticias/resultado-da-selecao-do-curso-de-extensao-em-trompete
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ_DNtm7VeZ8KK04sNrCOybjmzyuUxzx
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Dessa forma, ponderou-se sobre a possibilidade em dividir o curso em duas etapas: um 

módulo que abarcasse trompetistas amadores; e outro módulo, para ser oferecido a alunos já 

extremamente desenvoltos em suas práticas ao trompete, trompetistas graduados, pós-

graduados ou que já atuassem profissionalmente. 

Dada a experiência de 2018, no primeiro semestre de 2019, cogitou-se de fato por uma 

subdivisão em diferentes módulos e ainda refletiu-se sobre a possibilidade de criar-se 

módulos destinados a trompetistas iniciantes. A maior e desafiadora dúvida permaneceu em 

estabelecer a distribuição das faixas etárias, de modo que fossem abarcadas crianças e 

adolescentes sem, no entanto, menosprezar um público adulto.  

Assim, optou-se, no módulo 1, inicialmente prevista a faixa etária de 10 até 12 anos de 

idade, abrir-se uma exceção para um aluno de 7 anos de idade. Tal ação foi embasada nas 

considerações de Piaget, haja visto que: 

  

Por volta dos sete anos a atividade cognitiva da criança torna-se operatória, com a 

aquisição da reversibilidade lógica. A reversibilidade aparece como uma 

propriedade das ações da criança, suscetíveis de se exercerem em pensamento ou 

interiormente. O domínio da reversibilidade no plano da representação — a 

capacidade de se representar uma ação e a ação inversa ou recíproca que a anula — 

ajuda na construção de novos invariantes cognitivos, desta vez de natureza 

representativa: conservação de comprimento, de distâncias, de quantidades discretas 

e contínuas, de quantidades físicas (peso, substância, volume etc). O equilíbrio das 

trocas cognitivas entre a criança e a realidade, característico das estruturas 

operatórias, é muito mais rico e variado, mais estável, mais sólido e mais aberto 

quanto ao seu alcance do que o equilíbrio próprio às estruturas da inteligência 

sensório-motora. (CAVICHIA, s.d., p. 12). 

 

Outro aspecto determinante a ser observado para o início da prática ao trompete é a 

consolidação da dentição incisivo-central permanente da criança, uma vez que é essencial ao 

estudo do instrumento. Tal dentição, geralmente se consolida por volta dos 8 anos de idade e, 

aliado ao conceito piagetiano, vislumbra-se que dessa idade em diante, a faixa etária poderia 

ser um ponto de partida para o primeiro módulo do curso. 
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Figura 1: https://www.hospitalinfantilsabara.org.br/sintomas-doencas-tratamentos/denticao-permanente/ - 

Acesso em 1 de jul. 2019. 

 

Contudo, muito se questiona ainda acerca da idade ideal para iniciarem-se os estudos 

musicais. Na Europa, muitos programas de musicalização incentivam que a prática musical 

seja realizada em tenra idade, preconizando uma fase cognitiva ideal no aprendizado infantil 

(GARCIA; DOGANI, 2014). 

No caso do ensino/aprendizagem do trompete como mediador
*
 do ensino musical, 

considera-se que a dentição decídua
†
 possa vir a ser um empecilho, impedindo que a criança 

consolide uma embocadura, trazendo-lhe frequentes ajustes que, se não forem bem 

contornados pelo professor, lhe trarão uma provável desmotivação e consequentemente, a 

interrupção de uma prática musical prazerosa. Assim, o material didático, ou seja, as 

publicações de trompete destinadas a essa faixa etária
‡
, devem apregoar um aprendizado 

lúdico, criando um ambiente motivacional propício a um envolvimento passional e emocional 

do jovem estudante com a música.  

No Brasil, em geral, entre os 18 e 20 anos de idade, muitos estudantes optam em fazer 

curso superior e, de acordo com o ranking estabelecido pelo site https://querobolsa.com.br/, a 
                                                           
*
 segundo Pino (1991), num sentido amplo, define mediação como “toda intervenção de um terceiro ‘elemento’ 

que possibilita a interação entre os termos de uma relação” (p: 32). Para o autor, a função do sistema de signos 

na comunicação entre os homens, na construção de um universo sociocultural, constitui o que denominamos 

“mediação semiótica”. Pino define signo como “sinal que remete ao objeto sinalizado em virtude, unicamente, 

da relação artificial e variável que o homem estabelece entre eles” (p: 34). (apud CASTRO, 1999, p. 48). 
†
 Termo científico para dente de leite (nota nossa) 

‡
 “First Book of Practical Studies for Cornet and Trumpet” (1948), “Cornet Student” (1968), “The Sigmund 

Hering Trumpet Course” (1983) ou mais recentemente “Look, listen & learn” (1999) estabeleceram uma visão 

pedagógica que insere o iniciante em certa “zona de conforto” e que acrescenta progressiva e gradualmente, 

elementos que enriquecem as ferramentas técnicas e expressivas do trompetista. 

https://www.hospitalinfantilsabara.org.br/sintomas-doencas-tratamentos/denticao-permanente/
https://querobolsa.com.br/
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média de idade de estudantes em cursos de música em 2017 foi 28,8 anos de idade. Portanto, 

a coordenação do Curso de Extensão da UFOP propõe que, para se profissionalizar no 

trompete, o estudante deveria concluir sua formação superior, na melhor das hipóteses, antes 

de seus 30 anos de idade. 

4. Implantação e desenvolvimento do curso em 2019  
Em 2019 o curso de extensão optou por duas formas de ingresso: a primeira através de 

entrevista com os responsáveis legais. No entanto, esta forma ocorreu apenas para alunos que 

se candidatam ao módulo iniciante, uma vez que se pressupõe que tais alunos não possuem 

vivência musical no trompete; a segunda forma foi através de vídeo postado no YouTube 

como link não listado, acompanhado de breve currículo artístico com o intuito de avaliar as 

aptidões musicais do candidato.  

O quadro abaixo revela os parâmetros adotados para o último processo seletivo do 

Curso de Extensão em Trompete da UFOP, no qual tentamos abarcar diversas faixas etárias, 

em acordo com o nivelamento proposto nos módulos:
 

Módulos: cada um 

com duração de 1 a 2 

anos 

Faixa etária 

aproximada

* 

 

Número de 

vagas 

presenciais ou 

em EAD 

Carga horária 

semanal 

cumprida pelo 

aluno 

Carga horária 

semanal em 

cada módulo 

1 - Iniciante** 10 - 14 anos 1 30 min. 30 min. 

2 – Básico** 12 - 16 anos 1 30 min. 30 min. 

3 - Intermediário *** 14 - 20 anos 1 45 min. 45 min. 

4 - Avançado **** 16 - 24 anos 1 60 min. 120 min. 

5 – Superior**** 18 - 30 anos 1 60 min. 120 min. 
*  

Figura 2: Requisitos para o processo seletivo do curso em 2019. Disponível em: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/de4bad_75583da478054fbaaa57dd9e8f13cbde.pdf 

 

Inicialmente, para o módulo 1 (iniciante), adotou-se o parâmetro de faixa etária 

baseando-se na teoria do Espiral de Desenvolvimento Musical de Keith Swanwick e June 

Tillman, dado que, de acordo com esses pesquisadores, uma criança com 10 anos está no 

“Estágio Forma”, pode desenvolver consciência e controle da forma e estilo musical 

(SWANWICK; TILLMAN, 1986 apud LISBOA; SANTIAGO, 2015).  

                                                           
*
  menores com presença ou autorização do responsável legal. 

   serão eventualmente ofertados pelo bolsista alunos do DEMUS ou oriundos de bandas de música. 

    atividades didáticas serão divididas entre coordenador e bolsista(s). 

   serão ofertados pelo coordenador do curso a alunos que se destaquem pelo desempenho no trompete. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/de4bad_75583da478054fbaaa57dd9e8f13cbde.pdf
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Por uma questão de limitação de conteúdo, resolveu-se abordar as extremidades do 

curso a fim de refletir sobre essas duas diferentes fases de vida de um estudante de trompete: 

módulo 1 (iniciante), presencial e voltado para um público infantil que nunca tocou o 

instrumento e módulo 5 (superior), a distância, com a faixa etária até 30 anos, pois é a idade 

delimitada pelas competições internacionais (FONSECA; RONQUI, 2019). Em futuras 

publicações investigar-se-á os módulos intermediários deste curso. 

É importante salientar que um tópico essencial foi a duração das aulas, pois observou-

se que os alunos em tenra idade tendem a se desconcentrar com maior frequência durante 

longas sessões, enquanto os adolescentes e os adultos mantêm uma melhor concentração. 

Esses aspectos cognitivos estão relacionados tanto à pedagogia do instrumento, quanto ao 

estudo individual da performance, levando em consideração o fator de exigência física e 

mental imposta pelo trompete. De acordo com Robinson e Zander (2002), “[...] há evidencias 

de que a aprendizagem ocorra de forma mais eficaz quando a pratica é realizada em breves 

períodos de tempo com pausas curtas, em comparação com longos períodos de concentração.” 

(ZAZA, 1994 apud ROBINSON; ZANDER, 2002). 

Importante destacar que parte do processo de compreensão da abrangência do curso 

ocorreu através da análise de respostas provenientes de um questionário respondido por 

participantes do curso
*
 e de entrevistas semiestruturadas

†
 realizada com os pais do aluno do 

módulo iniciante.  

5. Análise dos resultados da pesquisa: respostas dos questionários, entrevistas, 

apresentação de gráficos e nuvens de palavras
‡
  

O survey
§
 foi aplicado inicialmente ao final do módulo experimental do curso de 

extensão realizado no segundo semestre de 2018. O questionário com 10 perguntas tinha o 

intuito de provocar uma reflexão dos alunos do módulo experimental sobre a estrutura do 

curso.  O questionário teve um total de 7 respondentes dentre os 8 participantes. Eis os dados 

que obtiveram a maior porcentagem (em negrito).  

P1: “Como você avaliaria sua experiência e aproveitamento no curso?”  

Obtive-se os seguintes resultados: Boa: 57,14% (4 de 7 respondentes) 

                                                           
*
 As respostas estão disponíveis on-line na plataforma survey monkey: https://pt.surveymonkey.com/results/SM-

Q5XHJ66GV/. Acesso em 9 de jun. 2019. 
†
 Disponível em: https://www.dropbox.com/s/sfmpks0xvmrbkj5/Entrevistas.docx?dl=0. Acesso em 2 de jul. 

2019. 
‡
 Disponível em https://wordart.com/. Acesso em 2 de jul. 2019. 

§
 Surveys são ferramentas de coletas de dados via questionários “on-line”. (nota nossa) 

https://pt.surveymonkey.com/results/SM-Q5XHJ66GV/
https://pt.surveymonkey.com/results/SM-Q5XHJ66GV/
https://www.dropbox.com/s/sfmpks0xvmrbkj5/Entrevistas.docx?dl=0
https://wordart.com/
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P2: “Quais módulos deveriam ser ofertados?”  

Obtive-se os seguintes resultados: Superior, avançado, intermediário e básico: 57,14% (4 

de 7 respondentes). 

P3: “Quanto tempo deveria durar cada módulo?  

1 ano: 71,43% (5 de 7 respondentes). 

P4: Qual faixa etária deveria ser contemplada para o módulo iniciante?  

10 a 14 anos: 57,14% (4 de 7 respondentes). 

P5: Qual faixa etária deveria ser contemplada para o módulo básico?  

12 a 16 anos: 71,43% (5 de 7 respondentes). 

P6: Qual faixa etária deveria ser contemplada para o módulo intermediário?  

14 a 20 anos: 42,86% (3 de 7 respondentes). 

P6: Qual faixa etária deveria ser contemplada para o módulo avançado?  

18 a 22 anos: 28,57% (2 de 7 respondentes) e 16 a 24 anos: 28,57% (2 de 7 

respondentes). 

P7: Qual faixa etária deveria ser contemplada para o módulo superior?  

20 a 26 anos: 28,57% (2 de 7 respondentes) e 18 a 26 anos: 28,57% (2 de 7 

respondentes). 

P9: O bolsista daria aulas para os alunos de quais módulos?  

Iniciante e básico: 71,43% (5 de 7 respondentes). 

P10: A duração das aulas individuais deveria ser:  

Meia hora para níveis iniciante, básico e intermediário; e 1 hora para níveis avançado e 

superior: 57,14% (4 de 7 respondentes). 

Como a parte mais significativa desse estudo foi desenvolvida através da utilização de 

entrevistas semiestruturadas, questionários aplicados aos alunos extensionistas e com base no 

projeto pedagógico atual, cabe evidenciar a opinião e relato daqueles que participaram do 

curso. Por exemplo, os responsáveis do MI, relataram que o curso 

“foi bom porque o Henrique é muito novinho (7 anos), então a vontade de estudar 

trompete partiu dele, então  com a abertura do curso foi muito bom, porque não 

precisou de pré-requisito dele já estar tocando, foi uma conversa que tivemos, uma 

conversa em que expomos o que gostaríamos o que levou ele á estudar o trompete e 

os professores expuseram como seria o formato do curso e nessa conversa 

entendemos que seria muito bom pra ele participar do curso, então o meio de 

ingresso dele foi muito bom.” 

“uniu o útil ao agradável, porque foi ele que escolheu o trompete e ter a chance de 

trabalhar com dois grandes profissionais como vocês, foi ótimo.” 
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“está superando as expectativas, não conheço metodologia de trompete, então não sei 

se o padrão é esse, mas eu estou extremamente satisfeito, eu acho que tem dado 

certo.” 

“está sendo muito rápido ( dois meses de aula), ele está aprendendo bem rápido eu 

acho (Responsável
*
: eu acho que com ele a cobrança tem que ser diferente, não pode 

exigir uma perfeição agora, tem que dar espaço para o lúdico, para ele usar o 

instrumento sim, ter o aprendizado da metodologia e tal, mas ter a parte de criação a 

parte lúdica do instrumento, ‘como se fosse brinquedo" é  importante porque ele tem 

7 anos).” 

 

Já o entrevistado ME relatou: 

 

“Eu acho o processo de seleção justo e correto, uma vez que os pais dos alunos mais 

novos têm a possibilidade de conhecer o professor e saber o que eles estão fazendo, e 

justo porque há uma seleção para os demais níveis.” 

 

O módulo iniciante, como relatado anteriormente, foi destinado à faixa etária de 10 a 

12 anos, no entanto o curso abriria exceção quanto a faixa etária, caso não houvesse inscritos 

da faixa etária determinada pelo edital. Esse primeiro módulo foi uma espécie de 

“alfabetização” do trompete, visando estudantes muito jovens que nunca praticaram o 

instrumento. No entanto para o primeiro ano de estudo, foram incluídos os seguintes 

elementos: 

-Musicalização e leitura métrica básica; 

A respeito disso, os responsáveis legais do MI comentaram:  

 

“Eu acho que está de acordo com o que usualmente se usa no ensino de um 

instrumento, que são várias funções juntas: postura, respiração, concentração, 

técnica e a parte de no caso do trompete o sopro e da embocadura. E começar com 

ele apesar dele ser bem novinho já começar a ler nota e ritmo, então acho que esse 

conjunto todo está muito bem feito, até agora tem atendido muito bem. Tem gostado 

das aulas.” 

“Acho legal ele aprender a ler partitura e começar o trompete ao mesmo tempo.” 

 

Outro fator de importância no módulo 1 foi o estímulo a uma postura correta com o 

instrumento. É interessante salientar que o trompete convencional é relativamente grande e 

pesado para uma criança de 7 anos, entretanto, o MI adotou uma estratégia um tanto curiosa: 

passou a amenizar parte do peso do instrumento apoiando sua campana na estante de partitura. 

Três opções de instrumentos menos pesadas seriam o “pocket trumpet”, o cornet ou o 

trompete de plástico (ptrumpet)
†
. 

                                                           
*
 pai de MI. 

†
 Pedagogia do trompete. Dicas sobre trompete. Érico Fonseca. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=dgzAsUrnfok&t=11s. Acesso em 6 de jun. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=dgzAsUrnfok&t=11s
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Outros aspectos foram abordados no plano pedagógico do módulo 1, tais como a 

abordagem e controle progressivo da respiração, a consciência da importância da posição do 

bocal nos lábios, o relaxamento do corpo, a busca por uma sensação harmoniosa ao tocar e o 

desenvolvimento da percepção e expressão corporal. 

Os responsáveis do MI concluíram que: 

 

“Eu posso responder pelo Henrique que é um caso especifico que é uma criança, eu 

só tenho a elogiar, se uma criança quiser estudar trompete eu só tenho a elogiar essa 

método, que é igual eu falei anteriormente superou as minhas expectativas, que em 

dois meses o que ele aprendeu a tocar, e  que ele não sabia nada, superou o que eu 

imaginava, então a partir do momento que uma criança e aí eu estou avaliando a 

criança né? Na faixa etária dele, se quiser estudar o instrumento, eu acho super 

recomendado o curso do jeito que está sendo feito. Tanto da metodologia quanto da 

competência e como da disponibilidade dos professores. Só tenho a elogiar.” 

“Eu acho que estudar música desde criança é um aprendizado muito importante pra 

todo mundo que queira, porque aprende disciplina e mesmo se ele não quiser seguir 

o trompete acho que ele vai ter tido uma experiência muito boa.” 

 

O módulo experimental ofertado a distância e destinado aos estudantes com faixa 

etária de 18 a 30 anos, foi oferecido aos trompetistas que já almejam possibilidades de 

atuação no cenário profissional.  

Sobre esse módulo, ME relatou que 

“É um processo que funciona bem a prova disso é que a peça que eu preparei para a 

prova final do módulo foi a mesma peça que eu usei para tocar no concurso que eu 

ganhei no início do ano (2019 II concurso de jovem solista do festival internacional 

“Gramado in Concert”), a peça foi trabalhada ao longo do semestre com o professor 

Érico através do curso de extensão.” 

 

Nesse módulo levou-se em consideração os seguintes fatores: 

 Respiração, emissão, sonoridade, flexibilidade e afinação; 

 Controle de todas as articulações e golpe de língua duplo e triplo; 

 Estudo de todas as escalas maiores, menores, pentatônicas, hexatônicas 

e octatônicas (7 bemóis e sustenidos) além de modos gregos ou eclesiásticos; 

 Estudo aprofundado de ritmos compostos e irregulares, tais como 7/8, 

5/8, 5/16, etc.; 

 Uso de diferentes técnicas expandidas e efeitos sonoros; 

 Atenção ao texto, fraseado, estilo, ritmo e nuances musicais; 

 Preparação psicológica e maturidade musical. 
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O uso de tais abordagens teve avaliação positiva por ME, uma vez que, a respeito de 

sua experiência e aproveitamento no curso, declarou “que tenha sido bom uma vez que eu 

melhorei tecnicamente e musicalmente e acabei até ganhando um concurso depois do curso”. 

Sobre o fato de esse curso oferecer uma abordagem em EAD, ME reforçou a 

importância das interações videoconferência durante o módulo experimental afirmando que “é 

um curso que possibilita com que as pessoas que não morem perto de um bom professor 

tenham acesso a boas informações e segundo que é gratuito, além das trocas de experiências 

que o curso possibilita.” 

Na Figura 3 é apresentada uma análise da entrevista com o MI em forma da nuvem de 

palavras. Para a sua análise, optou-se em suprimir artigos definidos, indefinidos, preposições 

e conectores, deixando apenas substantivos, adjetivos e verbos que indiquem conexão com o 

processo de ensino e aprendizagem. Os verbos conjugados foram alterados para a forma 

verbal no infinitivo, a fim de facilitar a compreensão dos resultados e descobrir quais 

vocábulos tomaram maior dimensão na entrevista. 

 

Figura 3: Análise em nuvem de palavras da entrevista semiestruturada realizada com os responsáveis de MI, de 7 

anos de idade 

 

Nessa figura a palavra “trompete” foi a mais recorrente, seguido das expressões 

“estudar trompete”, “estudar música”, “estudar um instrumento”, “aprendendo bem rápido”, 

“aprendeu a ler partitura”, “aprendeu a tocar”, “aprende disciplina”. É evidente o viés 

educacional desse módulo e a preocupação dos responsáveis de MI com esse aspecto de 

ensino e aprendizagem proposto pelo curso. 

As expressões “muito novinho”, “bem novinho” e as inúmeras ocorrências da palavra 

“criança” também realçaram o aspecto educacional voltado para o público infanto-juvenil 

presente no módulo 1 do curso. As expressões “espaço para o lúdico” e “legal” vão totalmente 
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ao encontro de anseios em proporcionar ao jovem aluno uma sensação harmoniosa e divertida 

durante esse primeiro módulo. 

 

Figura 4: Análise em nuvem de palavras da entrevista semiestruturada realizada o estudante ME, de 22 anos de 

idade. 

 

Nessa figura, a abordagem é realizada por um aluno trompetista adulto que demonstra 

outras expectativas. Sobre o processo seletivo, ME o qualificou como “justo” e “correto”. As 

palavras “Curso”, “Professor”, tão recorrentes, demonstram uma preocupação com a 

formação, com o currículo e com a escolha do orientador. A palavra “peça” se refere ao 

repertório trompetístico que foi enfaticamente abordado durante o módulo experimental. As 

palavras “concurso”, “ganhar” e “prova” assumiram grande importância para esse jovem 

estudante que tem conquistado colocações de destaque nos principais concursos e processos 

seletivos, denotando um interesse pela consolidação de uma carreira. Esses fatos corroboram 

a hipótese de abarcar no último módulo estudantes que se encontram em via de 

profissionalização ou em estudos altamente aprofundados e qualificados no trompete. 

Para concluir, a Figura 5 apresenta uma comparação das análises em nuvem de 

palavras das duas entrevistas semiestruturadas (MI e ME). As setas verdes chamam atenção 

para aspectos em comum identificados entre os módulos experimental e iniciante: as palavras 

“bom”, “curso” e “tocar”.  

As setas amarelas nos mostram vocábulos relacionáveis e que possuem teores em 

comum:  

MI ME 

Ler (referente ao aprendizado da leitura de partituras) Peça (referente ao aprendizado do repertório 

trompetístico) 

Aprender (levando-se em consideração o processo de 

iniciação musical)  

Professor (indicativo de interlocução do professor 

coordenador no processo de aprendizagem) 
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Já as setas vermelhas atestam os pontos nos quais os 2 módulos se diferem, 

demonstrando as divergências entre pontos de interesse e diferentes fases de vida dos sujeitos: 

enquanto MI preza pelo caráter “lúdico” do curso, ME já se preocupa com “prova”, sobretudo 

explicitando um anseio pelos métodos avaliativos; enquanto MI demonstra um claro desejo 

em musicalizar a “criança”, ME já traz o estudante para a realidade dos concursos, ou seja, 

inserção no mercado de trabalho e projeção profissional. 

A terceira nuvem de palavras é uma interseção analítica de ambas entrevistas e nos 

mostra quais são os pontos de interesse centrais vivenciados por MI e ME, além das 

qualificações trazidas ao curso pelos sujeitos da pesquisa. 

 

Figura 5: Comparação das nuvens de palavras de MI e ME.  

Conclusões  

Através desse artigo buscou-se um diálogo entre educação e performance musical no 

curso de extensão em trompete da UFOP, determinando o que seriam os perfis de alunos do 

primeiro e últimos módulos desse curso, refletindo sobre as expectativas de alunos em fases 

diferentes. Também observa-se aspectos semelhantes e contrastantes das duas faixas etárias 

analisadas. O fato de ter-se interagido presencialmente com MI e a distância com ME, 

demonstra uma desejável interlocução entre ensino presencial e EAD, sobretudo para o 

módulo 1, onde abarcou-se crianças iniciantes. Entretanto, teve-se dificuldades em imaginar 

um processo de musicalização infantil cem por cento à distância. Contudo, os materiais 

didáticos em ambiente virtual viriam a ser um complemento da musicalização infantil, feita 

presencialmente. Já no módulo 5, trabalhando-se com trompetistas experientes, o EAD não 

demonstrou ser um empecilho para a compreensão dos conceitos de técnica e interações em 

EAD síncrona
*
, dada a satisfação demonstrada pelos frequentadores do módulo. Em suma, o 

                                                           
*
 Modalidade de EAD onde existe interação em tempo real, como videoconferências pelo Skype. (nota nossa) 
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curso poderá propor futuramente uma formação que conduza um estudante de trompete, desde 

sua musicalização até a performance em alto rendimento, dentro das possibilidades do ensino 

a distância. 

A Figura 6 traz uma estrutura curricular para a abordagem extensionista do trompete 

nas IESs, seja em cursos presenciais ou à distância. 

 

Figura 6: Possibilidade de 5 módulos para o curso: iniciante, básico, intermediário, avançado e superior 

(ou profissional) 

Através da análise desses dados, obteve-se reflexões que servirão para encontrar uma 

estrutura curricular que torne o projeto pedagógico do curso mais palatável e próximo da 

realidade dos sujeitos da pesquisa. Uma vez que são raros os trabalhos científicos brasileiros 

que atentam sobre o ensino do trompete por meio de atividades de extensão, este artigo abre 

um horizonte para novas investigações que auxiliem na construção do(s) módulo(s) 

intermediário(s), visando um didatismo condizente com o atual panorama do ensino do 

trompete no Brasil e que dê a oportunidade ao estudante de ser conduzido desde o módulo 

iniciante até uma certa expertise musical, que lhe permita atuar como instrumentista amador 

ou profissional.   
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ENSINO E APLICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO NO TROMPETE 
Gustavo Machado Oliveira

*
 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta uma pesquisa de natureza bibliográfica sobre os processos respiratórios 

para se tocar trompete abordados em um TCC
1
. O objetivo dessa pesquisa é compreender o conceito de 

respiração ideal, citado pela literatura consultada do trompete e suas práticas de ensino. A pesquisa bibliográfica 

versa sobre a importância do uso correto da respiração e as consequências de sua má utilização. Além disso, será 

abordado a opinião e ensinamentos de quatro professores de trompete que atualmente lecionam em 

universidades. Para tal, recorreu-se a questionário online. A finalização desta pesquisa ocorre com a 

apresentação dos principais aspectos envolvidos na respiração para tocar trompete e sua aplicação. 

 

Palavras-chave: Trompete. Respiração. Educação Musical. 

 

Introdução 

A respiração é considerada por grandes trompetistas como uma das fases mais 

importantes para se tocar o instrumento. Logo, existem diversas teorias que abordam o 

processo respiratório ideal. Além disso, apesar da respiração ser uma função natural do nosso 

corpo, é preciso aprimorar este processo para aplicar ao instrumento. Muitas vezes, alunos, 

principalmente iniciantes, aprendem um processo equivocado de respirar para tocar e isso 

pode acontecer pela falta de conscientização sobre o processo respiratório. Segundo Oliveira 

(2017, p. 04), há falta de conscientização de alguns instrutores de trompete sobre a 

importância do bom uso da respiração para tocar. Sendo assim, a respiração utilizada de 

forma indevida ao tocar trompete é capaz de causar problemas na sonoridade do 

instrumentista (AZEVEDO, 2014, p. 01). 

Tendo em mente a importância do bom uso da respiração, este estudo surge com o 

objetivo de esclarecer as características do processo respiratório utilizado para se tocar 

trompete. A necessidade de realizar um estudo sobre essa temática surge a partir da existência 

de conceitos errôneos e mal explicados da aplicabilidade da respiração. A respiração, sendo 

uma fase básica no ensino de um instrumento de sopro, pode ser considerada como um ponto 

inicial para a prática instrumental, pois é através dela que o instrumentista irá desenvolver os 

outros aspectos necessários ao aprendizado do instrumento. 

Além da revisão de literatura supracitada, este estudo inclui comentários de quatro 

músicos profissionais sobre os diversos temas relativos aos processos na performance do 

trompete, são eles: Anor Luciano Júnior (UFMG), Érico Fonseca (UFOP), Fernando Dissenha 

(CANTAREIRA-SP) e Pedro Mota (UFSJ). É importante ressaltar que estes músicos são 

                                                           
*
 Mestrando em Música – Sonologia, Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, CAPES. 

1
 Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de 

Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção de grau de Licenciado em Música. 
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professores de trompete em suas respectivas universidades e estão em constante contato com 

o ensino da respiração e sua aplicação. 

Os comentários concedidos pelos músicos aqui presentes foram obtidos através de 

questionário via e-mail, que foi respondido por cada um deles. De maneira geral, pesquisas 

via e-mail oferecem muitos benefícios aos respondentes, assim como a maneira de preencher 

o questionário é mais fácil do que impresso e economiza tempo do respondente (VIEIRA; 

CASTRO; SHUCH JUNIOR, 2010, p. 10). O questionário aborda processos respiratórios no 

aprendizado do trompete, processos pedagógicos relativos à respiração no trompete e 

dificuldades de alunos com a respiração. Ao longo deste estudo, informações e citações 

provenientes da revisão de literatura serão mescladas com os comentários dos músicos que 

contribuíram nessa pesquisa. Para distinguir as contribuições dos músicos colaboradores 

dessa pesquisa dos nomes dos autores, e para evidenciar suas falas, serão apresentados em 

itálico - Anor Luciano, Érico Fonseca, Fernando Dissenha e Pedro Mota.  

1. O Sistema Respiratório 

Beltrami (2008, p. 13), aborda que a respiração é uma atividade desenvolvida 

continuadamente e involuntariamente essencial ao ser humano. O processo respiratório é feito 

para que o organismo se abasteça de oxigênio e elimine o gás carbônico resultante do 

metabolismo celular. Além das trocas gasosas através da ventilação pulmonar (inspiração e 

expiração), esse sistema possibilita a produção de sons quando o ar é exalado do corpo, 

passando pelas pregas vocais, localizadas na laringe, produzindo a voz ou no caso do 

trompete, gerando a vibração dos lábios através do sopro juntamente com a formação da 

embocadura.  

É comum que pedagogos do trompete ressaltem a importância da abordagem do 

aparelho respiratório e seu funcionamento no ensino do instrumento. Levando isso em 

consideração, Pedro Mota faz a seguinte afirmação: 

Pedro Mota: Para elucidar o meu ponto de vista diante dessa questão, irei me valer 

de uma analogia simples: “se um piloto de fórmula 1, por exemplo, conhece toda a 

estrutura de seu veículo (motor; aerodinâmica; pneus adequados para pista seca ou 

molhada; tipo de frenagem em curva centrípeta ou centrífuga, etc.), há maior 

propensão para esse piloto utilizar com maior eficácia o seu instrumento. Dessa 

mesma maneira, o instrumentista que conhece e compreende o seu instrumento – o 

corpo – há, também, maior propensão para utilizá-lo de maneira mais adequada”. 

Portanto, acredito, sim, que é importante a abordagem do funcionamento do 

aparelho respiratório. 

Nascimento (2015, p. 12) afirma que se faz necessário o conhecimento sobre o 

funcionamento do mecanismo respiratório para que o instrumentista possa tirar maior proveito 

do ar. Tendo em vista a necessidade deste conhecimento, pode-se concluir que a compreensão 
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do processo respiratório irá favorecer ao instrumentista maior consciência do movimento do 

ar ao tocar. Em diversas ocasiões, pode ocorrer que o instrumentista faça analogias erradas 

sobre o processo respiratório, o que levaria a um aprendizado defasado. Por isso, é importante 

saber quais são os principais órgãos envolvidos no processo respiratório. Azevedo (2014, p. 

19) explica: 

O sistema respiratório humano é formado por um par de pulmões e por órgãos 

responsáveis pela entrada e saída do ar das cavidades pulmonares. Entre esses 

órgãos encontram-se as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia; e ainda os 

brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, constituintes dos pulmões. 

Ao se tratar da respiração, é importante abordar a importância do diafragma. De 

acordo com Azevedo (2014, p. 10–11), o diafragma é um “[…] órgão musculomembranoso, 

que suporta os pulmões e separa o tórax do abdome, fomentando os movimentos respiratórios 

juntamente com os músculos intercostais”, sendo responsável pelo controle da entrada e saída 

de ar dos pulmões. Tendo em vista que o diafragma possui a importante função de controlar o 

movimento do ar, torna-se necessário compreender seu funcionamento. Apesar de respirarmos 

constantemente, para tocar trompete exige mais do que a respiração diária, tornando 

necessário a prática de exercícios específicos. O movimento respiratório assumido pelo corpo 

enquanto dormimos é o indicado para tocar trompete, logo, este movimento deve ser 

exercitado diariamente a fim de que se torne automatizado (AZEVEDO, 2014, p. 01). 

2. Respiração Aplicada ao Trompete 

Burba (apud BELTRAMI, 2008, p. 20) afirma que a respiração utilizada para tocar 

trompete é diferente da usada no cotidiano. Para se tocar trompete, é necessário a utilização de 

toda a capacidade pulmonar, em distinção à respiração natural. Nascimento (2015, p. 27) 

afirma que a respiração cotidiana é um processo passivo e não é satisfatória para tocar 

trompete, pois é preciso maior volume e pressão de ar. Por isso é necessário que o 

instrumentista realize uma respiração ativa, capaz de utilizar maior capacidade e controle de 

ar. Segundo Mastrello (2010, p. 26), todo indivíduo sadio sabe respirar, porém, o trompetista 

deve aprender a utilizar a respiração com maior eficiência.  

No estudo de Beltrami (2008) nota-se que a inspiração ocorrida na respiração natural 

acontece quando o diafragma se contrai para baixo, alongando os pulmões e possibilitando a 

entrada do ar através da diferença de pressão. Já na inspiração utilizada para tocar trompete, 

além do movimento apresentado anteriormente, os músculos intercostais se contraem de 

forma a afastar as costelas aumentando a cavidade torácica possibilitando maior capacidade 

de absorção de ar. Beltrami (2008) explica: 
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A expiração normal é um processo passivo. O diafragma ao relaxar-se, volta à sua 

posição original expulsando o ar dos pulmões. Embora esse seja o processo natural 

de expiração, ele não é viável para a execução do trompete, devido à coluna de ar 

resultante ter pouca pressão e não ser constante. Por isso, necessita-se de uma 

expiração ativa que possibilite um aumento da pressão do ar e mantê-la constante 

durante toda a expiração. 

 

Ao realizar a expiração ativa é possível obter melhor controle da corrente de ar que 

sairá pela boca, logo, a velocidade desta corrente irá influenciar diretamente a intensidade do 

som. No ensino da respiração para tocar trompete há a necessidade de avaliação dos 

resultados para apontar os problemas e as soluções. Logo, o som é o principal fator na 

compreensão do processo respiratório. Segundo Fernando Dissenha, “a forma ideal é aquela 

que é mais eficiente. O resultado é um som bonito, sem maneirismos físicos, e que, por 

consequência, parece algo totalmente natural para o músico”.  

De acordo com muitos profissionais é possível confirmar que o melhor resultado do 

processo respiratório ideal é o som. Anor Luciano explica que “os efeitos de uma boa 

respiração são imediatamente sentidos no som do instrumento do aluno quando bem 

realizado”.  

Azevedo (2014, p. 5–6) apresenta três possíveis formas de respiração conhecidas e 

ensinadas a instrumentistas de sopro: a respiração clavicular, a respiração intercostal e a 

abdominal. A respiração mais utilizada por instrumentistas de sopro é a abdominal. Os 

músculos abdominais controlam essa respiração que, ao descontraírem obrigam o ar a descer 

para a parte inferior dos pulmões e através deste processo é possível controlar melhor a saída 

do ar utilizando a pressão exercida pela contração dos músculos. Maestrello (2010) cita em 

seu estudo as terminologias “respiração baixa, média e alta”, que, segundo ele, são oriundas 

da Yoga.  

Segundo Nascimento (2015, p. 31), instrumentistas de sopro devem aprender ou 

reaprender como respirar de forma a utilizar a capacidade pulmonar de maneira eficaz. Ao 

observar um bebê respirando é possível perceber que ele realiza uma respiração baixa, que 

seria intermediária entre os tipos de respiração supracitados. Logo, nota-se que enquanto 

bebês sabemos respirar da melhor forma, porém, desaprendemos essa forma de respiração ao 

longo da vida. Isso pode ocorrer por diversos fatores, um deles é devido ao fato de não 

darmos a devida importância ao processo respiratório, pois este é um ato corporal praticado na 

maioria das vezes inconscientemente. Assim Bozzini (2006, p. 15) ressalta: 

Todas as pessoas e animais nascem sabendo respirar da melhor maneira possível. 

Infelizmente, todas as repreensões, frustrações, tensões e medos por que passamos e 

desenvolvemos durante o nosso crescimento agem diretamente sobre nossa 
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respiração de forma negativa. Bloqueando o fluxo natural de nossa energia 

respiratória. 

 

A respiração alta, também conhecida como “respiração clavicular”, é a menos 

indicada por Beltrami (2008) para se tocar trompete, pois provoca movimentos que elevam as 

costelas, ombros e clavícula contraindo simultaneamente o abdômen. Esses movimentos de 

elevação produzem um gasto excessivo de energia, pouco aproveitamento de ar e causa 

tensões nos músculos da região do pescoço e ombros.  

Outro processo respiratório abordado na literatura é a respiração baixa ou respiração 

“intercostal”. Beltrami (2008, p. 22) explica: 

A respiração média é tida como a “respiração intercostal” e causa menos problemas 

que a respiração alta. Nessa respiração, o diafragma sobe, o abdômen se contrai, a 

costelas elevam-se um pouco e a caixa torácica dilata-se parcialmente. 

 

A respiração baixa é tida como “respiração abdominal” ou “respiração profunda” e 

comparada às duas precedentes é a que possui maior capacidade de armazenamento de ar com 

um maior relaxamento. Essa respiração também possibilita um melhor controle, pois permite 

que o diafragma abaixe e com isso os pulmões terão uma expansão maior (BELTRAMI, 

2008, p. 22).  

Através da união das três respirações (baixa, média e alta), é formada uma respiração 

completa, recomendada por vários pedagogos de instrumentos de sopro. Gama (apud 

AZEVEDO, 2014, p. 12) defende que “é compensador adquirir a habilidade de praticar a 

respiração completa como método natural de respiração”. Pedro Mota ressalta a recorrência 

da indicação da respiração completa, uma vez que neste processo há a utilização por inteiro da 

capacidade pulmonar, utilizando assim a respiração alta, média e baixa. Nascimento (2015, p. 

24) também discute os três movimentos básicos da respiração e está em acordo com os outros 

trabalhos aqui abordados defendendo o mesmo processo respiratório que envolve os 

movimentos básicos em uma respiração completa. Segundo Nascimento (2015, p. 25), o 

instrumentista de sopro que movimenta apenas as partes altas e médias do corpo, ao respirar, 

não usufrui de toda sua capacidade respiratória, ou seja, não faz a respiração completa. 

Apesar da grande confirmação de que a respiração mais indicada é a completa, não é 

sempre que o instrumentista deverá absorver a maior quantidade de ar possível. Isso quer 

dizer que o processo da respiração completo deve ser utilizado quando se respira para tocar, 

independentemente da quantidade de ar a ser inalada. Há ainda aqueles que defendem que não 

há um processo ideal para se tocar trompete, porém o objetivo do resultado sonoro deve ser 

claro. 
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3. Produção sonora através da respiração 

A respiração é encarada como uma das fases mais importantes para tocar instrumento 

de sopro principalmente pelo fato de ser através da exalação que o som é produzido. Na fala é 

utilizado um processo parecido com a produção sonora do trompete, porém, o corpo vibrante 

são as pregas vocais, e no trompete são os lábios. Além disso, a coluna de ar pode ter efeito 

similar em favorecer a oscilação das pregas vocais assim como no desempenho da vibração 

labial no trompete (KABURAGI et al., 2011, p. 539).  

A produção sonora no trompete acontece quando os lábios são estimulados à vibração 

através do sopro com a formação da embocadura. Desta forma o ar irá passar pelos lábios de 

forma que os coloquem em vibração. Este processo gera um som que é amplificado pelo 

instrumento com o bocal. Diversos fatores são responsáveis pela forma com que o ar irá sair 

pela boca e como consequência interfere também na sonoridade. Estes fatores podem ser a 

velocidade do ar, quantidade do ar, posicionamento da língua e entre outros. 

Com o intuito de evitar problemas na produção sonora, o instrumentista deve trabalhar 

a respiração aplicada à vibração labial rotineiramente. Para Nascimento (2015, p. 38), “isto 

significa que, o músico que não pratica sua respiração rotineiramente, pode estar tendo 

problemas na produção de som por falta de conhecimento ou atenção neste quesito”. Além 

disso, há quem defende a aplicação da respiração utilizando somente o bocal, sem o 

instrumento. Thompson (apud BELTRAMI, 2008, p. 28) ressalta: 

[…] a prática da vibração dos lábios no bocal traz vários benefícios, pois o bocal 

apresenta uma menor resistência que o instrumento, fazendo com que o 

instrumentista se acostume a utilizar mais ar. Essa coluna de ar mais cheia fará com 

que os lábios fiquem relaxados e vibrem mais livremente, produzindo um som com 

mais ressonância. Esta prática ajuda no desenvolvimento de um posicionamento 

mais eficiente e consistente do bocal nos lábios, para um melhor posicionamento da 

embocadura. Outro aspecto a salientar é que a vibração com o bocal desenvolve um 

maior refinamento auditivo e físico, fazendo com que o trompetista concentre-se 

mais no processo de entonação das notas. 

 

A prática da vibração labial é um aspecto importante no desenvolvimento técnico do 

instrumentista e, principalmente, na aplicação da respiração correta. Vale ressaltar que a 

respiração será bem trabalhada quando o instrumentista compreender o processo respiratório 

ideal antes de pegar o instrumento, trabalhando a respiração também com a vibração labial, 

somente no bocal e posteriormente com o trompete respectivamente. É importante ter em 

mente que estas três fases possuem resistências distintas com a saída do ar pela boca. Beltrami 

(2008, p. 28) defende: 

A importância da vibração dos lábios por alguns minutos tem o caráter de um pré-

aquecimento, a sua prática tem por finalidade desenvolver os músculos da 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

332 

 

embocadura e a entonação para o trompete. Cabe aqui lembrar que o instrumentista 

não deve tentar tocar no instrumento com o mesmo processo do buzzing (vibração 

labial), pois essa vibração é demasiada, com excesso de intensidade, obtendo uma 

coluna de ar com muita velocidade não sendo necessária para a execução do 

trompete. 

 

O trompetista, ao exercitar a vibração labial, deve ter em mente que este processo 

acontecerá em três fases separadas: livremente; dentro do bocal sem o instrumento e dentro do 

bocal com o instrumento. Há também a possibilidade de se trabalhar essa vibração retirando a 

válvula de afinação do instrumento. É importante que o instrumentista compreenda este 

processo, pois não será proveitoso que procure a mesma forma de vibração dos lábios em 

diferentes resistências para o ar.  

Levando em consideração diversos pontos citados neste trabalho, torna-se 

recomendável que o aluno tenha acesso à informação correta para que compreenda os 

processos respiratórios para tocar trompete. Uma vez que essas informações são passadas de 

forma equivocada, o aluno poderá encontrar dificuldades que são capazes de criar dúvidas em 

relação a sua capacidade para tocar trompete. Após a compreensão do funcionamento do 

processo respiratório é importante que o trompetista trabalhe outros aspectos. Os lábios são 

frequentemente usados de maneira vigorosa, logo, é necessário haver uma preparação para tal. 

De acordo com Maestrello (2010, p. 51), é possível trabalhar a musculatura dos lábios através 

de exercícios específicos de forma a aumentar o “número e volume das células e maior 

quantidade de vasos sanguíneos para nutrir a região”.  

Em suma, a literatura afirma que a melhor forma para se ter controle do sopro é aquela 

na qual o instrumentista utiliza somente a tensão necessária à vibração labial, sem exageros. 

Os exageros podem causar sobrecarga nos músculos gerando fadiga. Quando um trompetista 

utiliza as estruturas corporais responsáveis para tocar além do necessário, será gasto uma 

quantidade excessiva de energia, o que ocasionará em uma execução prejudicial à saúde e à 

performance. Por isso é importante que o trompetista tenha conhecimento de seu corpo e 

descubra a melhor forma de utilizá-lo. 

 

4. Má utilização do processo respiratório 

Muitas vezes, trompetistas não têm conhecimento do processo respiratório adequado 

para se tocar trompete. Nascimento (2015, p. 10) afirma que “grande parte dos músicos que 

tocam instrumentos de sopro não têm conhecimento sobre o funcionamento da respiração e 

boa parte desses músicos não possuem o hábito de praticá-la em sua rotina diária de estudos”. 

Fernando Dissenha complementa: “o problema é que, mesmo nós professores não 
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conhecemos todas as questões que envolvem a respiração. Infelizmente ainda existem muitos 

conceitos equivocados ou incompletos sobre o assunto”. 

Para utilizar de um processo respiratório satisfatório, “as etapas da respiração […] 

inspiração e expiração, não devem conter nenhuma interrupção entre elas para não prejudicar 

o fluxo do ar durante a execução de um instrumento de sopro” (AZEVEDO, 2014, p. 11). O 

movimento da respiração, quando interrompido em alguma de suas fases, poderá ocasionar 

tensões desnecessárias para a execução do trompete, impossibilitando um bom controle no 

instrumento. Para Azevedo (2014, p. 1): 

O som imperfeito criado pelos trompetistas em iniciação pode ser fruto de vários 

fatores. Um dos mais importantes é, geralmente, a incorreta utilização dos 

mecanismos respiratórios, cujo controle poderá ser desenvolvido de modo 

significativo através de exercícios apropriados, tanto em velocidade como em 

quantidade. 

 

Com intuito de evitar problemas causados por uma má respiração, Mastrello (2010, p. 

28) ressalta que “o trompetista deve evitar encher os pulmões de forma exagerada”, pois este 

ato poderá causar tensões e a utilização de uma quantidade residual de ar irá gerar maior 

trabalho muscular, o que dificulta o controle. O autor também comenta que, apesar de uma 

respiração tranquila utilizar o mínimo de contração muscular, ao inspirarmos e expirarmos 

com a finalidade de tocar trompete, acarretaremos um uso de maior tensão nos músculos 

responsáveis pela respiração. 

Para Beltrami (2008), o trompetista que não respira da forma adequada, ou seja, que 

não utiliza de forma inteligente sua capacidade pulmonar, estará sujeito a uma série de 

problemas. São eles: intranquilidade, tensão demasiada, pouca extensão, cansaço precoce, 

falta de resistência e outros. Além destes problemas, Nascimento (2015, p. 21) afirma: 

Portanto, é importante que se pense apenas em soprar da forma mais natural possível 

evitando criar analogias […]. Dessa forma, o professor ou o instrumentista de sopro 

estará evitando que se realize a manobra de Valsalva e, consequentemente, irá tocar 

de forma relaxada. 

 

Diante da dificuldade existente de notar que o processo da respiração está sendo 

eficiente para a performance, há quem defenda que o resultado sonoro deve ser levado em 

consideração para esta verificação. Assim Fernando Dissenha oferece o seguinte comentário: 

Fernando Dissenha: O som ainda é o melhor indicador da eficiência da respiração. 

Se existe problema com o som, a investigação começa, e isso inclui a respiração, 

mas não considero que somente a forma de respirar deve ser abordada. As tensões 

podem ser geradas pela respiração, mas a minha experiência como professor mostra 

que existem outras formas de tensão. Acredito, parafraseando Hakan Hardenberger, 

que além do ar, temos que pensar na vibração labial, e isso muitas vezes causa mais 

tensão do que o próprio ar. A solução é entender como realmente tocamos e, buscar 

soluções de acordo com as deficiências do aluno. 
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5. Interferência da Postura na Respiração 

De acordo com as informações coletadas sobre a influência da postura na respiração, 

pode-se concluir que o corpo funciona como um tubo por onde o ar se locomove, logo, 

entende-se que alterações posturais poderão proporcionar desvios no direcionamento do ar. 

Este fato poderá acarretar uma série de fatores negativos capazes de prejudicar o 

instrumentista, principalmente no processo para adquirir controle da respiração. 

Beltrami (2008, p.3) cita uma palestra proferida por John Henes na Monette 

Internacional Brass Clinic, em 1999, na qual argumenta que a adoção de posturas 

inadequadas dificulta a respiração, bloqueando a garganta e o tórax superior. Beltrami (2008, 

p.4) explica como deve ser a postura assumida pelo trompetista ao tocar, que se refere ao 

corpo em: 

[...] posição ereta onde o esqueleto é projetado para estar alinhado e equilibrado com 

a gravidade da Terra. O tórax é suportado pela espinha dorsal e pélvis e seu peso 

distribuído igualmente pelas juntas do fêmur, joelhos, tornozelos e pés. 

 

Ao assumir uma posição ereta, flexível e confortável, o instrumentista obtém um 

alinhamento corporal equilibrado; assim os músculos responsáveis pela respiração estarão 

livres para agir, possibilitando habilidades satisfatórias em performance (BELTRAMI, 2008, 

p. 3). 

Todos os autores envolvidos nesta pesquisa fazem recomendações sobre a postura. 

Dentre eles, pode-se notar que é indicado o uso de uma postura ereta que evite futuras lesões. 

Além desta preocupação, há também uma atenção voltada à correção de posturas, que poderá 

interferir no processo respiratório. 

 

6. Influência da Língua e Vibração Labial na Respiração 

A língua é considerada por muitos instrumentistas como uma das ferramentas mais 

importantes do controle do som. Este fato pode ser notado através das diversas possibilidades 

de articulações feitas com sílabas diferentes. No entanto, há de se notar que a língua possui 

grandes finalidades para o instrumentista de sopro. Além daquelas já citadas, a língua é capaz 

de modificar a coluna de ar com seu dorso.  

A exalação, fase onde acontece a saída do ar, deve estar associada a diversos outros 

fatores, assim como o posicionamento da língua, a vibração labial e a coluna de ar, portanto, é 

necessário que haja compreensão de outros conceitos além da respiração para que o 

instrumento seja executado de maneira satisfatória. Diante disso, pode-se comparar nosso 
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corpo a uma mangueira que expele água. Quando se pressiona a mangueira na ponta, a água é 

lançada a uma velocidade maior, se direcionando a uma distância mais longa. A língua 

quando aproximada a parte superior da boca por diminuir o espaço de passagem do ar, 

causando assim um aumento na pressão de sopro. 

Maestrello (2010, p. 48) ressalta que “a língua utilizada analogamente a uma “válvula” 

corresponde a grande parte da coordenação responsável pela pressão de ar colocada no 

instrumento”. Além disso, Maestrello (2010, p. 48) ressalta: 

No registro grave, a língua tende a ficar “abaixada” com praticamente toda a sua 

estrutura na parte inferior da cavidade bucal. Conforme subimos de região e 

mudamos a vogal pronunciada, a porção central da mesma tende a posicionar-se 

cada vez mais próxima ao “céu da boca”. Dessa forma, com a diminuição e o 

aumento do espaço no interior da boca, a língua permite uma passagem mais suave 

(menos pressão) ou mais potente (mais pressão) da coluna de ar advinda dos 

pulmões. 

 

De acordo com Beltrami (2008, p. 14), quando uma pessoa fala, “as variações do som 

dependem da tensão das cordas durante seu fechamento e da posição da língua, do palato e 

dos lábios”. Isso mostra que a língua interfere no resultado sonoro da fala, assim como 

quando pronunciamos as vogais A, E e I sem movimentar o maxilar. Através deste 

movimento, é possível notar que a língua se movimenta para cima e para baixo. Além desta 

possibilidade, ao tocar instrumento de sopro, a língua também é utilizada para cortar 

seguimentos curtos de ar durante a execução de sons curtos.  

De maneira geral, Maestrello (2010, p. 67) defende que “[…] a língua é o articulador 

fonético mais importante e mais ativo. Funciona de maneira a modificar a forma da cavidade 

oral e, assim, as características de ressonância desta”. Além disso, “comparativamente, a 

língua tem a função análoga de regular a projeção da coluna de ar, de modo a possibilitar 

maior ou menor pressão para o interior do instrumento” (MAESTRELLO, 2010, p. 77). 

 

7. Ensino da Respiração 

A respiração, por ser um processo importante no ensino de instrumentos de sopro, 

ganha grande atenção neste meio. Logo, por ser um assunto muito tratado e importante, 

aparecem analogias equivocadas e confusas. Com o objetivo de esclarecer alguns conceitos e 

abordar técnicas de ensino eficazes, este estudo abordará algumas práticas pedagógicas 

utilizadas no ensino do processo respiratório para tocar trompete. Anor Luciano ressalta: 

Anor Luciano: Existe uma variedade enorme de estratégias e materiais pedagógicos 

com o auxílio à didática do professor. Porém, tudo vai depender das dificuldades 

apresentadas pelo aluno, pois nem todos apresentam as mesmas dificuldades nos 

mesmos problemas. Para tanto, é necessário que o professor faça um diagnóstico 
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prévio com o objetivo de identificar os possíveis problemas e indicar os estudos 

pertinentes. 

 

Os estudos aqui apresentados como referencial bibliográfico apresentam uma grande 

quantidade de indicação de exercícios de respiração a serem praticados. Porém, nem sempre 

essa prática faz com que o aluno compreenda o processo respiratório. Inicialmente, o processo 

mais simples a ser compreendido pelos trompetistas diz respeito às formas de inalar e exalar o 

ar sem causar danos corporais. Após o entendimento deste processo, é importante adquirir a 

capacidade de vibrar os lábios livremente, dentro do bocal e com o trompete de forma a não 

prejudicar a respiração. Com o intuito de garantir a compreensão do processo respiratório 

ideal há a possibilidade de criar analogias com hábitos naturais do nosso corpo, assim como o 

bocejo. Assim Érico Fonseca ressalta: “assimilo a inalação ao ato de bocejar que, segundo 

Hickman (2006), reproduz profundo estado de relaxamento do corpo”. 

Quando o estudante de trompete já compreende os processos citados acima, é 

importante conhecer a interferência da língua na coluna de ar. Logo, há algumas analogias 

que podem contribuir neste entendimento. O ensino do uso da língua pode ser utilizado com a 

pronuncia das vogais. Em seguida, aconselha-se o estudo da vibração labial que, através do 

sopro, irá produzir o som a ser amplificado pelo trompete. A vibração labial poderá ser 

trabalhada livremente, com o bocal apenas e com o trompete para evitar complicações. 

Apesar de o aluno ter contato com professores e estudar todas os conceitos 

recomendados, torna-se necessário a compreensão por si mesmo e há práticas que auxiliam 

neste processo. Anor Luciano recomenda “gravar tudo que ele toca e ouvir muito. Mostrar a 

gravação ao professor e amigos do curso. Discutir e analisar todos os aspectos envolvidos 

naquela gravação”. 

Além destas, Érico Fonseca traz grande contribuição sobre o processo respiratório: 

Érico Fonseca: As formas de se inalar o ar e produzir som variam de trompetista 

para trompetista, portanto diversas técnicas são aplicáveis. Este é um processo 

empírico, de erros e tentativas. Associar bem-estar da inalação a uma produção de 

som eficiente é o caminho que busco. Não existe verdade absoluta, mas eu me 

utilizo da técnica diafragmática. O sinal mais latente de respiração incorreta é o 

levantar dos ombros e estufamento excessivo da caixa torácica. Ombros erguidos em 

demasia e por vezes, peitos estufados de forma abusiva durante a inalação, acusam 

uma respiração forçada. 

 

É importante ressaltar que os estudos aqui apresentados e contribuições dos 

professores estão em acordo quando se diz respeito à pratica de exercícios de respiração no 

ensino do instrumento. Seja essa prática com auxílio de instrumento ou não, a ferramenta 
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pedagógica mais utilizada para a compreensão da respiração são os exercícios respiratórios, 

que em alguns casos são feitos com o auxílio de aparelhos incentivadores. 

Conclusão 

Esta pesquisa apresentou informações referentes aos processos respiratórios utilizados 

na execução do trompete, buscando relatar de forma esclarecida, práticas de ensino e 

aplicação da respiração no estudo desse instrumento. Além disso, é de se notar que uma 

preparação corporal e compreensão do processo respiratório do corpo humano se faz 

necessário para aplicar este processo ao tocar. 

A realização deste trabalho mostrou que os exercícios de respiração e sua aplicação 

são de extrema importância no ensino do trompete. Porém, é necessário que o instrumentista 

desenvolva outras atividades com a finalidade de preparar o corpo para realizar as técnicas 

necessárias à performance do instrumento. De maneira geral, este estudo procurou mostrar 

que o desenvolvimento no instrumento depende de vários fatores, não somente da respiração. 

Logo, o instrumentista deve ter conhecimento dos procedimentos necessários para tocar a fim 

de utilizar o que lhe for mais conveniente. 

Com a realização deste artigo foi possível confirmar a importância da utilização 

correta do processo respiratório. Além disso, é possível ressaltar que alguns aspectos aqui 

abordados devem ser ditos aos alunos apenas na presença de dificuldades quanto à respiração, 

pois alguns conceitos poderão confundi-los, visto que o excesso de informações nem sempre é 

saudável para alunos iniciantes. 
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Eu canto porque o instante existe 

 Cecília Meirelles 

 

Resumo: Apresenta resultados parciais da pesquisa de iniciação científica realizada no curso de música da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Tem como objetivo investigar as matrizes filosóficas implícitas na obra 

pedagógica de John Paynter, mais especificamente as concepções de tempo no livro Hear and now, de 1972. O 

trabalho consiste no cotejamento de ideias do autor com concepções fundamentais acerca do tempo na filosofia 

ocidental, na tradução do capítulo The long and the short of it e na execução prática das estratégias propostas 

pelo autor. 

 

Palavras-chave: John Paynter. Tempo. Educação Musical. 

 

Numa palestra intitulada “O tempo”, Jorge Luis Borges (BORGES, 2005) imaginava 

um mundo que prescinde do espaço: sem tato, olfato, visão ou paladar - por não ter o que ser 

sentido - porém com sons e música. Sua fantasia demonstra a vinculação entre música e 

tempo, os dois temas a serem refletidos neste trabalho: a música como a forma de arte que é 

capaz de prescindir do espaço, portanto ocorre fundamentalmente no tempo que norteia nossa 

existência. A partir de fenômenos cíclicos como o nascer e o pôr do sol ou os solstícios, foram 

criadas unidades de medida: horas, dias, anos - grandes ostinatos com seus ritmos que regem 

o funcionamento do mundo. Unidades e pulsos métricos funcionam como elementos 

organizadores do cotidiano, desde a contagem de dias segundo a rotação da Terra, num nível 

macro, até cantos que regulam o ritmo do trabalho, num nível micro. Consequentemente, o 

tempo sempre foi tratado como uma questão fundamental para a filosofia (PUENTE, 2010): o 

que é o tempo? Seria ele um fenômeno heterogêneo ou homogêneo? Físico ou psicológico? 

Afinal de contas, ele realmente é alguma coisa, sendo que o passado já não existe mais e o 

futuro ainda não existe? 

Enquanto Heráclito já problematizava o tempo no século V a.C ao pensar no eterno 

fluir do Universo como o de um rio, a música, tão inerente aos conceitos de tempo, apenas 

começa a refleti-lo como um aspecto central na segunda metade do século XX, sendo que 

antes era tratado como um aspecto secundário, dado. Tal movimento de problematização do 

tempo é enfatizado nas neovanguardas: em 1952, John Cage compõe seu icônico 4'33'', uma 
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música cujo material é o silêncio; La Monte Young, em 1960, escreve a partitura de 

“Composition 1960: #7” que consiste inteiramente em duas notas e a instrução “to be held for 

long time”: para serem sustentadas por um tempo longo. György Ligeti, em 1962, compõe 

“Poème symphonique”, uma música cujo conceito central é a transição entre um estado de 

entropia para uma situação de absoluta redundância, ironicamente instrumentada apenas por 

metrônomos - aparelhos utilizados para indicar regularidade de tempo. Em meio a esses e 

muitos outros nomes se encontra o de John Paynter, cuja obra será discutida no presente 

trabalho. 

John Frederick Paynter (1931-2010) foi um compositor e educador musical londrino, 

fundador do Diário Britânico de Educação Musical e professor de música na Universidade de 

York entre 1982 e 1994. Defendia a ideia de que a aprendizagem da música é possível para 

todos e a possibilidade de incorporação de diferentes meios artísticos para uso na educação. 

Compôs corais, óperas infantis, entre outros gêneros, e criticava a ideia de método, por 

considera-los a antítese da mente criativa. Apesar de sua grande contribuição para a educação 

musical, seu trabalho não é devidamente difundido no Brasil, pois sua obra não foi traduzida 

para o português e seus livros são de difícil acesso. 

O livro estudado nesta pesquisa é Hear and Now publicado em 1972, mais 

especificamente o capítulo The long and the short of it. O título Hear and Now sugere um 

trocadilho entre as palavras hear (ouvir) e here (aqui), de tal maneira que a expressão here 

and now (aqui e agora) se torna hear and now (ouvir e agora). Tal sutileza não foi 

satisfatoriamente convertida para o espanhol, que teve o título traduzido para Oir, Aqui y 

Ahora (ouvir, aqui e agora). A adaptação acaba por perder parte da significação almejada 

originalmente pelo autor, pois a relação entre escuta e agora serve como um grande indicador 

epistemológico da construção de seu pensamento por se assemelhar à relação criada por John 

Cage em seu trocadilho “happy new ears” do livro “A year from monday” – tradução 

também deficiente segundo Augusto de Campos, em seu “prefácio preparado” para edição 

brasileira deste livro: “felizanouvido novo (...) ou, em canibalês brasileiro: ouvidos novos 

para o novo/ouvir com ouvidos livres/a música está ao seu redor/por dentro e por fora/é só 

usar os ouvidos” (CAMPOS, 2013, p. xxvii). 

A partir de uma análise deste capítulo em busca de indicativos das matrizes filosóficas 

e epistemológicas do autor, pode-se perceber o apreço do mesmo pelo conceito de tempo 

como duração: a ideia de que todo som existe por ser propagado durante algum intervalo de 

tempo, seja ele longo ou curto. Pode se perceber tal ponto de vista em trechos do capítulo: 
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(...) un instrumento que pueda producir sonidos tenidos, o sea que una vez que se 

haya percutido el instrumento, el sonido habrá de continuar durante unos segundos 

antes de extinguirse. Platillos, glockenspiels, tubos, metalófonos, gongs, triángulos 

y campanas serán todos adecuados, pero un xilófono - cuyo sonido se extinguirá 

casi al mismo tiempo de haber sido atacado - no servirá. (...) Un golpe liviano 

producirá un sonido que se extinguirá más rápidamente que el sonido producido 

por un golpe pesado (PAYNTER, 1991, p. 54). 
 

 

Tais afirmações sugerem pontos de ligação com as concepções de tempo de Henri 

Bergson (1859-1941). Para o filósofo francês, é impossível deter o conceito de agora como 

duração, pois não conseguimos mensurar o menor tempo, tampouco vivenciar o tempo 

indivisível. Para ele, também não é possível determinar o ponto final de um instante, pois a 

duração não se detém - pensamento que parece dialogar com os conceitos de agora anterior, 

agora posterior e agora, de Aristóteles (PUENTE, 2010, p. 26). Embora o autor questione em 

sua obra a espacialização do tempo como artifício utilizado pelo ser humano para se apropriar 

do conceito, utilizamos exatamente desse artifício na imagem que segue: 

Imagem 1: representação da ideia de tempo como duração aplicada a um som pontual maximizado 

 

Fonte: desenho dos autores 

As similaridades entre pensamentos dos dois autores podem ainda ser notadas em 

outros momentos. No “Ensaio sobre os dados imediatos da consciência”, Henri Bergson 

especula sobre a distinção entre o “tempo qualidade e o tempo quantidade” (BERGSON, [sd], 

p. 57) utilizando como exemplo a sensação de duração da ressonância de sinos. 

 

É evidente que os sons do sino me chegam sucessivamente; mas das duas uma. Ou 

conservo cada uma dessas sensações sucessivas para as organizar com as outras e 

formar um grupo que me lembra uma aria ou um ritmo conhecido: então, não conto 

os sons, limito-me a recolher a impressão, por assim dizer, qualitativa que o seu 
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número exerce em mim. Ou, então, proponho-me explicitamente contá-los, e 

importará, pois, separá-los, e que esta separação se realize em algum meio 

homogêneo em que os sons, privados das suas qualidades, de alguma maneira 

vazios, deixem vestígios idênticos da sua passagem. (BERGSON, [sd], p. 64) 

 

Numa perspectiva talvez similar, Paynter cria atividades para estudo do tempo como 

duração, independente de um pulso métrico, livre de qualquer contagem, utilizando 

instrumentos que sustentam um certo tempo de ressonância, como pratos, metalofones e 

triângulos. O educador musical critica a deturpação do conceito de ritmo, que é 

frequentemente confundido com conceito de pulso - esquema repetido e regular -, porém é 

algo muito mais fundamental que o tempo ou o pulso: a sensação do movimento, o fluir. Vale 

mencionar que a origem da palavra “ritmo” vem do verbo grego rhein que significa deslizar, 

fluir, correr, e a origem da palavra “pulso” vem do latim pulsus, significando uma batida 

regular. Nesse sentido, Paynter destaca que existe uma dificuldade inerente ao ser humano em 

criar ritmos não medidos por unidades regulares de referência. Se tentamos explorar um 

campo rítmico não pulsante somos geralmente impelidos a convergir para um pulso, para uma 

contagem, graças ao que ele chama de “freios em nossa imaginação” (PAYNTER, 1991, p. 

53).  A maneira de libertarmos desses freios seria a criação de estratégias de desvio dos 

esquemas regulares para os quais provavelmente seguiríamos. 

Visando verificar a argumentação teórica de Paynter, uma dessas estratégias foi 

testada no laboratório da disciplina de “Práticas Pedagógicas em Música”, do curso de 

licenciatura em música da Universidade Federal de Ouro Preto. A disciplina abordava o 

estudo e aplicação pedagógica dos tipos básicos de organização de ritmo, a saber: (1) sem 

unidade de pulsação perceptível; (2) com unidade de pulsação perceptível (podendo ser a 

pulsação não métrica, com métrica fixa ou variável); e (3) casos intermediários de flutuação 

da percepção da pulsação.  

Para a realização dessa atividade prática em laboratório, inicialmente foi lido um 

pequeno trecho de Hear and Now (p. 52-56) em sua versão em espanhol pelos alunos de 

práticas pedagógicas, a partir do qual discutiu-se em sala de aula o conceito de pulso flutuante 

e suas relações com o propósito deste trabalho de iniciação científica. Além disso, o grupo de 

alunos realizou e registrou em vídeo o exercício reproduzido abaixo (PAYNTER, 1991, p. 56) 

que pretende desconstruir a predisposição métrica: 

 

Imagem 2: exemplo sugerido por Paynter (p. 56) 
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Fonte: transcrição dos autores. 

 

O autor propõe que sejam escolhidos instrumentos que ressoem por algum tempo após 

o ataque. A ideia é que o tempo seja determinado pela duração da ressonância: um regente 

indica que os instrumentistas ataquem os sons sempre no exato momento em que percebe que 

o som anterior se extinguiu por completo. Desta maneira, as durações são determinadas pela 

capacidade de ressonância do som do instrumento e de acordo com a capacidade de escuta do 

regente. As indicações convencionais de dinâmica (p e f) determinam diferentes graus de 

ressonância. Além disso os sons podem variar entre ressonância interrompida (pontos sem 

ligadura) e ressonância natural do instrumento (pontos com ligadura). 

 

Mídia 1: aplicação prática do método para escape do pulso métrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo dos autores 

Durante a discussão a respeito dessa atividade, em laboratório, surgiram novas 

observações sobre a tentativa de escape da tendência à pulsação: primeiramente, dentre os 

instrumentos selecionados, alguns ressoavam por menos tempo (como o bumbo) e outros por 

mais tempo (como o triângulo). No final das contas, o instrumento que mais ressoou em todas 

as tentativas foi o piano. Outra observação foi a de que a atividade tem uma margem de 

subjetividade em seu resultado, pois a escuta do diretor pode ser alterada por fatores como 

maior ou menor atenção ou níveis de acuidade auditiva. Quando gravada, a margem de 
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imprecisão se torna maior, pois os diferentes aparelhos, as diferentes condições acústicas dos 

locais de gravação, as alterações nas distâncias dos instrumentistas e as oscilações de 

qualidade dos equipamentos de registro acabam por constituir fatores de transformação do 

material sonoro resultante da experiência. 

Até o momento, os dados coletados pela pesquisa empírica, pelas leituras no campo da 

filosofia, e pelo trabalho de tradução do texto, apontam para algumas relações entre o livro de 

Paynter e o pensamento e estética contemporâneos. O próprio autor faz referência a 

procedimentos de compositores de vanguarda do século vinte como Schoenberg, Stravisnky e 

John Cage, cada um com diferentes contribuições no que diz respeito ao aspecto temporal na 

música. Quanto às matrizes filosóficas implícitas em seu trabalho, o conceito de duração, 

segundo Henri Bergson, parece ser uma referência importante. Não pretendemos com isso 

afirmar que existe uma influência direta do filósofo francês sobre as concepções pedagógicas 

de Paynter, mas que é possível estabelecer relações entre os dois autores, situados em 

diferentes campos de conhecimento. Para verificar essa hipótese e, quem sabe, ampliar essa 

rede de relações, pretendemos, ao longo do desenvolvimento do projeto de iniciação 

científica, prosseguir na leitura e discussão da fonte primária, concluir a tradução do capítulo, 

ampliar os referenciais relacionados ao problema do tempo, realizar e registrar os exemplos 

práticos de atividades propostas por Paynter no Laboratório de Práticas Pedagógicas do curso 

de Música da UFOP. 
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O APRENDIZADO NAS BANDAS E FANFARRAS ESCOLARES: DA 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA À DIMENSÃO SIMBÓLICA  

Nilceia Protásio
*
 

 

Resumo: A partir dos dados de uma pesquisa concluída que teve como objetivo analisar as funções e identificar 

os sentidos das bandas e fanfarras escolares, este trabalho traz um recorte dos dados coletados em corporações 

musicais de três escolas. Os procedimentos metodológicos consistiram em observação dos ensaios, entrevistas 

com regentes e diretores escolares, e aplicação de questionários. Concluímos que os integrantes desses grupos 

são motivados pela oportunidade de aprender um instrumento musical, pela possibilidade de integrar e pertencer 

a um grupo e pela perspectiva de atuação profissional. As apresentações públicas e os campeonatos motivam o 

aprendizado, que não se restringe à dimensão pedagógica, mas alcança uma dimensão simbólica. Os aspectos 

extramusicais apontam para a inclusão e a integração social, reforçando a relevância do trabalho das bandas e 

fanfarras na educação básica.  

Palavras-chave: Bandas e fanfarras. Música na educação básica. Aprendizagem musical. Inclusão social. 

 

1. Introdução 

 

A banda da universidade estava tocando, sem desfilar, na abertura de um jogo de 

bola [...]. Mas, no final, os integrantes da banda estavam realmente querendo tocar 

mais, e marchar. Então, organizaram-se fora do ginásio de esportes. A percussão 

entrou primeiro, ritmicamente demarcou sua posição e, logo, toda a banda estava 

posicionada, circundada por uma multidão extasiada [...] A banda estava, 

certamente, transformando notas em melodias, e seus gestos musicais reforçados por 

uma postura, seu deslizar e seu balanço [...]. Balançando e ondulando enquanto 

tocavam, andando para frente e para trás, instrumentos brilhando para cima e para 

baixo: a banda movimentou-se, a música comoveu e todos ficaram emocionados 

também. (SWANWICK, 2003, p. 38). 

O relato revela o impacto causado por uma banda de música e o potencial motivador 

presente nas corporações musicais escolares. As bandas de música têm sido tema de inúmeras 

pesquisas, incluindo assuntos concernentes especificamente aos mestres de banda (SILVA, 

2018), aos arranjos musicais (SILVA, 2019) ou às questões de gênero, com foco na presença 

feminina (MOREIRA, 2017). Aspectos musicais, pedagógicos e sociais se misturam de modo 

rico e fértil no contexto da banda de música, entrelaçando diferentes formas de aprender, de se 

envolver e de se relacionar socialmente. 

Os efeitos da participação em uma banda, de fato, extrapolam o interesse pela 

aprendizagem em um instrumento ou a execução de determinado repertório.“Aprender a 
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tocar bem” e “Conhecer outras músicas” são motivos tão legítimos quanto razões de outra 

natureza: “A banda é importante porque aumenta a disciplina e concentração”(SILVA, 

2014, p. 107-108). 

No âmbito da educação musical, reconhecer os aspectos extramusicais é 

imprescindível para que se compreendam os objetivos do ensino da música e para que se 

conheça os diferentes sentidos atribuídos às corporações musicais. Nessa visão, é importante 

considerar a dimensão pedagógica e simbólica, as razões de sua prática e os motivos da 

formação de determinados grupos. 

A partir dos dados de uma pesquisa concluída que teve como objetivo analisar as 

funções e identificar os sentidos das bandas e fanfarras escolares, este trabalho traz um recorte 

dos dados coletados em corporações musicais de três escolas. Os procedimentos 

metodológicos consistiram em observação dos ensaios, entrevistas com regentes e diretores 

escolares, e aplicação de questionários. 

Esta pesquisa buscou, portanto, um maior aprofundamento dos estudos que envolvem 

a relação música e escola.  Nesse sentido,  

pontuar música na educação é defender a necessidade de sua prática em nossas 

escolas, é auxiliar o educando a concretizar sentimentos em formas expressivas; é 

auxiliá-lo a interpretar sua posição no mundo; é possibilitar-lhe a compreensão de 

suas vivências, é conferir sentido e significado à sua condição de indivíduo e 

cidadão (SEKEFF, 2002, p.120). 

 Sob esta motivação que as fanfarras escolares tomam força na década de 1960. 

Segundo dados de uma pesquisa, a fanfarra era o orgulho da escola: “me lembro dos nossos 

alunos viajando para outras cidades... [...] quando a nossa Fanfarra ia pra fora, a gente ia à 

estação, à estrada de ferro despedir da fanfarra [...] Então a fanfarra tinha essa magia” 

(CAMPOS, 2004) 
*
.  

O envolvimento dos integrantes da banda e a aceitação por parte da escola parecem 

sinalizar o desejo e a necessidade da manutenção de uma “imagem institucional”. Nesse 

processo, os grupos musicais tornam-se “peças” importantes, reveladoras de sentidos e 

valores que vão além do espaço escolar. 

Em pesquisa realizada em uma escola pública paulista, resultados apontam para o 

aspecto social da fanfarra. Segundo a pesquisadora, todos os entrevistados 

[...] destacam a importância do convívio entre eles mesmos e também as 

oportunidades que a Fanfarra viabiliza. A aprendizagem de um instrumento musical 
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significa, entre outras oportunidades, uma preparação profissional. [...] Além de 

representar a oportunidade do desenvolvimento de habilidades artísticas e musicais, 

participar do grupo também significa lazer e ocupação. O grupo já conquistou vários 

campeonatos, cada um significa um troféu. [...] Não existe prêmio em dinheiro, 

sendo simbólico o valor dos troféus. (PEDROSA, 2004, p.1011). 

  No presente texto, serão apresentados dados coletados em três escolas da cidade de 

Campo Grande/MS, a quem denominaremos de Escola A (Escola Municipal), Escola B 

(Escola Estadual) e Escola C (Escola da rede privada).  

 

2. As práticas musicais na escola: as bandas e fanfarras escolares 

A história das bandas no Brasil, remonta ao período colonial, com as bandas 

organizadas pelas irmandades religiosas e pelos senhores de engenho. No século XVIII, era 

costume dos fazendeiros medirem poder e riqueza por meio da banda de música. As bandas 

nos grandes centros urbanos representavam uma contribuição dos senhores de engenho, que 

posteriormente, passaram a cobrar pelas apresentações, transformando a banda em fonte de 

renda (CAJAZEIRA, 2004). 

Segundo Binder (2006, p. 125), a introdução das bandas de música no Brasil ocorreu 

em razão da “necessidade da corte em solenizar com a pompa adequada as festas reais que 

passaram a ocorrer no Rio de Janeiro”. As bandas tocavam nas ruas, para a população que não 

adentrava aos palácios e teatros. 

A Banda de Música no Brasil constituiu-se, em muitos casos, no único local da cidade 

em que os jovens formam um grupo de amigos onde se concretiza a convivência sócio-cultural 

mais efetiva, além das atividades musicais, geralmente gratuitas, diferenciando de outros 

clubes e associações (PEREIRA, 1999). 

Mais especificamente sobre as bandas musicais escolares, além da socialização e da 

integração que legitimam esses grupos, há que se destacar a reafirmação de valores e 

comportamentos sociais importantes na cultura escolar. Os desfiles cívicos são exemplos 

disso. Ao “ir para a rua”, as bandas apresentam um espetáculo de sons, cores e movimentos, 

ressignificando a ação de fazer música. O repertório, o uniforme, e os modos de integração e 

projeção, imprimem patriotismo e reforçam a imagem da escola para a comunidade.   

Para Magalhães (2004, p. 38), representação e simbolização são marcas acentuadas 

pela cultura escolar, que se articula no dizer, fazer e agir: “A relação existencial dos atores e 

dos sujeitos torna-se educativa nesta dialética evolutiva e complexa do ‘estar’ para o ‘ser’. [...] 
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A educação é construção duradoura por referência e por integração, participação, 

responsabilização, reflexão”. Portanto, o sentido atribuído aos grupos musicais se dá, entre 

outros fatores, por interesses individuais e coletivos que passam pela necessidade de 

reconhecimento pessoal e institucional.  

Conforme resultado desta pesquisa, há indicadores de que a maioria das bandas e 

fanfarras em Campo Grande/MS é composta por pessoas que possuem poucas oportunidades 

de ingressarem em outros tipos de grupos musicais (CAMPOS, 2008).  O fator da inclusão 

social torna-se importante nesse contexto, se for considerada a falta de oportunidade para 

determinados alunos, especialmente de escolas públicas, fora do ambiente escolar.  

Os integrantes compartilham formas de pensar e de ser no mundo que ultrapassam a 

natureza musical, e que contribuem para uma consciência de dever com o próximo e com a 

sociedade. O interesse por “mundos musicais” distintos acabam por gerar relações 

diferenciadas de socialização e saber. Entende-se “mundos musicais” como  

 

um espaço social marcado por singularidades estilísticas, de valores, de práticas 

compartilhadas, mas que interagem com outros mundos musicais, promovendo o 

recriar de suas próprias práticas, bem como o ordenamento de diferenças sociais 

(ARROYO, 2002, p.101). 

 Pode-se inferir que existe uma cultura produzida, reproduzida e recriada 

continuadamente a partir das percepções e interações entre os participantes de um mesmo 

grupo. A projeção e o prestígio podem ser vistos na rua, em dia de desfile. Não são raros os 

gritos, os cumprimentos e os sorrisos trocados entre os participantes do desfile e o público que 

assiste. As demonstrações de orgulho parecem vir de ambas as partes. 

Saber como os aprendizados musicais se efetivaram nas três corporações musicais 

escolares constituiu um dos objetivos da pesquisa realizada. Como metodologia, uma das 

formas de analisar as práticas e o aprendizado proporcionado por esses grupos consistiu em  

observar os ensaios, levando em conta as condições em que se realizaram, a forma de 

condução por parte do regente e o envolvimento dos participantes.  

Com relação às condições de ensaio, as três corporações analisadas ensaiavam no 

pátio da escola, em horários que não interferiam no andamento das aulas. A carga horária 

variava entre quatro a nove horas semanais – o que acarretou em diferença no grau de 

desempenho do grupo e não deixou de refletir o nível de comprometimento de seus 

integrantes.  
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 O que se pode perceber no trabalho desenvolvido pelas bandas e fanfarras é que a 

educação musical é limitada, por conta da falta de tempo destinado às apresentações públicas 

ou eventos competitivos. Com isso, nota-se claramente uma instrução instrumental, que 

dificilmente avança para uma percepção auditiva ou para o desenvolvimento de fatores 

ligados à  interpretação.  

 Esse parece se constituir um “ponto crucial” no trabalho desenvolvido. A falta de 

domínio de leitura musical e de técnica instrumental, associada à urgência de execução de um 

repertório, dificulta a compreensão dos elementos rítmicos, melódicos, harmônicos e 

estilísticos do repertório executado. Sobre este aspecto, foi constatado que privilegiam 

músicas do “agrado do público” e, por vezes, o “repertório técnico”, destinado 

especificamente aos concursos. Percebeu-se que os integrantes reagiam mais positivamente às 

canções que conheciam, executando de forma descontraída, mostrando-se mais à vontade as 

músicas consideradas populares.  

Como demonstração de uma preocupação “prático-pedagógica”, é comum os regentes 

adaptarem o repertório, adequar partituras e arranjos instrumentais, buscando viabilizar a 

execução e obter uma sonoridade satisfatória respeitando a constituição do grupo.  

3. Entre a dimensão pedagógica e  simbólica 

A banda de música é, para minha vida, um grupo de referência; uma experiência da 

qual até hoje retiro ensinamentos e lições de vida. Nela convive boa parte da minha 

adolescência e juventude. Passava constantemente, mais tempo na sede da banda do 

que no convívio de minha casa. A banda era a outra família, uma segunda família. 

Ali aprendi a respeitar regras; a compartilhar problemas e soluções; a construir 

novas aspirações, opiniões, atitudes, ou seja, adquiri outra visão de mundo (LIMA, 

2005, p. 12). 

Esse relato sinaliza o quanto as experiências proporcionadas por uma banda de música 

podem influenciar a vida de seus integrantes. O aprendizado musical torna-se apenas um dos 

aprendizados possíveis, em meio a outros aprendizados. Vínculos são formados a partir da 

relação que os participantes estabelecem com a música e com os outros componentes do 

grupo – vínculos baseados na amizade, na socialização, no reconhecimento, na disciplina e no 

próprio amor à música.  

Respeitando o recorte para o presente texto, serão apresentadas algumas respostas 

dadas pelos integrantes das corporações pesquisadas. Diante da pergunta: “o que você mais 

gosta no grupo?”, grande parte dos alunos ressalta aspectos relacionados aos vínculos: “a 

união entre todos”, “o companheirismo”, “o ato de todos serem unidos e serem grandes 

amigos”, “do desempenho e união, amizade e conquistas que temos juntos”, “fazer o que 
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gostamos juntos, sempre aprendendo uns com os outros, seja sobre o instrumento ou 

qualquer outra coisa”.  

Para Bruno, tocar na banda da escola significa: “aprender a tocar alguns tipos de 

instrumentos, fazer amigos, participar de campeonatos e vencer sempre” 
*
. 

 Sobre o que mais gosta no grupo, outro integrante aponta: “da qualidade sonora,  

aprendizado musical, das amizades e também da  capacidade de  nosso maestro  no qual nos 

faz  um grupo vencedor 
†
. 

A vaidade de fazer parte de um grupo musical na escola é notória, na medida em que 

se percebe que os alunos interpretam sua participação como uma conquista, uma vitória 

conseguida por poucos ou “uma honra”: “Além de ajudar a escola, é uma coisa que muitos 

querem e poucos conseguem, e eu consegui e a escola gosta de ver nossa capacidade” 
‡
. 

Sobre o significado de participar de uma banda da escola, Thiago responde: “Eu acho 

uma honra, pois não são todos que tem capacidade de entrar na Banda do Colégio. Vários 

amigos do colégio parabenizam o grupo pela sua fama e capacidade” 
§
.  

 Apesar de enfoques ou formas diferentes de dizer, as motivações parecem convergir 

para os mesmos pontos, como o vínculo afetivo, o amor à música e o prazer de projeção que o 

trabalho traz, justificando o interesse e a permanência dos alunos nesses grupos: "ao elaborar 

e comunicar suas representações, o sujeito recorre às suas próprias experiências cognitivas e 

afetivas, mas se serve de significados socialmente constituídos no âmbito dos grupos nos 

quais está inserido" (DUARTE, 2002, p. 127).  

 Portanto, esses significados não podem ser compreendidos como algo essencialmente 

intencional, pois vão depender dos princípios que os impulsionam. Nesse caso, os valores e os 

sentidos dados por um ou outro componente da fanfarra são pautados pelos mesmos 

princípios, mesmo que não expressem ter consciência dos objetivos de suas ações. Desse 

modo, é possível afirmar que os trechos ora apresentadosse baseiam em experiências e 

percepções de um sujeito que, ao interagir com o mundo, adquire conhecimento, constrói seus 

próprios valores e incorpora comportamentos. Ao mesmo tempo, compartilham saberes e 

práticas, e reafirmam suas formas de ser e estar no mundo. 

                                                           
*
 Os nomes apresentados neste texto são fictícios, preservando a identidade dos sujeitos participantes. Bruno, 16 

anos, há três anos toca na Banda da Escola B. 
†
 Nadir Júnior, 18 anos, toca na banda da Escola B há dois anos e meio.  

‡
 Maryana de Souza, 12 anos, há dois anos é baliza na Escola C. 

§
 Thiago, 15 anos, há quatro anos toca na Banda da Escola C. 
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 Na perspectiva dos integrantes das corporações musicais, muitas coisas mudaram 

quando passaram a integrar a banda. Alguns apontam claramente o “antes” e “depois” que 

ingressaram no grupo, fazendo disso um marco em suas vidas:  

eu comecei a gostar mais de música, aprendi a ler partitura, perdi um  pouco a 

vergonha e ganhei mais amigos 
*
. 

[...] antes eu passava a tarde vendo TV mas agora tenho algo melhor  para fazer  
†
. 

depois que entrei na banda, pude me expressar melhor com as pessoas e perdi um 

pouco a vergonha  
‡
.  

antes eu não me interessava muito por bandas e fanfarras, mas agora que descobri 

essa vida não saio mais, minha vida melhorou muito e agora até me expresso 

melhor com amigos e familiares 
§
. 

saí das ruas e parei de pensar em bobeira, melhorei meus estudos e arranjei um 

emprego 
**

. 

Inspirados pelas respostas, é oportuno comentar uma pesquisa realizada por Cruvinel 

(2005) que apresenta uma experiência com o ensino coletivo de cordas, constatando uma 

interação dos alunos não apenas com conteúdos específicos de música, mas deles com os 

outros e com a prática em conjunto. Para a autora, o ensino em grupo possibilita uma maior 

interação do indivíduo com o outro, e estimula a independência, a responsabilidade, o senso 

crítico, a desinibição e a sociabilidade:  

A partir da interação com o grupo, o sujeito passa a conhecer mais a si próprio e o 

outro, trocando experiências. na medida em que essa interação grupal ocorre, o 

sujeito se sente realizado por fazer parte daquele grupo, com isso, a sua auto-estima 

aumenta, da mesma forma que sua produção e rendimento (CRUVINEL, 2005, p. 

81). 

Como foi observado, participar de grupos musicais na escola pode, em determinado 

momento, provocar uma série de mudanças, como, por exemplo, uma melhora no 

comportamento do aluno em sala de aula e melhor desempenho nos estudos. Esse aspecto foi, 

em determinado momento, apontado nas respostas de alguns alunos participantes desta 

pesquisa e, de certa forma, está presente nos discursos de quem trabalha com corporações 

musicais, quando abordam questões relacionadas à disciplina. 

Eu sempre trabalhei com fanfarra nesse sentido: uma autodisciplina. Porque ela, 

querendo ou não, disciplina o cidadão. Hoje o professor não tem mais a ação 

enérgica dentro da sala de aula de impor uma certa disciplina, mas nós, instrutores 

                                                           
*
 Yeda, 14 anos, toca na banda da Escola A há cinco anos.  

†
 Camila Crystina, 11 anos, é guarda-bandeira há dois anos na banda da Escola A. 

‡
 Bruno Ribeiro, 16 anos, toca na banda da Escola A há dois anos.  

§
 Nadir Júnior, 18 anos, toca na banda da Escola B há dois anos e meio. . 

**
 Robson, 16 anos, toca na banda da Escola B há três anos.  
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e regentes de fanfarras conseguimos isso. E isso vai passando. Os pais começaram 

aos poucos nos procurar, então a falar que os filhos tinham mudado o 

comportamento dentro de casa, e as coisas começaram a acontecer (Aluísio)
*
.  

 

Além da disciplina, a preocupação com a formação do cidadão parece se constituir 

um dos objetivos no trabalho desenvolvido pelas bandas e fanfarras.  Aluísio ainda enfatiza 

que o resultado, nesse aspecto, é garantido: 

[...] e falo pra você que dá um resultado extraordinário na formação do cidadão. 

Muitas vezes ela é revoltada, por quê? Porque ela não teve oportunidade e a 

fanfarra dá essa oportunidade. [...] Quando o grupo dá uma oportunidade pra ele, 

ele vê a forma dos outros agirem e ele começa a agir da mesma maneira. 

[...].(Aluísio). 

Segundo Ronaldo, que trabalha há 28 anos com bandas e fanfarras, a participação dos 

estudantes nesses grupos está estreitamente ligada a uma melhoria em seu desempenho 

escolar: 

Eu perguntava os professores, como é que está o rendimento dos alunos que estão 

participando da fanfarra. Via um melhor desempenho em sala de aula, prestavam 

mais atenção... Isso é gratificante, você vê as crianças se envolvendo com esse tipo 

de coisa. [...] Porque a criança muda, ela muda o comportamento, a disciplina... 

muitas crianças são totalmente indisciplinadas dentro de sala de aula, os 

professores só reclamam dela.... Quando ela entra em banda e fanfarra, ela tem 

uma disciplina ali, sabe? E depois que segue essa disciplina, a criança muda, a 

cabeça dela muda, aí os pais notam a diferença. [...] Isso que é o mais interessante 

de bandas e fanfarras: é o envolvimento da criança com o estudo. Ela se preocupa 

com a banda e se preocupa com o estudo. Aí uma coisa que eu cobrava: ter boas 

notas, pra permanecer na banda  (Ronaldo)  
†
 . 

 A experiência dos alunos confirma esse fato, pois alguns começam a atentar para o 

comportamento e para obtenção de melhores notas, a partir do momento em que entram para 

o grupo. Diante da pergunta “o que mudou na sua vida depois que você entrou na banda?”, 

Renato não hesita em afirmar:  

[...] eu era um aluno muito bagunceiro e só tirava notas baixas e depois que entrei 

na banda eu mudei o comportamento e tirei notas boas 
‡
. 

Nessa perspectiva, é importante considerar não apenas os aspectos ligados à 

prática musical, mas aos conhecimentos resultantes das relações de socialização, inclusive 

aqueles produzidos na escola. Segundo Pereira (2003, p. 68-69),   

 

                                                           
*
 Aluísio é maestro e gestor. Possui mais de 35 anos de experiência com bandas. 

†
 Ronaldo atuou na instância pública, especificamente em um Centro de Música. 

‡
 Renato Silva, 17 anos, toca na banda da Escola A há dois anos e meio. 
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Há um movimento mundial de crescimento e de reavaliação e revalorização da 

importância da educação musical, da aprendizagem do instrumento musical e da 

prática instrumental coletiva, onde a banda de música é inserida como uma das 

principais práticas alternativas. [...] No Brasil, elas se tornaram, em muitos locais, o 

único espaço da cidade em que o ensino musical e instrumental é desenvolvido, a 

única possibilidade de acesso e conhecimento para a maioria da população à música 

instrumental [...].  

 

 Nem sempre o ensino é realizado de forma adequada, ou seja, de forma a privilegiar os 

elementos e os sinais convencionais da linguagem musical. Não é raro o regente estabelecer 

suas próprias representações para favorecer a compreensão do que deva ser executado. O 

ensino sistemático de música parece ser desviado em função da urgência da execução do 

repertório. Pereira (2003) constata esta realidade justificando que esse fato se deve à 

exigência do próprio mercado de trabalho que absorve o instrumentista prático com 

habilidades mecânicas e técnicas, e atesta para uma inversão de valores, pois a interpretação e 

expressão são substituídas pela ênfase à leitura musical. Ao comparar a sistemática de 

trabalho das bandas brasileiras com as americanas, o autor infere que 

os nossos ensaios nem sempre são utilizados de forma pedagógica, limitando-se a 

repetição exaustiva de leitura/execução das músicas, sem nenhuma correção ou 

apresentação de objetivos, apenas para preparação de repertório. Muitas vezes, o 

aluno nem conhece com certa desenvoltura o nome e duração das notas, não consegue 

tirar o som de uma escala maior completa e já tenta tocar as músicas do repertório, 

utilizando o processo de “tirar de ouvido” e de imitação repetitiva. (PEREIRA, 1999, 

p. 66). 

 Esse aspecto caracteriza, portanto, as práticas musicais na perspectiva de uma forma 

especificamente escolar, que, ao privilegiar as apresentações públicas, organiza o tempo e as 

atividades de maneira a preparar a performance do grupo para a execução de um repertório 

determinado.  

No que se refere à forma de aprendizagem dos elementos da linguagem musical, 

Fabiano, regente da banda da Escola C, admite que se for ministrado um ensino de teoria mais 

avançado, “o aluno espirra”. Conta a experiência da escolinha de música no colégio que 

começou com 65 alunos e depois de alguns meses a turma contava com apenas 20 alunos. Se 

por um lado, muitos alunos desistem, por outro, muitos se envolvem e se comprometem com 

os estudos. Cezar assegura que estuda seu instrumento todos os dias
*
, e Francisco garante:  

“estudo meu instrumento no mínimo 4 horas por dia, meus conhecimentos se aprimoram cada 

dia e hora de estudos”
†
. 

                                                           
*
 Cezar Prado, 18 anos, toca tuba na banda da Escola C há um ano.  

†
 Francisco Renan, 17 anos, toca sax tenor na banda da Escola C há 4 anos. 
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Ao comparar seu conhecimento musical antes e depois que entrou na banda, 

Thiago descreve: 

Na parte musical, principalmente na percussão que envolve bateria, bumbo, pratos, 

caixas, etc, eu entendo muito mais em ritmos, tempo da música, compasso. Mas 

agora em instrumento de sopro, eu ainda não me interesso muito, por isso não 

compreendo claramente. Mas se eu me interessar aprendo rápido, pois com o tempo 

em que estou na banda eu evoluí bastante na aprendizagem musical  
*
. 

 

É pertinente aqui, a análise de Julia (2002), que, além de considerar a 

“incorporação de comportamentos” na escola, destaca a forma de transmissão do saber, que 

inevitavelmente, passa por algum tipo de adaptação. Nesse sentido,  

não existe equivalência entre o trabalho prático por um saber e a transmissão desse 

mesmo saber, na medida em que aquele, para poder ser interiorizado pelos alunos, 

deve ser transformado em objeto de ensino: uma transposição didática é uma 

condição prévia absoluta, o que implica um retorno constante sobre o que foi 

ensinado para saber o que foi aprendido e como foi aprendido (JULIA, 2002, p. 39-

40). 

Apesar de haver uma diferença no que se refere à forma de transmissão e às formas de 

apreensão dos conteúdos musicais na escola, o aprendizado se efetiva, enriquecendo a 

vivência musical dos alunos e proporcionando novas perspectivas com relação à música e ao 

futuro profissional. Resultados de uma pesquisa realizada por Pereira (1999) com doze bandas 

de música do Estado de São Paulo apontam para um grande interesse no que se refere a uma 

provável profissionalização. Entre os fatores mais citados como motivadores, a 

profissionalização suplantou as motivações familiares e o prazer de tocar como passatempo. 

Nesse aspecto, os objetivos individuais podem ser dimensionados em uma perspectiva 

que vai além do “aqui e agora”.  

Eles gostam porque eles vão se apresentar, eles gostam porque eles vão pra outros 

bairros, eles conhecem outras escolas, eles têm o privilégio de vestir a roupa bonita 

– porque eles acham a roupa fantástica, né? –  eles aprendem a tocar instrumento, 

muitos deles começam  a querer adquirir instrumento próprio, outros até falam: vou 

fazer uma faculdade de música, eu estou achando que eu gosto de música”... Ele 

passa a ter mais perspectivas e a já saber o que ele quer pr’o futuro dele (Soraia).
†
  

As atividades realizadas por esses grupos parecem servir de oportunidade a 

determinados componentes no que se refere ao seu futuro profissional:  

                                                           
*
 Thiago Ferreira, 15 anos, é integrante da banda da Escola C há 4 anos.  

 
†
 Integrante do corpo diretivo da Escola A. 
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[...] meu sonho é ser músico militar e a banda vai me ajudar muito 
*
. 

[...]  eu gosto do que faço  e  quero seguir  carreira,  ser um bom maestro 
†
. 

Comecei aos 14 anos em uma fanfarra tocando corneta [...] fui Cabo- Músico da 

Banda do Exército por 7 anos, e agora, se Deus permitir, estarei na Banda da PM, 

pelo menos na prova escrita já passei  
‡
.  

Um aspecto ressaltado por Giméno Sacristán (2002) e que é oportuno apontar, é o 

fato de que, ao participar dos agrupamentos escolares, o indivíduo atende suas necessidades 

internas, como a de ser aceito e percebido pelos integrantes do grupo. Nessa “satisfação”, 

cria-se e reforça-se a própria identidade: “Necessitamos ser vistos, observados, estar e sentir-

nos presentes frente aos demais, ser reconhecidos em múltiplas maneiras e não ser 

indiferentes diante do olhar do outro” (GIMENO SACRISTÁN, 2002, p. 118).  

Esse aspecto pode ser constatado em alguns relatos. Ao ser interrogado sobre o 

que significa participar de uma banda na escola, Bruno afirmou:  

pra mim participar de uma banda é ter oportunidade de se expressar através da 

música, e  poder desfilar e  ver as pessoas  aplaudindo quando você passa 
§
.   

De modo semelhante, Marcos Vinicius ressalta, dentre as coisas que mais gosta na 

banda, as apresentações públicas:  

porque vemos que os esforços dos ensaios foram válidos para ganhar um bom 

aplauso 
**

. 

 Participar de um grupo musical significa estar colocado, de certa forma, a uma posição 

de destaque – o que traz para o participante, um reconhecimento.  

Ser reconhecido como alguém que é importante para o outros é um vínculo essencial 

para a integração no espaço social, além de ser uma necessidade básica do sujeito. 

Trata-se de um laço social cuja transcendência podemos ver em diferentes níveis: 

desde a carência que supõe a falta de aceitação da pessoa nas relações face a face até 

a carência que pode ser produzida nos vários âmbitos de atividade social em que, 

potencialmente, a participação do indivíduo pode ser motivo para a sua realização 

(GIMENO SACRISTÁN , 2002, p. 119). 

Ao ser interrogada sobre o que mais gostava na banda da escola, Maria Rita 

aponta os amigos e completa: “para mim é bem legal, porque as pessoas gostam de ver e 

agradando as pessoas não só eu, como todos, se sentem bem” 
††

. 

Luana afirma:  

                                                           
*
 Cezar Prado, 18 anos, toca na banda há um ano.  

†
 Henrique Martinez, 14 anos, há dois anos toca na banda da Escola A. 

‡
 Edson Veiga, 25 anos, há dez anos toca na banda da Escola B. 

§
 Bruno Ribeiro, 16 anos, toca na banda da Escola A há dois anos.  

**
 Marcos Vinícius, 14 anos, toca na banda da Escola A há quatro anos.  

††
 Maria Rita Moraes, 14 anos, é baliza da banda da Escola A há um ano e meio.  
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sempre fui reconhecida como uma aluna exemplar, mas agora tocando na banda o 

reconhecimento e o carinho dos meus colegas são tão grandes que chego a me 

assustar 
*
. 

Ser reconhecido e respeitado não é apenas um fator que supre as necessidades 

psicológicas dos alunos, mas, acima de tudo, faz com que sintam incluídos socialmente. Para 

alguns, fazer parte de um determinado grupo na escola significa ter suas expectativas sociais 

correspondidas e adquirir experiências até então não vivenciadas em outros espaços sociais. 

As palavras de Yeda representam como determinados alunos se sentem diante de tantas 

descobertas e oportunidades proporcionadas pela banda na escola:  

[...] porque eu aprendo várias coisas que na escola eu não aprenderia, vou para 

vários lugares, uns que eu nunca fui, para apresentar,  faço  entrevistas, apareço na 

TV, no  jornal,  é muito bom! 
†
. 

Para Sérgio, participar de uma banda na escola  

é uma experiência de aprendizado e ensino porque ao mesmo tempo em que você 

aprende você pode ensinar àqueles que como você, se dedicam à música, e acima de 

tudo você aprende a se relacionar com as outras pessoas, aprendendo que elas 

dependem de você dentro de um grupo e você também depende dela 
‡
. 

Considerando o que foi apresentado, percebe-se que o trabalho desenvolvido pelas 

bandas e fanfarras escolares contribuem para aquisição de valores e incorporação de 

comportamentos, para a ampliação de experiências musicais, e para a construção de 

experiências mais amplas que levam seus participantes a se integrarem melhor no espaço 

escolar e na sociedade.  

Apontamentos finais 

Os dados nos levam a pontuar que os integrantes demonstram comprometimento com 

as atividades desenvolvidas e disposição para vencer as dificuldades. A “paixão” aparece 

como fator motivador que impulsiona os participantes a uma realização pessoal que pode até, 

em alguns casos, possibilitar a realização de um “sonho profissional”.  

A relação entre competição, apresentação pública e motivação é notória, ao constatar o 

envolvimento dos estudantes na aprendizagem de seu instrumento  - o que resulta, muitas 

vezes, na melhoria do desempenho escolar.   

Diante da falta de oportunidades que determinados alunos possuem fora da escola, se 

sentir pertencente a um grupo musical na instituição pode interferir na sua maneira de ver a si 

                                                           
*
 Luana Rodrigues, 14 anos, toca na banda da Escola A há dois anos.  

†
 Yeda de Lima, 14 anos, toca na banda da Escola A há cinco anos.  

‡
 Sérgio, 16 anos, integrante da banda da Escola A. 
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próprio e a escola à qual está vinculado. Há o reconhecimento de que a banda da escola  

contribui para a imagem institucional, atendendo à necessidade de representação da escola 

diante da comunidade. 

O ensino musical desenvolvido nesses grupos adquire uma forma própria, na medida 

em que se diferencia da forma sistematizada e gradual praticada em instituições 

especializadas. A introdução à leitura musical acontece, muitas vezes, depois de alguma 

prática no instrumento, que se dá por repetição e memorização. 

Concluímos que os integrantes desses grupos são motivados pela oportunidade de 

aprender um instrumento musical, pela possibilidade de integrar e pertencer a um grupo e pela 

perspectiva de atuação profissional. As apresentações públicas e os campeonatos motivam o 

aprendizado, que não se restringe à dimensão pedagógica, mas alcança uma dimensão 

simbólica. Os aspectos extramusicais apontam para a inclusão e a integração social, 

reforçando a relevância do trabalho das bandas e fanfarras na educação básica.  
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LEITURA À PRIMEIRA VISTA: ESTRATÉGIAS PARA OTIMIZAÇÃO A PARTIR 

DE CORAIS DE BACH 

Danilo Zanetti Silva Leite 

Anderson da Mata Daher 

Resumo 

O presente ensaio apresenta um projeto de trabalho de conclusão de curso que tem como objeto de estudo a 

leitura à primeira vista e o seu desenvolvimento através dos corais de J. S. Bach arranjados para piano. Para a 

realização desta pesquisa, será feita uma revisão bibliográfica buscando compreender quais estratégias são mais 

significativas no momento do estudo da leitura à primeira vista, e qual é a melhor maneira de se iniciar este 

estudo. Assim, estas estratégias de leitura serão praticadas através dos corais, observando se estas obras a quatro 

vozes atendem à demanda dos pontos necessários para o aprimoramento da leitura à primeira vista. 

Palavras-chaves: Leitura à primeira vista. Corais. Bach. Piano. 

 

1. Introdução 

 Quando queremos nos aprofundar sobre determinado assunto, nós, indivíduos 

alfabetizados, buscamos as fontes necessárias para complementar nosso conhecimento. Uma 

das ferramentas principais para realizar esta tarefa é a leitura, ou seja, buscamos através deste 

meio, compreender e desenvolver ideias sobre dado conteúdo.  A leitura pode ser entendida 

como um processo de decodificação, onde letras se combinam formando palavras, e a partir 

das palavras são formadas as frases. Entender este processo é entender como a leitura 

funciona, trazendo assim, um sentido a esta ação. O pesquisador Vilson Leffa reforça que 

“Tudo o que o texto contém precisa ser detectado e analisado para que seu verdadeiro 

significado possa ser extraído”, e completa: “A leitura é um processo linear que se desenvolve 

palavra por palavra. O significado é extraído ⎯  vai-se acumulando ⎯  à medida em que essas 

palavras vão sendo processadas.” (LEFFA, 1996, p. 13) 

 Assim como em nosso método de alfabetização, na área da música clássica a leitura é 

um dos seguimentos que baseiam todo o aprendizado musical, tendo como fonte de leitura, a 

partitura. Nela, como em qualquer outro texto, existem símbolos a serem decodificados, 

“palavras e frases” a serem executadas. Este processo exige do músico/intérprete, a 

capacidade de decodificação, e que ele esteja totalmente inteirado dos símbolos existentes na 

partitura para que, além de extrair, possa atribuir algum sentido ao texto musical. No caso da 

leitura de um texto em nosso idioma, esta decodificação e atribuição de sentido é, na maioria 

das vezes, algo natural e já internalizado desde o início do processo de alfabetização. O 

mesmo não acontece na leitura musical, e mais ainda  no instrumento em que esta pesquisa é 

voltada: o piano, pois é necessário um domínio técnico para tocar este instrumento, que exige 

um processo de cognição mais apurado, ou seja, enquanto o pianista está estudando, está 
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concentrado em observar a partir de sua leitura, as particularidades escritas na partitura 

(articulação, dedilhado, respirações, harmonia, dinâmicas, etc.) e ao mesmo tempo deve 

colocá-las em prática construindo assim uma estrutura musical para além das notas. 

 O conhecimento e domínio do instrumento é um fator relevante para o desfecho de um 

bom trabalho, não só de leitura, mas também no âmbito técnico-musical. Como pianistas, 

temos um agente individualizador no ato de ler a partitura, pois existem duas claves que 

devem ser tocadas simultaneamente pelas duas mãos. Deve ser levado em conta, porém, que 

no ato do estudo individual as mãos são estudadas separadamente para que a atenção dada a 

cada uma das partes seja de igual concentração. 

 Assim, o objetivo do intérprete geralmente consiste em tocar tudo que está na 

partitura para que a obra soe clara e que o público possa entender o que lhes é 

passado através do som. Contudo, não é sempre que o pianista tem esse tempo, 

levando-se em conta apresentações de última hora, como no caso de pianistas co-

repetidores que utilizam da habilidade da leitura à primeira vista para concluir o 

trabalho a tempo. Ler de última hora nem sempre é um dos trabalhos mais fáceis, 

principalmente quando o pianista não está familiarizado com esta prática e nem 

familiarizado com o estilo musical da obra.  Por isso, o pianista com uma boa leitura 

à primeira vista, utiliza de métodos e artifícios para conseguir ter uma performance 

limpa e um bom resultado, como por exemplo, observar a partitura superficialmente 

buscando compreender e localizar pontos mais complexos. 

 Dessa forma, levando-se em consideração o exposto acima, este trabalho 

busca compreender o processo de leitura para, assim, subsidiar sua prática, 

utilizando-a não apenas como uma ferramenta para alcançar mais produtividade, 

mas também como um viés para a otimização do estudo individual.  

 

Leitura à primeira vista 

A importância da leitura à primeira vista no cotidiano do músico já é bastante 

conhecida, e o instrumentista que possui esta habilidade faz o uso dela em diversas 

ocasiões, como por exemplo em ensaios de músicas de câmara, em concursos, 

vestibulares e no caso de professores, através de suas aulas, demonstrando com 

certa facilidade ao aluno como uma obra deve soar. 

 Além destas utilidades da leitura à primeira vista, este trabalho buscará apresentar que 

a contribuição desta ferramenta vista no estudo instrumental, se faz necessária, não apenas 
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para os exemplos acima citados, mas também para o desenvolvimento e otimização do estudo 

de uma obra, e com isso poderá constatar que a leitura à primeira vista é parte do processo de 

aprendizado do instrumento e não deve ser deixada de lado.  

 A escolha dos corais de Bach como aporte para este trabalho se justifica, 

principalmente pelo caráter polifônico da obra onde são trabalhadas quatro vozes simultâneas, 

o que leva à hipótese de que o sentido da visão e audição do instrumentista tornam-se mais 

aguçados, possibilitando desenvolver melhor sua técnica de leitura e percepção. O que 

geralmente não acontece em músicas monofônicas, onde a atenção do pianista é mais linear, 

ou seja, a visão segue um plano horizontal  

 Considerando a forma de alfabetização tradicional, escolher obras com este caráter 

pode parecer um desafio para iniciar (ou até mesmo dar continuidade) um trabalho de leitura à 

primeira vista. Porém, este trabalho tem como premissa de que a partir do momento que o 

instrumentista entende como desenvolver a leitura com base nos corais, a leitura em um outro 

contexto pode vir a ficar mais fácil. Além disso, os corais de Bach são obras curtas, de no 

máximo três sistemas, o que pode vir a ser um fator motivador para o aluno que quer 

desenvolver a leitura à primeira vista. Obras maiores podem gerar desconforto e sensação de 

fracasso. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram definidos alguns objetivos a 

serem alcançados e acreditando que devemos compreender algo antes de falar 

sobre, é importante a procura de uma definição do que é leitura, o que é leitura à 

primeira vista e como ela é trabalhada no âmbito da carreira pianística, neste 

momento podemos, por exemplo, buscar entender onde ela se aplica 

profissionalmente e qual a importância dessa habilidade neste meio. Também 

durante a leitura bibliográfica serão observadas as demandas necessárias para a 

prática da leitura à primeira visa, principalmente no piano, constatando quais 

aspectos, técnicas ou métodos são mais influentes para a otimização da leitura à 

primeira vista. 

 A partir da recolha de dados da bibliografia, as ferramentas e estratégias de leitura 

encontrados nestas fontes serão aplicados nos corais de Bach arranjados para piano do livro 

“371 vierstimmige Choräle” da edição Breitkopf & Härtel e a partir de uma rotina de estudos 

definida com datas de início e final, pretende-se neste trabalho compreender como os corais 

deste compositor podem contribuir para o desenvolvimento da leitura à primeira vista. 

Perspectivas teórico-metodológicas 
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 Nem sempre o ato de ler está ligado à um texto, podemos por exemplo ter a leitura de 

um evento, de uma imagem ou até mesmo de uma pessoa. Essa leitura acontece devido a 

experiências passadas nas quais adquirimos ciência suficiente para atribuir um significado 

àquele contexto que estamos lendo. Para que tal situação ocorra, deve existir uma espécie de 

interação, ou seja, para que aconteça uma leitura fluente, o leitor deve ter em mente a intenção 

do ato de ler: 

Essa intenção poder ser caracterizada como uma necessidade que precisa ser 

satisfeita, a busca de um equilíbrio interno ou a tentativa de colimação de um 

determinado objetivo em relação a um determinado texto. (LEFFA, 1996. p. 17) 

 

Na área do piano, o estudo e a otimização da leitura à primeira vista são temas 

geralmente discutidos no âmbito da carreira do pianista co-repetidor, principalmente aqueles 

que trabalham acompanhando corais. “Usualmente, o co-repetidor lida intensamente com 

leituras à primeira vista, devido à sua própria função de preparação do coro” (PAVA; RAY. 

2006. p. 1). Com essa afirmação dos pesquisadores Sergio di Pava e Sonia Ray, podemos 

compreender que no campo da co-repetição, devido à grande quantidade de repertório a ser 

lido, não é sempre que o pianista terá tempo hábil para o estudo da obra, além de que em 

ensaios, pode ser solicitado a ajudar o coro, por exemplo ao invés de ler sua pauta, o pianista 

co-repetidor lê a grade do coro para que o conjunto de vozes possa ouvir como devem soar 

suas linhas melódicas. 

 Em seu artigo, Sergio e Sonia trazem algumas compreensões de como a leitura à 

primeira vista deve ser entendida, e explicam que para além da leitura interior, existem fatores 

psicológicos que influenciam bastante na performance: 

Há que se levar em conta aspectos psicológicos da performance musical (como 

controle da ansiedade, desenvolvimento de autoconfiança na exposição em público, 

etc.) amplamente considerados por pesquisadores da área. A abordagem psicológica 

da performance é importante no sentido de propiciar condições favoráveis à boa 

preparação e execução musical, além da avaliação do performer. (RAY apud PAVA, 

RAY 2006. p. 1-2).  

 Para ensaios ou concursos, seja qual for a situação em que se encontra o pianista que 

realizará o ato de ler à primeira vista, haverá uma situação de pressão, diferentemente de 

quando há um tempo de estudo prévio de uma obra. Então, quando o instrumentista está sob 

estas circunstâncias, deve ter consigo, além de muita calma, artifícios para que possa enfrentar 

a situação da melhor forma possível.  

 No geral, pianistas já habituados a ler à primeira vista, constroem uma análise da 

partitura buscando características que podem vir a facilitar seu ato de ler, como por exemplo, 

similaridades melódicas, mudanças de andamento, mudanças de tonalidade, saltos onde ele 
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precisará dar uma olhada rápida para o teclado etc. A partir da observação destas 

características, ele estará mais preparado quando estiver executando sua leitura.  

          Essas análises para a busca desses elementos que existem na música são colocadas em 

prática a partir de métodos e técnicas que o pianista utiliza por não ter um tempo hábil para o 

desenvolvimento da obra. Uma destas técnicas utilizadas por leitores profissionais é a leitura 

antecipada da partitura, onde o instrumentista “corre” o olho adiante na partitura enquanto 

está executando a parte já processada pela visão. Pianistas profissionais tendem a entender a 

partitura por grupos, e como a leitura à primeira vista em geral é antecipada, esses grupos 

podem ser lidos da direita para a esquerda, utilizando de um movimento regressivo do olho, 

ou seja, podem ler bem à frente do que está sendo tocado e retomar estas partes com o 

movimento regressivo de olho como se estivessem conferindo o que leram da primeira vez.  

Enquanto leitores profissionais olham além na partitura, eles empregam 

simultaneamente um movimento regressivo do olho (direita para esquerda) para 

esclarecer detalhes musicais e de notação.
*
 (WRISTEN, 2005, p. 48) 

 

 Além de todo um conjunto de “métodos” que podem ajudar o ato de ler à primeira 

vista, a construção do entendimento musical é de grande importância para esta habilidade. 

Brenda Wristen comenta que elementos básicos como ritmo, melodia, harmonia e contexto 

musical podem servir como assistentes durante a leitura à primeira vista, e completa:  

Para decifrar uma partitura à primeira vista, o leitor deve reconhecer padrões 

musicais, gerar um plano de desempenho de larga escala para controlar o 

desempenho da peça como um todo e aprender a antecipar como a música continua.
†
 

(WRISTEN, 2005. p. 46) 

 

A partir da bibliografia consultada, este trabalho pretende aprofundar-se em 

determinadas competências da leitura, e aplicá-las ao estudo individual da leitura tendo como 

fonte de leitura os corais de Bach, que além das características já citadas acima, podem 

contribuir para um enriquecimento do ouvido harmônico do estudante. 

 

Hipótese 

 Autores como os citados acima darão o devido aporte ao trabalho, pois a partir deles e 

de outros que o próprio ato de pesquisa nos mostrará, conseguiremos observar e nos 

aprofundar acerca dos conceitos de leitura, leitura na música e o estudo do piano. Dado o fato 

de a pesquisa ainda estar em andamento, não existem neste trabalho respostas concretas sobre 

                                                           
* “While experts sight-readers look ahead in the score, they also employ intermitent regressive eye movements (right to left) to clarify 

notational and music details” 

 
†
 To decipher a score at sight, the reader must recognize musical patterns, generate a large-scale performance plan to govern performance of 

the piece as a whole, and learn to anticipate how the music continues. 
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a otimização da leitura à primeira vista a partir dos corais de Bach. Porém, existe a hipótese 

de que estas obras ajudarão aqueles que necessitam desenvolver a habilidade de ler à primeira 

vista, assim como pode vir a ajudar o instrumentista a preparar um repertório complexo sem 

que perca tanto tempo para lê-lo. 

 Lembrando que são obras polifônicas, os corais podem ampliar a visão vertical do 

instrumentista possibilitando aguçar também a percepção tendo em vista que o pianista deve 

conhecer caminhos harmônicos para que possa de certa forma decifrar como a música 

continua. Pensando no âmbito da carreira do pianista colaborador, isto é de suma importância 

dado o fato de que a principal função do co-repetidor é sustentar uma base harmônica para 

que outro instrumentista possa tocar.  

 Para além dessas características de obra polifônica, em que o pianista tem de ler quatro 

vozes simultâneas melhorando assim a sua visão vertical (harmônica), os corais arranjados de 

Bach do livro “371 vierstimmige Choräle” da edição Breitkopf & Härtel são obras curtas, o 

que nos volta a hipótese de que dará aqueles que estão lendo a sensação de trabalho concluído 

a cada um dos corais. As obras polifônicas também podem trabalhar o ouvido fazendo com 

que o pianista possa entender qual das vozes está sendo de maior importância e concentrar sua 

atenção nelas.  

Contudo, o objetivo deste trabalho será, além de ampliar a bibliografia já existente em 

português sobre a leitura à primeira vista, trará um novo olhar sobre o assunto, pois trata-se da 

aplicação das técnicas de leitura e do aprimoramento da leitura em um material diferente: os 

corais de Bach, que são obras de extrema beleza e que não foram compostas para esta 

finalidade, o que pode ser um fator positivo no ato do estudo. 
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PRÁTICAS MUSICAIS COM FANFARRAS EM FORMIGA/ MG: UM OLHAR A 

PARTIR DE FONTES ICONOGRÁFICAS 

Vinícius Eufrásio
*
  

Edite Rocha
** 

 

Resumo: Na cidade de Formiga (MG), encontram-se os arquivos que possuem fotografias e outros documentos 

que permitem um olhar de cunho iconográfico e documental sobre as práticas musicais com fanfarras e nos 

permitem empenhar uma busca por compreender como suas atividades e o contexto em que atuavam durante a 

segunda metade do século XX. Assim, este trabalho discorre em torno das atividades protagonizados por este 

tipo de formação em meio à vida musical do povo formiguense e acerca da atuação dos discentes da Escola 

Normal de Formiga evidenciada pela documentação encontrada, sobretudo a partir da iconografia disponível. 

 

Palavras-chave: Música formiguense. Formação musical. Arquivologia musical. Iconografia Musical. Música 

em Formiga. 

 

Introdução 

Na Princesa D’Oeste, alcunha atribuída ao município de Formiga (região centro-oeste 

de Minas Gerais), têm sido identificados acervos institucionais e familiares que contêm aporte 

documental com evidências das práticas musicais existentes na localidade no decorrer da 

história de sua formação e de em cotidiano social (EUFRÁSIO, 2018), permitindo a 

identificação de conjuntos musicais com formação variada que coexistiram e serviram a 

propósitos diversos. 

Neste trabalho, com um olhar direcionado às práticas de cariz educacional, 

investigamos documentos sobre as atividades realizadas por fanfarras na segunda metade do 

século XX. A atuação destes grupos destaca desfiles anuais na região central da cidade: 1) no 

dia 6 de junho, em comemoração à emancipação política e elevação ao status de município; 2) 

e no dia 7 de setembro, em celebração à independência do Brasil.  

Assim, este estudo se baseia em evidências encontradas em três acervos documentais: 

a) Acervo da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão, cujo usual prosônimo êmico “Escola 

Normal” remete às atividades educacionais do curso de normalistas; b) Acervo do Museu 

Municipal Francisco Fonseca; c) Acervo virtual Formiga, Fatos, Fotos & Filmes criado e 

mantido por formiguenses em um grupo do Facebook
*
. 

Para esta pesquisa foram metodologicamente importantes as fontes iconográficas, 

hemerográficas e produções bibliográficas resultantes de investigações de pessoas ligadas à 
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estas instituições, coletadas in loco, com o objetivo de levantar um aparato documental que 

nos permita compreender as atividades musicais da Fanfarra da Escola Normal e seus espaços 

de atuação, bem como sua receptividade e relevância para a sociedade da época, os aspectos 

relacionados à sua formação, organização e atuação em eventos. 

Considerando que os conjuntos são categorizados e denominados conforme suas 

características instrumentais, esse tipo de banda
*
 tem transformado vidas e influenciando 

culturalmente os municípios em que estão presentes, porém mesmo diante de sua relevância 

social e da dimensão de suas práticas, as fanfarras ainda são um contexto pouco explorado no 

meio acadêmico (SOUZA, 2013, p. 15). Embora a documentação encontrada nos acervos das 

instituições, como, por exemplo, nas Atas de Promoção da Escola Normal (registros que 

compreendem aos períodos entre 1928-1934 e 1956-1961) e Livros de Matrícula (1298-1941) 

quem permitem identificar a ocorrência de atividades musicais diversas em torno da 

existência das disciplinas “Música e Canto Coral” e “Canto”. Contudo, delimitamos este 

trabalho para tratar das informações coletadas em torno das atividades ocorridas com a 

fanfarra, devido às particularidades que este tipo de formação musical apresenta no panorama 

das práticas musicais em Formiga, tendo se expandido como tradição escolar ao longo dos 

anos e sendo mantida até o presente. 

 

1. Aspetos históricos sobre Formiga 

Por volta da terceira década do século XVIII, no contexto das aberturas de picadas, 

concessão de terras para desbravadores que se dispusessem a favorecer um sistema que se 

impunha, a oficialização de caminhos para escoamento dos minérios preciosos entre Goiás e o 

Rio de Janeiro, e as relações conflituosas entre povos, é possível identificarmos a povoação da 

ampla região do Campo Grande deu origem à cidade Formiga. A localidade, termo de 

Tamanduá (atual Itapecerica) integrava a rota de abastecimento da capitania e era uma das 

principais paragens ou ponto de tropeiros e carreiros, vindo a ser constituída enquanto arraial 

São Vicente Férrer da Formiga (1780) e posteriormente Vila Nova da Formiga (1839) após a 

elevação da capela (construída 1765) a paróquia (1832) – hoje Igreja Matriz São Vicente 

Férrer – na qual poderiam então ser registrados casamentos, batizados e óbitos, vindo a 

emancipar-se politicamente enquanto município em 1858 (COELHO, 2016; CORRÊA, 1993; 

SOBRINHO, 2007). 

 

                                                           
*
 Informações mais detalhadas podem ser obtidas junto através da Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras. 
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Figura 7: Cidade de Formiga no início de século XX 

 

Na historiografia acerca de Formiga, durante o século XX, podemos constatar a 

ocorrência de variadas atividades expressivas  e que estão relacionadas ao desenvolvimento 

da região centro-oeste de Minas Gerais,  pois foi um movimentado entreposto comercial e 

contava com diversas atividades culturais (COELHO, 2016; SOBRINHO, 2007). Neste 

âmbito, era uma das cidades mais ricas do estado, cotando também com a estrada de ferro da 

Rede Mineira de Viação (FERREIRA, 1959, p. 139).  De acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística presentes na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, a 

cidade de Formiga possuía apreciável importância em relação ao seu desenvolvimento nos 

campo da agricultura, pecuária, e indústria (FERREIRA, 1959, p. 140). 

Embora na produção bibliográfica sobre Formiga tenha escacas referências às práticas 

musicais, temos recolhido depoimentos de moradores locais e evidências documentais 

presentes em acervos familiares e institucionais capazes de demonstrar um contexto municipal 

que ocasionava um intenso trânsito de pessoas e que, consequentemente, fomentava uma 

intensa atividade musical na primeira metade do século XX. As práticas com música no 

cenário formiguense se configuravam no âmbito de espaços religiosos, praças públicas e ruas, 

locais de entretenimento e convívio social como os teatros, cinema, clubes, salões de festas 

(EUFRÁSIO, 2018). A documentação recém identificada em algumas instituições de ensino, 

nos levam a constatar a prática com música também nos ambientes educacionais do Ginásio 

Antônio Vieira (1930), do Colégio Santa Teresinha (1938) e na Escola Normal de Formiga 

(1928). Esta última será alvo de nosso estudo, cujo livro de matrículas demonstra um 

atendimento a alunas vindas não só da região, mas de outras cidades e até mesmo estados.  
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 2. A Escola Normal de Formiga 

A história da atual Escola Estadual Jalcira Santos Valadão, conhecida como Escola 

Normal, tem início com a transferência do antigo Colégio Imaculada Conceição para a cidade 

vizinha de Itapecerica
*
, deixando, na cidade de Formiga, alunas que não tinham condições de 

se transferirem também. Em seus primeiros anos, a escola funcionou nas dependências do 

Ginásio Antônio Vieira, sob acolhido do então diretor Antônio Augusto da Costa Leite dando 

ocupação à alguns de seus espaços ociosos (CAMBRAIA et al., 1986, p. 3–4).  

Antônio Leite, além de diretor do ginásio era também vereador, entrando com o 

projeto de nº 08 na Câmara Municipal de Formiga, autorizando a criação da Escola Normal 

Municipal cuja instalação ocorreu nas dependências do próprio Ginásio Antônio Vieira com a 

abertura da primeira turma de normalitas
†
 a partir da lei nº 1088 de 30 de agosto de 1928

‡
, 

publicada no Órgão de 05 de setembro de 1929 e reconhecida pelo decreto de nº 9397 de 12 

de fevereiro de 1930 que passou a denominá-la como Escola Normal de Formiga. Em 1933 

foi lançada a pedra fundamental para construção de sua sede própria localizada no entorno da 

praça Ferreira Pires que, terminada em 1936, encontra-se em funcionamento até os dias atuais 

(CAMBRAIA et al., 1986, p. 3–4). 

No ano de 1947 a abertura do curso ginasial ocasionou em uma mudança de 

denominação para “Ginásio Estadual e Escola Normal Oficial de Formiga”, vindo a ser 

modificada novamente em 1964 para “Ginásio Estadual e Escola Normal Newton Pires”. A 

partir da lei nº 4941 de 12 de setembro de 1968, que regulamentava a autorização de 

funcionamento do 2º ciclo secundário de forma anexa, o Colégio Normal Oficial passou a se 

chamar “Colégio Estadual de Formiga”. No ano de 1969 o crescente número de matrículas 

levou à instituição a utilizar partes de um prédio que havia sido construído para outro colégio, 

mas que ainda se encontrava desocupado. Em 1974 voltou a funcionar somente em sua sede e 

dois anos depois (1976) dividiu suas turmas em outras escolas da cidade para a reforma de seu 

prédio. Em 1978 recebeu a denominação de “Escola Estadual de Formiga” e posteriormente 

passou a ser denominado como “Escola Estadual Jalcira Santos Valadão” (1980) com os 

cursos de 1º e 2º grau, este último ofertando turmas de educação geral e magistério 

                                                           
*
 Ainda não foi encontrado documentos sobre as atividades deste colégio em Formiga e nem sobre sua 

transferência. 
†
 As normalistas eram aquelas que cursavam o Curso Normal para adquirir habilitação para lecionar nas séries 

iniciais da educação básica. 
‡
 Foram encontradas informações discrepantes quanto à legislação que instituiu o curso de normalistas em 

Formiga, o jornal Gazeta do Oeste (1992) menciona “lei nº 1068 de 1929”. 
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(CAMBRAIA et al., 1986, p. 4). Atualmente funciona neste mesmo prédio oferecendo cursos 

de Educação Fundamental II e Ensino Médio. 

 

 

Figura 8: Prédio da Escola Normal de Formiga a partir de 1936 

 

 

3. A música e as práticas com fanfarra 

As atividades com música podem ser identificadas na instituição desde o seu primeiro 

ano de funcionamento, pois, por meio das Atas de Promoção encontramos registros de 

disciplinas como Música e Canto Coral, surgindo, inclusive, como exigência para aprovação 

das discentes no curso e sua promoção para o nível seguinte. Nos registros encontrados 

pudemos verificar estas disciplinas no currículo dos cursos de Adaptação e Normal, ora 

grafadas em atas como disciplinas distintas ou como disciplinas conjuntas. 

 

Acta do exame de promoção no primeiro anno do curso de adaptação da Escola 

Normal Municipal de Formiga (Cadeira de Canto Coral) 

Aos seis dias do mês de dezembro do corrente anno de mil novecentos e vinte e oito, 

no edifício onde funciona, nesta cidade, a Escola Normal Municipal de Formiga, 

presentes o Sr. Prof. Josino Silva, fiscal do estabelecimento, o Dr. Prof. Antônio 

Augusto da Costa Leite, director do estabelecimento, as Srtas. Marinha Pinto e 

Maria do Carmo Vaz, as duas designadas para examinadoras, realizou-se à uma (1) 

hora da tarde o exame da cadeira de Canto Coral do primeiro anno do curso de 

Adaptação desta Escola. Dando-se início aos trabalhos e sendo feita a chamada das 

alunnas do curso, verificou-se a presença das seguintes [...] Sorteado o ponto, 

mandou a commissão examinadora se desse imediatamente começo à prova prática, 
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o que foi feito na conformidade do Regulamento vigente. Precedendo-se ao 

julgamento dessas provas e sendo os respectivos gráos sommados às medias de 

aproveitamento constantes do mapa fornecido pela Secretaria, apuraram-se as 

seguintes notas de approvação, com as quais são promovidas ao anno immediato do 

cuso as alunas cujos nomes se seguem [...] Do que para devidamente constar, eu, 

Maria do Carmo Vaz, secretaria da commissão examinadora, lavrei a presente acta 

que assigno com a examinadora, e o fiscal do estabelecimento e o director do 

mesmo (ESCOLA NORMAL MUNICIPAL DE FORMIGA, 1928, f. 8v.-9r.).  

 

Acta de promoção do 1º anno do curso normal da Escola Normal Oficial de Formiga 

(Cadeira de Música e Canto Coral) 

Aos três dias do mês de dezembro de mil novecentos e trinta, às oito horas da 

manhã, no edifício onde funciona a Escola Normal desta cidade, presentes os Srs. 

Antônio Ribeiro de Avelar, fiscal do estabelecimento, Antônio Augusto da Costa 

Leite e Olavo Pires Amarante, respectivamente director e secretario da Escola e a 

professora D. Lydia Affonso Braga, docente da cadeira de Música e Canto Coral, 

procedeu-se a promoção das alunas do 1º anno normal, referentes àquella disciplina. 

De acordo com instruções baixadas pela Secretaria da Educação e Saúde Pública, 

foram apuradas as seguintes medias de promoção [...] (ESCOLA NORMAL 

MUNICIPAL DE FORMIGA, 1928, f. 38r.). 

 

Na documentação curricular levantada nos arquivos da Escola Estadual Jalcira Santos 

Valadão, somente encontramos registro das disciplinas Canto Coral, Música, Música e Canto 

Coral, Canto, Canto Orfeônico e Educação Artística. Não foi encontrado qualquer registro nas 

Actas de Promoção que pudesse configurar as práticas com fanfarra como uma disciplina 

presente na formação do corpo discente, porém referencias iconográficas, hemerográficas e 

orais confirmam o vínculo institucional entre a fanfarra e a escola. 

Recortes de jornais, textos oriundos da atividade na própria instituição e programas de 

eventos cívicos e religiosos demonstram também a participação do corpo discente da 

instituição em diversas atividades relacionadas à outras práticas musicais como, por exemplo, 

a “Noite Sertaneja” promovida pelas diplomadas da Escola Normal que ocorreu em 23 de 

setembro de 1939 no salão da instituição (GOMES, 1939). 

O registro mais antigo que demonstra uma atividade com a Fanfarra da Escola Normal 

está relacionado às comemorações do centenário da emancipação da cidade de Formiga, 

celebrado em junho de 1958 (ver figura 3). A iconografia e o folheto da programação do 

evento nos demonstram uma festividade de grande porte, que se estendeu por vários dias e 

envolveu diversas instituições da cidade se apresentando com práticas musicais e numerosos 

grupos alegóricos. 
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Figura 9: Desfile da Escola Normal de Formiga em 1958 

 

 

 

Figura 10: Carro alegórico no desfile do centenário de Formiga em 1958 

 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

373 

 

A iconografia demonstra que a Fanfarra da Escola Normal era composta por um 

grande número de tambores de distintas alturas e também por instrumentos de sopro 

deflagrados em várias imagens que evidenciam suas apresentações em público. 

 

 

Figura 11: Corneteiros da Fanfarra da Escola Normal em 1964 

 

Com sua fanfarra, a Escola Normal de Formiga participou de diversos eventos e 

realizou diversas apresentações em sua cidade e também fora dela, como, por exemplo, a 

apresentação no pátio do 12º RI (Atual 12º Batalhão de Infantaria de Montanha Leve), na 

cidade de Belo Horizonte em meados da década de 1960 (ver figura 6). Na mesma capital 

mineira, em 1966, participou do desfile inicial do II Torneio da Primavera promovido pelo 

jornal Diário da Tarde e Diretoria de Esportes em parceria com a Escola de Educação Física 

de Minas Gerais que foi realizado no Campo do América, ou Estádio Otacílio Negrão de 

Lima, um evento cujos periódicos da época registraram a presença de cerca de vinte mil 

pessoas (DIÁRIO DA TARDE, 1966). 
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Figura 12: Fanfarra da Escola Normal no 12º IR em Belo Horizonte 

 

Quatro mil garotas desfilaram na inauguração, sábado à tarde, do II Torneio de 

Primavera, assistido por mais de vinte mil pessoas [...] O verde do gramado foi 

invadido pela graça dos corpos em bailados sutis e pelo andar que obedecia 

institivamente o som da banda que tocava dobrados, marchas e o mais juvenil iê-iê-

iê. Depois as meninas dos vinte e dois colégios jogaram flores e balões, e soltaram 

muitos pombos. No desfile, por cinco pontos de diferença, venceu o Anchieta, que 

levou até um carro alegórico. Em segundo ficou o Instituto de Educação, em terceiro 

o Estadual e em quarto a representação de Formiga (DIÁRIO DA TARDE, 1966). 

 

As narrativas históricas sobre a Fanfarra da Escola Normal mencionam sua notável 

fama e exaltam-na como “premiadíssima”, desenhando em torno da instituição um passado de 

glamour marcante para a comunidade (CAMBRAIA et al., 1986, f. 63). No entanto, mesmo 

que a presença da fanfarra seja marcante dentre as atividades escolares não encontramos 

registros nos documentos curriculares que apontem para sua prática enquanto disciplina ou 

atividade acadêmica. Tampouco foram encontradas documentação que citassem aqueles 

responsáveis pela formação, organização, práticas de ensino e ensaio com o grupo, pois, 

dentre nosso levantamento, o que aponta para diretamente para a estrutura das aulas com 

música diz respeito somente à uma sala de música mencionada como boa e grande, bastante 

arejada e cujo mobiliário resumia-se somente a um piano em ótimo estado (CAMBRAIA 

et.al. 1986, p. 29). Por outro lado, narrativas locais apontam e atribuem destaque para a 

atuação Orlando Arouca como maestro da Fanfarra até aproximadamente 1968
*
 (ver figura 8), 

substituído pelo trompetista Messias Mugango
†
. 

As atividades da Fanfarra da Escola Normal atravessaram a segunda metade de século 

XX participando ativamente de diversos momentos significativos na história do município de 

                                                           
*
 Tal informação foi verificada juntamente a seu filho Alex Arouca. 

†
 Irmão de Paulo da Paixão Santos que, segundo Gibran Zorkot, era conhecido na cidade como um grande 

músico, professor de instrumentos de metais e palhetas e também por ter sido maestro na Corporação Musical 

Sagrado Coração de Jesus. 
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Formiga e marcando presença anual nas comemorações do aniversário da cidade. A 

documentação atesta que a fanfarra passou por várias denominações e organizações assim a 

instituição à qual está vinculada, tendo sido conhecida por nomes como Fanfarra da Escola 

Normal ou Fanfarra Maria de Lourdes Vaz
*
, mantendo suas atividades até os dias atuais como 

Fanfarra da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão. 

 

Não conheci nenhum adolescente dessas gerações dos anos 60,70 e 80 que não se 

encantasse perdidamente, com a possibilidade de tocar na fanfarra [...] É que os 

alunos que formavam no científico saiam da tradicional fanfarra Maria de Lourdes 

Vaz, quando era dada oportunidade aos novos candidatos a assumir um instrumento 

e uma vaga na maravilhosa fanfarra. A distribuição não tinha muito critério, a vaga 

era ocupada por quem chegasse primeiro e daí o integrante tinha que aprender, em 

tempo recorde, os toques, e pior, se não aprendesse, tinha que passar o instrumento 

tão disputado para outro integrante, e só não ocorria isso, com quem tinha 

instrumento próprio, o que era o caso de muitas garotas que tocavam scaleta da 

minha época, inclusive eu. Aliás cabe destacar, que as mulheres só foram admitidas 

na fanfarra em primeiro momento para tocar exclusivamente Scaletas, com o tempo 

fomos conquistando espaço e passou-se a dar oportunidades em outros 

instrumentos. Além da disputa ferrenha por instrumentos, ainda tinha a disputa pelos 

uniformes e quepes, que eram levados para serem lavados e rigorosamente passados 

a ferro impecavelmente para o dia do desfile. Distribuídos os instrumentos, Messias 

levava todos os músicos da fanfarra para o pátio central da Escola e iniciava os 

ensaios. Os quatro bumbos ruflavam o início do toque chamando a percussão, as 

cornetas bem afinadas acordavam no fundo levantando o sopro da banda em 

estridente algazarra, o surdo marcava a cadência, chamando os taróis a apresentarem 

seu monumental show. Vez ou outra, a fanfarra baixava o tom e apenas com a 

marcação da percussão do surdo e dos bumbos e a ajuda do pistão tocado por 

Messias ou Jefferson, ouvia-se o som abafado dos pífaros e das scaletas em rítimos 

de sucessos da época, como: Tema de Lara, Eu te amo meu Brasil, hino da bandeira, 

entre tantos outros que haviam e que me falha a memória os nomes. Todos os dias as 

16:30 horas sem falta, estavam todos na escola reunidos para o ensaio. O 

compromisso era abraçado por todos, com a disciplina de um quartel. Todos nós, 

sem atraso, comparecíamos e levávamos aquilo muito a sério. Ninguém faltava aos 

ensaios de medo de perder a vaga, o instrumento, a oportunidade [...] No dia do 

evento, as famílias formiguenses acordavam cedo e dirigiam-se aos cordões de 

isolamento, que eram respeitados fielmente, outros, que tinham o privilégio de 

morar no alto, abrigavam vizinhos e amigos para assistir o espetáculo do desfile [...] 

A Escola Normal aparecia após o Tiro de Guerra, com seus ponteiros e balizas, a 

gloriosa fanfarra (premiada até em Belo Horizonte nos Jogos da Primavera), sob os 

cuidados de Messias e os infindáveis pelotões, cada um representando um tema e 

carros alegóricos muito bem ornamentados [...] Diante do palanque que era 

usualmente armado, na Praça Getúlio Vargas, em frente ao Bazar Guri, onde 

autoridades se reuniam, discursavam e assistiam o melhor que o desfile trazia, as 

evoluções, os novos toques das fanfarras, os carros e idéias geniais que surgiam no 

propósito das instituições fazerem boa figura eram exibidos diante das autoridades.  

Findando as solenidades e o desfile, cada um voltava faminto para sua casa e após 

devolver instrumentos, retirar uniformes, alimentar-se, voltava às suas rotineiras 

atividades, apenas com as lembranças de um dia de gala na cidade (CARVALHO, 

2018). 

 

                                                           
*
 Em homenagem à Dona Pequenininha, ex-diretora da Escola Normal. 
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Figura 13: Fanfarra da Escola Normal no Estádio Juca Pedro em 1966 

 

 

Figura 14: Fanfarra da Escola Normal em apresentação no Colégio Santa Teresinha de Formiga em 1966, 

no centro da foto Orlando Arouca, seu regente 

 

Considerações finais 

 A documentação analisada demonstrou também que a atividade da Fanfarra da Escola 

Normal em Formiga estava relacionada com outros grupos coexistentes durante a segunda 

metade século XX e nos possibilitou obter informações que vão além do tipo de conjuntos e 

instrumentação utilizada pelos músicos, mas que permitem verificarmos ou formularmos 

questões acerca da atuação daqueles que diretamente estiveram envolvidos nestes momentos. 
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As fotografias que retratam as atividades estudantis com fanfarras a partir da década de 1950, 

evidenciam espaços e eventos nos quais as instituições atuavam, bem como fornecem 

informações que nos permitem inferir a receptividade social da comunidade. Contudo, em 

etapas posteriores, essas fotografias serão confrontadas ou acrescidas por dados advindos de 

novas fontes de informações, como depoimento de envolvidos e o levantamento de mais 

documentos pertinentes a este contexto em si. 

 Embora incipiente, essa comunicação aponta para as práticas musicais com fanfarras 

como um campo promissor para a pesquisa musicológica no interior de Minas Gerais e, 

possivelmente, para outras cidades do Brasil, tendo em vista seu impacto e receptividade 

comunitário pelo fato de integrar instituições de ensino e centenas de estudantes e suas 

famílias no âmbito dos desfiles e eventos cívicos, surgindo em meio às evidências 

iconográficas e hemerográficas que nos permitem a construção de narrativas históricas sobre 

estes contextos. 
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VELHO CHICO E SUA ORQUESTRA: O CANTO DAS LAVADEIRAS 

 

Everton Alves Silva 

 

Resumo:  

A comunicação tematiza o patrimônio imaterial do canto das lavadeiras do rio São Francisco, 

o “Velho Chico”. No bater das roupas na pedra, nas vestimentas a guarar, o cântico nasce. O 

trabalho árduo, o queimar do sol, as mãos calejadas, o corpo fatigado, não silenciam a 

melodia entoada. A abordagem dessas cantigas será promovida através  da interpretação do 

material sonoro produzido pelo projeto “Resgate das Cantigas das Lavadeiras do Rio São 

Francisco em Pão de Açúcar, Alagoas”. O objetivo é tentar articular os cantos dessas 

mulheres com seu cotidiano de trabalho e de vida, bem como as sonoridades do Velho Chico. 

Artistas natas, poetas do povo, enriquecendo a história de Minas Gerais, elas conferem uma 

voz de resistência e esperança ao mundo. 

 

Palavras-chave: Velho Chico; Patrimônio imaterial; Cantos; Lavadeiras. 

 

 

 

Introdução:  

O Rio São Francisco, também conhecido como “Velho Chico”, percorre 521 

municípios brasileiros, através de 5 estados.
*
 Nesse trajeto, ele viabiliza produções 

econômicas de inúmeros segmentos sociais, de grandes propriedades do agronegócio a 

minifúndios e residências cujos moradores labutam dia a dia por sua sobrevivência. 

Um desses grupos é constituído pelas lavadeiras ribeirinhas: centenas de mães e filhas 

que habitando nas regiões ribeirinhas do “Velho Chico”, conseguem sobreviver empregando-

se como lavadeiras. Para tanto, recorrem ao recurso natural das águas do rio: 

 
Antes mesmo de o sol despontar no horizonte, Diolice Feitosa de Sá, levanta da 

cama, arruma a trouxa e vai para o rio. Dazinha, como é conhecida, escolhe a melhor 

pedra, que depois de lavada sirva para estender a roupa. Prepara o sabão, pede 

proteção aos céus e começa a trabalhar. Durante 43 anos, ela percorreu o trecho 

que liga a sua casa no Bairro Santo Antônio, em Pirapora (MG), até a cachoeira do 

rio São Francisco. 

Ela iniciou na atividade aos 17 anos e foi componente de um grupo de 35 mulheres, 

conhecida como as Lavadeiras do São Francisco. Graças ao dinheiro que ganhou, 

conseguiu criar todos os sete filhos.
†
 

                                                           
*
 Cf. Verbete “Rio São Francisco”. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco. 

Acesso em: 15 abr. 2019. 
†
 SEVERINO. Tiago. As lavadeiras do Rio São Francisco. 4 out. 2006. Disponível em: 

<http://www.codevasf.gov.br/noticias/2006/historias-reais>. Acesso em: 17 abr. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
http://www.codevasf.gov.br/noticias/2006/historias-reais


 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

380 

 

 

 

Fig. 1 - As lavadeiras do São Francisco 

Mulheres simples que construíram cultura, amizades e criaram famílias com o trabalho no “Velho 

Chico”.
*
 

 

A vida não era fácil, como descreve Ana Rodrigues Araújo, moradora em Pirapora. 

Segundo ela, era difícil que uma mulher, ainda mais migrante como era o seu caso, com 

pouco ou nenhum estudo, conseguisse um emprego que lhe permitesse sobreviver com 

alguma dignidade. Nem mesmo o trabalho como doméstica, porque o mercado em casas de 

família estava saturado. O recurso era trabalhar no rio, a despeito das decorrentes mãos 

calejadas e problemas na coluna: “O serviço era de matar. A gente carregava trouxas de 

roupas grandes e pesadas. Para lavar tudo direitinho, esfregávamos uma vez a peça, batíamos 

na pedra, colocávamos para quarar, esfregávamos de novo e depois a roupa ia para o sol secar. 

[…] Mesmo assim, consegui criar todos os meus cinco filhos com honestidade, graças ao meu 

trabalho”.
†
 Tais dilemas também foram relatados pela lavadeira Maria Eliane Alves, residente 

em Traípu, estado do Alagoas, em vídeo disponível no youtube.
‡
 

 

                                                           
*
 Imagem disponível em: <http://www.codevasf.gov.br/noticias/2006/historias-reais>. Acesso em: 19 abr. 

2019. 
†
 SEVERINO. Tiago. As lavadeiras do Rio São Francisco. 4 out. 2006. Disponível em: 

<http://www.codevasf.gov.br/noticias/2006/historias-reais>. Acesso em: 17 abr. 2019. 
Disponível em: Sacrilegens, Juiz de Fora, v.10, n.1, p. 111-128, jan-jun/2013 - N. Borges - 

http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2014/01/10-1-9.pdf Acesso em 19 mai. 2019. 
‡
 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yWlmlzPP4BE>. Acesso em 18 abr. 2018. Imagens 

igualmente dramáticas do cotidiano das lavadeiras de Brejo Grande, Xingó, no estado de Sergipe, embora sem 

relatos, podem ser encontradas no vídeo disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=nbVfWvZmTM8> Acesso em 22 abr. 2019. 

http://www.codevasf.gov.br/noticias/2006/historias-reais
http://www.codevasf.gov.br/noticias/2006/historias-reais
http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2014/01/10-1-9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yWlmlzPP4BE
https://www.youtube.com/watch?v=nbVfWvZmTM8
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1. O som das lavadeiras 

Em um esforço por tornar mais suportável a dureza dessa lida, tais mulheres recorriam 

à prática das cantorias, que com o passar do tempo mostraram-se indissociáveis de sua rotina 

de trabalho. Recentemente, algumas instâncias culturais vêm atentando para a dimensão 

patrimonial destes cantos, e passaram a registrá-los, bem como a reconhecer tais grupos de 

mulheres como uma modalidade artístico-cultural. Tal prática ocorreu, sobretudo, com o 

Coral das Lavadeiras de Almenara, que foi instituído com 9 integrantes, dentre as 50 mulheres 

que fazem parte do grupo em 1991, quando o prefeito Roberto Magno construiu a lavanderia 

comunitária no bairro São Pedro, para que as lavadeiras tivessem, ao sair da beira do rio onde 

lavavam e cantavam, melhores condições para o exercício do trabalho. O Coral, assim, foi 

formado com as 9 mulheres que se dispuseram a se dedicar às apresentações em viagens pelo 

país. Inicialmente, elas se apresentaram várias vezes sem nenhuma contrapartida financeira, 

movidas pelo intuito de cantar e mostrar sua arte. São moradoras da cidade de Almenara há 

décadas e, pelo que relatam, algumas nasceram em fazendas próximas e lugarejos vizinhos. 

Incentivadas pelo cantor e pesquisador cultural Carlos Farias, elas passaram a cantar em 

festivais em várias cidades do Brasil e também em alguns países europeus. Apresentam 

cânticos de trabalho, lúdicos, religiosos e de louvação de influência africana, indígena e 

portuguesa nos estilos de batuques, sambas, afoxés, frevos, rodas, modinhas e toadas. 

Participaram da gravação do CD “Por Cima das Aroeiras” em 1999. Em 2002 gravaram o 

CD-livro “Batukim Brasileiro”- O Canto das Lavadeiras” e em 2005 gravaram o CD “Aqua”. 

Em 2006 o grupo fez o espetáculo “Batendo Roupa, Cantando a Vida” (CD “Batukim”, 2002 

e “Aqua”, 2005). Em seu repertório, o Coral também mostra o diálogo estabelecido entre as 

cantigas de amigo galaico-portuguesas e as demais cantigas entoadas juntamente com o 

compositor Carlos Farias. Da mesma forma, o Coral revela os aspectos da música 

trovadoresca que veio para o Brasil na época da colonização, preservando as cantigas de 

amigo medievais, cujo sentimento feminino é evidenciado juntamente com a predominância 

do ambiente rural e com a presença da mulher lavadeira em contato íntimo com a natureza. 

Há referências às culturas erudita e popular abordando elementos que se cruzam entre elas, 

bem como as questões de identidade na relação intrínseca das cantigas com a memória e a 

tradição cultural (ATAÍDE, 2008).  

Por sua vez, as lavadeiras no município de Pão de Açúcar, no estado de Alagoas 

também promovem suas cantigas, as quais trazem “um misto de canções migradas dos 

batalhões de lagoas, mulheres rendeiras, pescadores, casas de farinha, índios, escravos, 
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menestréis portugueses da idade média e outros povos, raças e grupos”.
*
 

 
Além de aproveitar os recursos existentes, o Rio da Unidade Nacional também, 

tornou-se para elas um local de encontro e bate papo. Para passar o tempo e 

amenizar o impacto do trabalho, as lavadeiras cantavam versos de criação própria. O 

preferido do grupo era: “menina da saia verde que não te deu fui eu. Porque eu não 

te dei pegou a saia e vendeu”. Os versos simples ganham vida, quando a ex-

lavadeira com uma voz tranquila liga cada palavra, por meio de uma musicalidade 

que lembra os sambas antigos. 

Juntas formavam um grande coral que era possível ser escutado da beira do rio. As 

cantigas se uniam ao som da cachoeira. Tudo se tornava uma melodia que variava 

entre a nostalgia das rimas e o retrato bucólico das corredeiras, das praias e da vida 

que se levava. Os locais mais procurados pelas mulheres ficavam nas ilhas antes da 

Ponte Marechal Hermes e na cachoeira. Não havia posição determinada para cada 

pessoa. Aquelas que chegassem mais cedo poderiam ficar com as pedras - pontos 

melhores para estender a roupa, durante a secagem. As outras deveriam pegar capim 

para fazer uma cobertura no solo, onde poderiam esperar a água escorrer. Não havia 

disputa ou brigas pelos melhores locais. Pelo contrário, desenvolveu-se um espírito 

comunitário, baseado na fraternidade.
†
 

 

Porém, existem muito poucas gravações das cantigas das lavadeiras do São Francisco. 

Neste trabalho, vamos então interpretar um desses vídeos. 

 

2. Interpretando uma das canções das lavadeiras do Velho Chico 

 Para esta comunicação, selecionou-se a música “Lavadeira”, cantada por uma das 

mulheres que labutam diariamente lavando roupa no Rio São Francisco. Seu canto foi 

registrado em vídeo e disponibilizado no youtube.
‡
 Transcrevemos abaixo a letra da música: 

Lavadeira 

  

O sol vem nascendo ali 

Eu vi uma velhinha assim 

Com a trouxa deste tamanho 

E a água pequenininha. 
 

Lava, lava, lavadeira 

Quanto mais lava mais cheira. 
 

Bate, bate, lavadeira 

Quanto mais bate mais cheira. 
 

Torce, torce, lavadeira 

Quanto mais torce mais cheira. 
 

Seca, seca, lavadeira 

Quanto mais seca mais cheira. 
 

                                                           
*
 Jornal Cultura, 4 jun. 2013. Disponível em: 

<https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/5720/2013/06/04/grupo-que-resgata-as-cantigas-de-
lavadeiras-do-rio-sao-francisco-se-apresenta-hoje-a-noite-em-pao-de-acucar>. Acesso em: 18 abr. 2019. 
†
 SEVERINO. Tiago. As lavadeiras do Rio São Francisco. 4 out. 2006. Disponível em: 

<http://www.codevasf.gov.br/noticias/2006/historias-reais>. Acesso em: 17 abr. 2019. 
‡
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8ijmyNwq9To. Acesso em: 28 maio 2019. 

https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/5720/2013/06/04/grupo-que-resgata-as-cantigas-de-lavadeiras-do-rio-sao-francisco-se-apresenta-hoje-a-noite-em-pao-de-acucar
https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/5720/2013/06/04/grupo-que-resgata-as-cantigas-de-lavadeiras-do-rio-sao-francisco-se-apresenta-hoje-a-noite-em-pao-de-acucar
http://www.codevasf.gov.br/noticias/2006/historias-reais
https://www.youtube.com/watch?v=8ijmyNwq9To


 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

383 

 

Dobra, dobra, lavadeira 

Quanto mais dobra mais cheira. 
 

Passa, passa, lavadeira 

Quanto mais passa mais cheira. 
 

Guarda, guarda, lavadeira 

Quanto mais guarda mais cheira. 

  

 Quanto à melodia, é possível aproximá-la (como paródia) da canção folclórica “Meu 

Belo Castelo”, cuja partitura é de domínio público.  

 

Fig. 2 – Partitura da canção “Meu Belo Castelo”.
*
 

 

 A letra da canção retrata os afazeres de uma lavadeira, que acorda de manhã junto ao 

sol nascente, descrevendo minuciosamente seu trabalho traçado: lavar, bater, torcer, secar, 

dobrar, passar e guardar. Tais aspectos, porém, podem acabar passando despercebidos pela 

energia implícita em cantigas como essa. Sua letra retrata a dureza que fisicamente é exigida, 

porem, sua melodia remete a um escape da dor, um anestésico que prevalece junto ao sorriso 

no dever de lavadeira durante mais um trabalhoso. 

 Desde cedo, as lavadeiras, como tantos outros grupos de trabalhadores, recorrem aos 

cantos ao perceberem que a música, ajuda a suportar a dureza do dia a dia. Tais cantigas, 

transmitidas de gerações e gerações, tornam essas mulheres guerreiras as guardiãs de uma 

cultura imaterial, ainda pouco conhecida ou valorizada, mas com enorme validade social e 

política.  

  

3. O tema das lavadeiras na MPB 

https://www.youtube.com/watch?v=KeIm-xS8tCE 

Em seu estudo de doutorado sobre a presença das lavadeiras nos estudos científicos 

dos séculos XIX e XXI, defendido no Programa Memória Linguagem e Sociedade da 

Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB), Leda Maria Fonseca Bazzo reconstitui as 

diferentes representações e relações mantidas no Brasil com esta figura feminina: 

                                                           
*
 Partitura disponível em: indicar o site. Acesso em: 28 maio 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=KeIm-xS8tCE
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Os trabalhos nos mostram também que, desde o século XIX há uma divisão 

hierarquia da categoria das trabalhadoras lavadeiras. Se por um lado havia, desde o 

século XVIII as escravas de ganho no labor desta função de lavadeira, no final do 

século XIX, a profissão de lavadeira foi também requerida pelas imigrantes 

portuguesas em Santos (litoral paulista) como uma das ocupações mais procuradas. 

[…]  

 

É nesse contexto do imediato pós-abolição, inclusive que, no campo literário, a mãe de 

Machado de Assis lutou por ganhar a vida como lavadeira, situação similar a enfrentada pelos 

familiares de alguns músicos, como Lupicínio Rodrigues (OLIVEIRA, s.d. p. 34). 

Ao longo do século XX, pelo menos em sua primeira metade, as lavadeiras 

permanecem como presença nas paisagens das cidades: elas percorrem as vias públicas e se 

utilizam das bicas, chafarizes e rios próximos. Mas são vistas com desconfiança, já que 

transitam livremente no espaço público e ordenam seu próprio tempo, de forma distinta das 

normas endereçadas às mulheres de classe média e alta, geralmente mais confinadas ao lar. 

Esta é também a leitura da historiadora Maria Izilda Santos de Matos, na obra 

“Cotidiano e cultura: história, cidade e trabalho”, que intepreta a situação das lavadeiras de 

São Paulo das primeiras décadas do século XX:
*
  

Ressalta que delas restou a imagem ‘de mulheres muito dispostas para o trabalho’, 

muitas das quais se tornaram chefes de família. De quebra, ‘eram tidas como ‘quem 

não leva desaforo para casa’, pois cotidianamente envolviam-se em brigas e 

acabavam parando na polícia’. Essas representações — que se nutriam, mesmo que 

parcialmente, de experiências vividas — perduravam, como se percebe, pelo menos 

até o ‘Estado Novo’ (PARANHOS, 2013, p. 141). 

 

Também na música popular brasileira, o trabalho diário vivenciado pelas lavadeiras 

neste período tornou-se temas de interpretações e composições icônicas. No samba “Inimigo 

do Batente”, de composição de Wilson Batista e Germano Augusto, gravado por Dircinha 

Batista pelo selo Odeon em outubro de 1939 e lançado em maio de 1940,
†
 é narrada a história 

de uma trabalhadora “cansada do ‘lesco-lesco’ da vida de lavadeira que vem consumindo os 

seus dias” (Ibidem, p. 138-139).  

 

Eu já não posso mais  

A minha vida não é brincadeira  

É, estou me desmilingüindo  

Igual a sabão na mão da lavadeira  

Se ele ficasse em casa  

Ouvia a vizinhança toda falando  

Só por me ver lá no tanque  

Lesco-lesco, lesco-lesco, me acabando. […] 

                                                           
*
 Cf. MATOS, Maria Izilda Santos de. Cotidiano e cultura: história, cidade e trabalho. Bauru: Edusc, 2002, p. 

144 e 146. 
†
 Relançado no LP Cantoras da época de ouro. Revivendo, 1988. 
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O “lesco-lesco” torna-se título, inclusive, de outra composição, interpretada por 

Carmen Costa, que junto com a música “Vai trabalhar”, de Aracy de Almeida, “recolocavam 

em cena a queda-de-braço travada pelas lavadeiras com a luta pela sobrevivência”. Assim, a 

primeira canção relata “a lida da mulher que se mata de tanto trabalhar no tanque (a repetição, 

ao longo da música, de lesco-lesco, lesco-lesco, lesco-lesco, sugere, obviamente, o 

movimento quase incessante de quem lava a roupa), o que se choca com o bem-bom em que 

vive seu marido” (Ibidem, p. 140). Verifica-se, mais do que uma atitude passiva, uma crítica 

inconformada com tal situação. 

Meu marido não faz nada  

Só leva a vida gozando  

Eu já estou com dor nas costas  

O tanque está me acabando  

No lesco-lesco No lesco-lesco No lesco-lesco  

As mulheres estão por baixo  

O homem é que determina  

Traz da rua a roupa suja  

A mulher que vá pra tina  

No lesco-lesco No lesco-lesco No lesco-lesco. 

 

A segunda música também acentua esse “contraste entre a mulher tragada pela rotina, 

dedicada ao trabalho penoso, e o homem que leva a vida na flauta” (Ibidem, p. 140-141). E, 

mais ainda do que na primeira, explicita a indignação feminina: 

Isso não me convém  

E não fica bem 

Eu no lesco-lesco  

Na beira do tanque  

Pra ganhar dinheiro  

E você no samba o dia inteiro. 

 

Contudo, já nas décadas finais do século XX e início do XXI, as lavadeiras são 

associadas a lutas por melhores condições de vida, dignidade do trabalho e reconhecimento 

dos direitos das mulheres, sobretudo das mulheres negras. Tais aspectos foram realçados pelas 

composições musicais, a exemplo das canções gravadas por MPB, Dominguinhos, Zeca 

Pagodinho, Elba Ramalho, Lenine e Maria Rita.  

  

Considerações finais 

O tom, a cor, a sensação, o sentimento; esse material tentou descrever o imaterial, 

talvez ainda não foi definido a tamanha importância cultural que essas mulheres brasileiras 

tem trazido e carregado consigo e suas gerações durante décadas e até séculos. Um tesouro 
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nacional que deve ser iluminado para o conhecimento da sociedade.  

Espero eu, que este artigo tenha sido um instrumento dessas vozes que ainda 

sobrevivem, lá bem longe talvez dos tempos modernos, da sociedade moderna. São historias 

que precisão serem ouvidas, apreciadas e contadas.  

 Por fim, hoje entendemos um pouco mais do valor dessas vidas, dessas mulheres, as 

lavadeiras. E que seu canto nunca se cale, em uma só voz, possa ecoar sua alegria e força 

entre a natureza e os homens. O Velho Chico agradece por vocês serem uma célula de sua 

grandiosa extensão, por serem a melodia da harmonia de suas águas. É nós, meros homens 

modernos, agradecemos por nós reensinar o que é ser forte e guerreiro, com sorriso no rosto e 

alegria de viver, cantando e encantando vida. Obrigado Lavadeiras. 

 

Referências: 

OLIVEIRA, Marcia Ramos de. Lupicínio Rodrigues: a cidade, a música, os amigos. 
Dissertação (Mestrado em História). Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. 

PARANHOS, Adalberto. Além das amélias: música popular e relações de gênero sob o 

“Estado Novo”. ArtCultura, Uberlândia, v. 15, n. 27, p. 133-144, jul.-dez. 2013. 
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WU LI, DE H. J. KOELLREUTTER: O PROCESSO DE MONTAGEM 

PELO GRUPO DE ESTUDOS EM MÚSICA CONTEMPORÂNEA DA 

UFOP 
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.  

  

Resumo 

Descreve o os processos de montagem e interpretação da obra “Wu li” de Hans-Joachim 

Koellreutter pelo Grupo de Estudos em Música Contemporânea (GEMC), um projeto de 

extensão do curso de licenciatura em música da Universidade Federal de Ouro Preto, voltado 

ao estudo e interpretação de repertório de vanguarda e experimental em conexão com outras 

linguagens artísticas. A partir dos conceitos que norteiam a composição e do trabalho de 

leitura da partitura se discute a pertinência da livre improvisação e de elementos da linguagem 

musical contemporânea no contexto de formação de professores. 
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1 - Introdução 

O século XX foi palco de um processo de descoberta e exploração no terreno musical 

sem precedentes na história da música. Pierre Schaeffer, em seu “Tratado dos Objetos 

Musicais”, destaca “três fatos novos” que determinaram essa enorme expansão do campo 

musical: (1) a investigação folclórica, (2) a música experimental e (3) a contestação do 

sistema musical (SCHAEFFER, 1993). Ainda que tais atitudes tenham provocado um 

progressivo efeito de estranhamento em relação às concepções antes fundadas nos ideais 

clássicos de beleza e produção artística, se constata que a maioria das escolas de música 

fundamenta seus projetos pedagógicos e suas metodologias na música tradicional. Há uma 
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defasagem, um atraso entre a produção artística de renovação, experimental ou 

contemporânea e sua apropriação pelos processos de escolarização da música. Tal defasagem 

se manifesta em metodologias pouco abrangentes, bem como na distância entre os avanços 

estéticos e conceituais da música atual e o campo geral da educação musical. A importância 

de tais questões na formação de professores de música justifica a criação de um grupo de 

estudos dedicado à música contemporânea no âmbito de um curso de licenciatura em música. 

Assim, o Grupo de Estudos em Música Contemporânea (GEMC) da Universidade Federal de 

Ouro Preto foi criado com o propósito de estimular uma reflexão e uma prática em torno das 

possibilidades de apropriação, pela educação musical, dos avanços mais recentes da 

linguagem musical. Estruturado a partir de um projeto de extensão, se articula ao ensino de 

graduação, pois aprofunda e expande o conteúdo de uma série de disciplinas específicas do 

curso de licenciatura em música. Se articula também à pesquisa, uma vez que suscita objetos 

de estudo e investigação em trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica. Desde 

sua criação em 2015 o grupo se dedicou à realização de obras com caráter experimental, 

geralmente ausentes do universo de formação dos alunos, e também à aproximação entre 

meios artísticos, a partir de experiências com o vídeo, a poesia e a performance. Assim, o 

processo de trabalho do grupo se constitui na discussão conceitual e na montagem de obras 

com caraterísticas de abertura, indeterminação e diálogo entre meios
*
. O presente artigo relata 

as estratégias de montagem de Wu li, de Hans-Joachim Koellreutter, uma das peças cujo 

trabalho de interpretação gerou um fecundo campo de discussão acerca dos significados da 

música, expandindo a experiência destes professores de música em formação. 

 

2 - Wu li: uma partitura e seus significados 

Wu li, de Hans-Joachim Koellreutter foi composta em 1990 e estreada em 25 de 

setembro do mesmo ano, no auditório do IBAM no Rio de Janeiro, com regência do 

compositor. Desde então foi executada por diversos músicos, nas mais variadas formações 

instrumentais.  A partitura é precedida por um ensaio, intitulado “Wu li: Um ensaio de música 

experimental” escrito pelo compositor, no qual faz considerações sobre a concepção da peça e 
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de aspectos relativos à sua interpretação. Para Koellreutter, é uma peça eminentemente 

experimental, não se trata de uma obra musical no sentido comum do termo, mas de um 

“ensaio”. Esse texto inicial esclarece aspectos como o significado das palavras chinesas “Wu 

li”, que podem ter sentidos distintos tais como “modelos de energia orgânica; meu caminho; 

insensatez; aferro minhas ideias; iluminação” (KOELLREUTTER, 1990a, p. 3). Para a 

execução da partitura foi necessário não apenas se deixar impregnar pela polissemia do termo 

com discutir e aprofundar uma série de conceitos explanados neste ensaio, como os listados 

abaixo.  

 

(1) Planimetria. Embora haja uma breve alusão a esse conceito foi necessário buscar 

uma melhor definição no livro “Introdução à estética e à composição musical 

contemporânea”, no qual planimetria é definido como “uma técnica de composição que tem 

como base a estética relativista do impreciso e paradoxal, este último visto como superação da 

dualidade de contrários aparentemente opostos” (KOELLREUTTER, 1984 p 36). Numa 

definição dicionarizada planimetria é descrita como 

 

maneira específica de organizar a música estruturalista (...). Levantamento 

cronográfico destinado a fornecer as medidas e proporções do plano partitura ou de 

uma de suas partes, isto é, a projeção gráfica das partes significativas do trecho. 

Realização de um espaço temporal vazio (plano ou fundo) pelo levantamento de 

ocorrências musicais. (KOELLREUTTER, 1990 p. 104) 

 

 

Tendo em vista que o modelo de composição planimétrico tem como base a estética 

relativista do impreciso e paradoxal, para melhor compreendermos o termo, necessitamos 

buscar quais preceitos envolvem esta estética. 

   

(2) Estética Relativista do Impreciso e Paradoxal. A estética relativista do impreciso 

e paradoxal é frequentemente citada nas obras de Koellreutter. Praticamente todos os aspectos 

e características presentes em suas últimas composições e escritos convergem para este 

modelo. Apesar de muito mencionada, o compositor não conceituou este termo de forma 

precisa, todavia, analisando seus textos, aulas e partituras, conseguimos identificar alguns 

pontos centrais. Este modelo estético é decorrente das descobertas e transformações 

científicas que ocorreram no final do séc. XIX e início do séc. XX que culminaram na teoria 

da relatividade de Einstein. As premissas dessas formulações foram assim sintetizadas por 

Koellreutter: 
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1) Não há pontos de referência fixos (exemplo de ponto de referência fixo: centro 

tonal);  

2) Existe predominância dos parâmetros imprecisos ou dos precisos transformados 

em imprecisos. (A música, desde a renascença até o começo do sec; XX, tende ao 

preciso, enquanto que a música atual tende ao impreciso); 

3) Não há antes nem depois no ato da seleção dos signos musicais, pois eles não 

obedecem a uma ordem temporal determinada; 

4) Há equivalência entre todos os elementos constituintes (não há hierarquia): são 

todos permutáveis.  

5) A estruturação (serial ou gestáltica) assegura a comunicabilidade da obra e a 

ordem dos signos musicais;  

6) A música aproxima-se do conceito de contínuo sem-silêncio;  

7) Há diversidade dos componentes, mas não há contraste no sentido dualista de 

algo oposto ou contraditório; a sensação de unicidade da composição resulta da 

audição e da percepção sistática como sinérese, isto é, os signos musicais são unidos 

e apreendidos num todo único por meio da integração (percepção sistática), sendo 

que esta sensação de unidade não ocorre por meios racionais e sim por processos 

arracionais (sinérese); 

8) Os conceitos de consonância e dissonância, tempo forte e fraco, melodia e acorde, 

primeiro e segundo temas, harmonia, contraponto e sensação de tônica e dominante, 

deixam de ser conceitos opostos (dualismo);  

9) Não há desenvolvimento dos signos musicais, mas sim, disposição e 

transformação, sendo esta o processo que dá nova forma, feição ou caráter ao signo 

musical; que torna diferente do que era; que o submete a um processo de 

metamorfose (mudança de forma ou estrutura);  

10) A composição musical não possui caráter causal (ex.:a sensível que pede tônica), 

tornando acausal e de caráter estatístico, onde o conjunto de elementos ou 

ocorrências, relativos a um fato estético – musical são imprevisíveis. 

(KOELLREUTTER, 1984 p. 36-7) 

 

 

Koellreutter também classifica Wu li como uma obra dentro da “estética relativista do 

impreciso e paradoxal” (KOELLREUTTER, 1990a p. 2), e enfatiza a importância e 

participação do som e do silêncio em sua obra: “Na nova estética, som é silêncio e silêncio é 

som. Ambos os fenômenos geram tensão – Entende-se por tensão uma fase de interceptação 

‘internal’ de um estado psíquico precedente, em que se faz sentir a necessidade de distensão – 

e, portanto, expressão”. (Idem p. 2-3). Consideramos, desta forma, trabalhar e destacar o 

papel do silêncio de maneira evidente dentro do processo de montagem de Wu li. 

 

(3) Plano. Conceito essencial para a música planimétrica. Para Koellreutter (1990b p. 

105), plano é o “espaço continente em que acontecem as ocorrências musicais (= silêncio)”.  

Também em “Wu li: um ensaio de música experimental”, o autor afirma que o plano existe 

sempre onde há sons, que é o portador das ocorrências sonoras, e que as ocorrências musicais 

são manifestações do plano. (KOELLREUTTER, 1990a p. 3). Ou seja, é um fundo do qual 

emergem todas as possibilidades sonoras, incluindo aquelas que os ouvidos humanos não 

percebem. 
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(4) Estruturalismo. Ao se referir a Wu li como uma composição planimétrica, 

Koellreutter justifica tal opção como “uma maneira específica de ordenar a música 

estruturalista” (KOELLREUTTER, 1990a, p. 2). Portanto, para entender a planimetria, 

devemos entender o que seria a música estruturalista na visão do compositor. Para ele, 

estruturalismo é uma “tendência estilística em que estruturas (unidades estruturais ou 

gestalten
*
) substituem melodia, harmonia, etc. Os componentes da obra musical estruturalista 

não são independentemente analisáveis, mas representam um conjunto de interrelações 

dinamicamente perceptíveis em constante movimento”.  (KOELLREUTTER,1990b p. 55)  

 

3 - A montagem 

Para relatar o processo de montagem de Wu li, foi necessário inicialmente relembrar as 

etapas do trabalho, desde a discussão e interpretação dos conceitos do “ensaio” bem como o 

estranhamento inicial com a partitura, uma vez que a notação planimétrica deixa margem a 

possibilidades muito abertas de interpretação. Em seguida, analisamos gravações de algumas 

apresentações e ensaios da peça, pelo grupo, a fim de recuperar o resultado sonoro. 

Concomitantemente, realizamos entrevistas com os participantes
†
 da montagem.  

O primeiro movimento de aproximação à obra foi a realização de uma leitura coletiva 

de “Wu li: um ensaio de música experimental” buscando entender os conceitos e intenções do 

texto. Apenas depois disso o grupo se dispôs a enfrentar a partitura e realizar uma leitura “à 

primeira vista”, um gráfico planimétrico com elementos dispostos em rede e uma série de 

convenções acerca das durações entre esses elementos. A partitura gráfica de Wu li é 

apresentada como “Diagrama K” para cuja execução Koellreutter apresenta as seguintes 

instruções:  

 

Trata-se de uma composição em cuja macroforma, cada uma de suas partes, 

em certo sentido, contém o todo à maneira de um holograma. Trata-se de 

padrões sonoros multidimensionais e multidirecionais, possíveis de serem 

redistribuídos (criados e/ou transformados), um fenômeno dinâmico de que 

                                                           
*
O termo gestalt não possui, na língua portuguesa, tradução que lhe dê sentido exato. Contudo, por aproximação, 

pode ser entendido como configuração: conjunto de pontos, linhas, sons ou outros signos que tendem a serem 

percebidos de imediato como um todo (= unidade estrutural). (KOELLREUTTER, 1984 p. 65) 
†
Jêronimo Bastos Zaluar, Dairan Jhordan Daniel, Marco Túlio de Paula, Felipe Malaquias Alves, Alexandre de 

Almeida Ameno, Victor de Jesus Ferreira. As perguntas feitas foram as seguintes:  Qual a sua concepção de 

música experimental antes de participar do processo de montagem e interpretação da peça Wu Li? Esta 

concepção mudou depois/durante o processo? De que forma?  Você acha que o processo de montagem e 

interpretação da peça Wu Li contempla elementos importantes na formação do professor de música? De que 

maneira? 
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procedem novos padrões (holomovimento). Trata-se de uma autêntica teia 

dinâmica para manejar variação e a noção de ordem, empregando o 

diagrama para manejar variação e transformação, e a planimetria para 

determinar os princípios de ordem. (KOELLREUTTER, 1990 p.4) 

 

 

Para a maioria dos músicos esse momento representou uma incógnita, pois não havia 

nenhuma referência sonora como ponto de partida, uma vez que a planimetria oferece uma 

estrutura mas não um material sonoro.  

  

Não foi fácil conseguir executar uma ideia tão abstrata e tão inovadora para mim. 

(Jerônimo Bastos Zaluar) 

 

Durante o processo de montagem de Wu-li pude perceber que as            

possibilidades são ainda maiores do que eu imaginava, para não dizer infinitas. 

Posso dizer que a minha concepção sobre o termo não mudou, mas pude colocar em 

prática e perceber o quanto é difícil desconstruir certos fundamentos da música 

convencional, como por exemplo o sistema tonal. (Felipe Malaquias Alves) 

 

Eu não tinha nenhuma noção sobre música experimental, conheci através da 

Universidade que me mostrou vários jeitos de ouvir e pensar música. A princípio 

Imagem 1 – Diagrama K 

Fonte: KOELLREUTTER, 1990a p.5 
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nada disso entrava na minha cabeça, não conseguia entender como essas coisas, 

esses sons eram música. (Dairan Jhordan Daniel Santos Silva) 

 

Música experimental para mim era algo sem controle, uma música que poderia ser 

uma bagunça generalizada sem sentido algum, uma reprodução aleatória pelos 

músicos que não se preocupam com o som tocado e sua finalidade. Talvez a carga 

que a palavra "experimental" carrega, me fazia ter essa concepção. (Victor de Jesus 

Ferreira) 

 

 

 

 

 

Assim, antes da primeira tentativa de execução da peça completa, cada músico 

realizou uma breve pesquisa sonora em seus instrumentos
*
, com o intuito de constituir um 

material sonoro básico que possibilitasse um ponto de partida, pois, não havendo indicações 

aproximadas de alturas, timbres, intensidades, modos de ataque, e sendo a organização 

temporal aberta e indeterminada, era evidente que se tratava de uma improvisação livre. 

Segundo Costa (2016, p. xiii), “a livre improvisação é pensada como resultado de uma ação 

criativa, coletiva e intencional de um grupo específico de músicos que se configuram assim, 

                                                           
*
 Acordeon de 120 baixos, violão, cravo, piano a quatro mãos. 

Imagem 2 – Superposição de diagramas 

Fonte: KOELLREUTTER,1990a p.6  
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enquanto performers criadores”. No entanto, durante a primeira execução, percebemos o 

seguinte problema: em determinados momentos houve uma predominância de elementos 

característicos da música tradicional, tanto em relação ao ritmo quanto às relações 

intervalares, o que não correspondia às instruções presentes na partitura nem às premissas da 

“Estética do impreciso e do paradoxal”. Além disso, ocorreram diversos momentos de 

silêncios despropositais e não dialógicos, espécies de hesitações não intencionais, advindos do 

estranhamento a este tipo de composição. Após mais algumas tentativas, constatamos que as 

mesmas questões performáticas persistiam, demandando assim um trabalho de desconstrução 

a fim de alcançar os parâmetros necessários para uma execução possível da peça. Dessa 

forma, foi necessário abandonar a partitura e realizar alguns exercícios que possibilitassem 

uma ampliação dos recursos para uma abordagem inicial.  

O primeiro desses exercícios foi a leitura e improvisação a partir de algumas séries de 

doze sons
*
. O intuito era promover uma acomodação sensorial em relação à ausência de um 

centro tonal e introduzir os conceitos de espacialização. Para tanto, foi proposta uma leitura 

das séries e suas transposições nas formas seriais (original, inversão, retrógrado e inversão do 

retrógrado). Essa leitura buscava explorar as possibilidades de explodir a linearidade melódica 

através da espacialização dos registros e da variação de diversos modos de ataque, desde que 

a série fosse totalmente contemplada. Com esses dados decidimos, então, executar a série 

levando em conta os parâmetros estabelecidos e a tentativa de diálogo entre os músicos. 

Notamos que, após a realização deste exercício, o resultado sonoro se aproximou mais de uma 

textura em teia, menos melódica e mais gestáltica, tal qual Koellreutter propõe para a 

execução de Wu li.  

Embora os padrões tonais, melódicos e harmônicos tenham sido inicialmente 

desconstruídos a partir do trabalho com as séries dodecafônicas, o aspecto rítmico permanecia 

ainda preso a um campo predominantemente métrico e pulsante. Com o objetivo de elaborar 

esse aspecto, escolhemos a peça Instrução 61, de L. C Vinholes, pois acreditamos que esta 

obra possui características que poderiam auxiliar no processo de montagem de Wu li. De 

acordo com Rosa (1993), Instrução 61 é uma peça aleatória
†
, composta de forma não 

convencional (tanto em relação ao procedimento de composição quanto à partitura), para 

                                                           
*
 Opus 27 de Anton Webern e opus 33 Arnold Schoenberg 

†
 Além de instrução 61, outras peças de L.C VInholes como, instrurção 62 e Peça/Pessa para fazer psiu/Xi 

“possuem uma nova concepção musical, ou seja, as peças não têm estrutura ou forma e, logicamente, faltando-

lhes a estrutura ou a forma, a peças não existem, elas precisam ser criadas pelos intérpretes/instrumentistas e 

colaboradores/público, mediante um conjunto de recomendações ou indicações, daí o nome ‘instrução’”. 

(ROSA, 2011, p. 52) 
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quatro instrumentos quaisquer. O processo composicional utilizado foi a confecção de cem 

cartões (12x12 cm), divididos em quatro partes de vinte e cinto cartões cada. Em cada uma 

das partes há sete cartões marcados com uma linha longa, sete com uma linha curta, sete com 

um ponto centralizado e quatro em branco, cada símbolo correspondendo a um modo de 

execução. Para a execução, os blocos de 25 cartas são embaralhados e distribuídos para quatro 

colaboradores posicionados em frente ou ao lado de cada executante, mostrando os cartões 

individualmente a fim de que os instrumentistas façam a leitura dos signos. 

 

 

 

 

A execução de Instrução 61 possibilitou não apenas a desconstrução da métrica regular 

e de certa linearidade melódica ainda residual nas séries dodecafônicas, como ajudou a 

construir blocos harmônicos não tonais, constituídos por clusters fechados ou intervalos com 

segundas menores agregadas, desestabilizadoras das relações tonais. Além disso os signos 

sonoros aleatórios, intercalados por lapsos de silêncio, possibilitaram a conscientização da 

importância do espaço na performance, fator de aproximação aos procedimentos da música 

planimétrica.  

 

Pude perceber a importância do silêncio na música, e que ele é muito mais presente 

do que eu imaginava, isso em todas as músicas que ouvimos. (Alexandre de 

Almeida Ameno) 

 

Através dos sons e silêncios, levando também a ter uma percepção mais apurada 

para os mínimos detalhes. (Dairan Jhordan Daniel Santos Silva) 

 

Uma vez preparado esse ambiente propício à livre improvisação, foi possível percorrer 

os diagramas de Wu li e ir estabelecendo (sem fixar) um percurso que, embora avesso a um 

sistema, numa espécie de “anti-idioma” (COSTA, 2016, p. 2), aos poucos foi-se delineando 

como forma. Para isso foi de fundamental importância a contribuição de um músico 

experiente
*
 numa série de encontros. A característica fundamental que se delineou e que 

                                                           
*
 Bernardo Vescovi Fabris, saxofonista, professor do curso de Música da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Imagem 3 – “Instrução 61” de L.C Vinholes. 

Fonte: ROSA, 1993 p. 68 
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acabou por se tornar um conceito da interpretação do GEMC para Wu li - mesmo com a série 

de execuções realizadas apenas com os integrantes estudantes de licenciatura do grupo - foi a 

de que os sons da livre improvisação surgiriam do plano de silêncio e, após um longo 

percurso, seriam devolvidos a esse plano “portador das ocorrências sonoras” 

(KOELLREUTTER, 1990a, p. 2). Ao devolver o silêncio instrumental ao ruidismo ambiental, 

os instrumentistas buscaram desconstruir todo idiomatismo instrumental, e não apenas a 

sonoridade convencional dos instrumentos (notas), suas possibilidades expandidas 

(percussões, modos de ataque e regiões não usuais) mas também a gestualidade e a postura 

corporal, a ponto de cada músico estranhar o próprio objeto que tinha em mãos. Outro fator 

decisivo na consecução de uma concepção de performance foi a incorporação do trabalho 

cênico
*
. Assim, não apenas os sons eram tratados gestalticamente, como configurações de 

aglomerados sonoros, mas os movimentos e os deslocamentos no espaço da performance 

como que refletiam a concepção planimétrica. Silêncio, ruído ambiental, som instrumental, 

ruído instrumental, gesto, percursos, interações, constituindo um “verdadeiro evento 

coreográfico de sons e ocorrências musicais interatuantes através do tempo” (Idem, p. 3). 

 

4 - Considerações finais 

 

Para a realização de uma performance onde o ruído ambiental, a gestualidade, a 

movimentação dos músicos no espaço tivessem tanta importância quanto o desdobramento 

dos sons no tempo, foi necessário que os integrantes do GEMC enfrentassem um processo de 

desconstrução de vários aspectos.  A negação de elementos já constituídos da linguagem 

musical pode suscitar algumas questões em relação à pertinência desse trabalho no contexto 

de formação de professores de música. Afinal, o que há para se desconstruir no processo de 

pessoas ainda em formação? Talvez, entre a desconstrução de padrões estabelecidos e a 

construção de processos abertos, não haja uma dicotomia e a incorporação de uma abordagem 

“relativista e paradoxal” pode contribuir para a conscientização de aspectos mais gerais, 

                                                           
*
 Wu li foi apresentada pelo GEMC em quatro oportunidades: Na jornada Koellreutter, que integrou a 

programação do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana de 2018; No concerto “Silêncio: tempo: agora”, 

que integrou a programação do  Fórum da Letras 2018; Na semana de recepção dos calouros do curso de 

licenciatura em música da Universidade Federal de Ouro Preto 2019. No concerto “Entremeios”, que integrou a 

programação do festival de inverno de Ouro Preto e Mariana 2019. Álamo Cardoso de Araújo (acordeon); 

Alexandre de Almeida Ameno (cravo); Bernardo Vescovi Fabris (saxofone); Dairan Jhodan Daniel Santos Silva 

(trompete); Felipe Malaquias Alves (piano); Jerônimo Bastos Zaluar (violão); Rafael Ferreira (piano); Víctor de 

Jesus Ferreira (piano); Wellington Phillipe Alcântara Spínola (vídeo). Com direção cênica de Wilson Oliveira. 
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relativos à linguagem musical, aos diferentes meios artísticos e suas possibilidades de 

apropriação, pela educação musical.  

 
Com a montagem e a interpretação você aprende novas ferramentas de se 

ensinar música, através dos sons e silêncio, levando também a ter uma 

percepção mais apurada para os mínimos detalhes que vão te ajudar na 

formação e na atuação da sala de aula. (Dairan Jhordan Daniel Santos Silva)  

 

Após o contato que tive com essa peça me tornei um músico com muito mais 

recursos, com uma compreensão muito maior do que é a música e como ela 

pode ser pensada e executada vista de uma perspectiva diferente.  (Jerônimo 

Zaluar) 

Wu-li abre caminhos para o professor realizar diversas atividades musicais 

com base na música contemporânea onde os envolvidos não estão 

preocupados propriamente com o resultado que será alcançado, mas sim com 

todo o processo criativo que está em jogo durante a realização e montagem 

de tais atividades. (Felipe Malaquias Alves) 
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A RELEVÂNCIA DE RITA LEE PARA A MÚSICA NO BRASIL 
 
 
 

Mariana Bicalho Camelo 
 
 
Resumo: 

 

A produção de músicas compostas por mulheres, com temáticas que ressaltam o conteúdo do 

universo feminino, é um fenômeno relativamente novo no contexto musical brasileiro. Este 

trabalho apresenta como objetivo interpretar a produção da cantora Rita Lee, artista 

importante dentre o gênero musical MPB (música popular brasileira), de forma a refletir sobre 

a sua relevância diante a ressignificação do espaço da mulher como artista e agente político na 

década de 70. Para tanto, iremos recorrer à bibliografia acadêmica disponível e à discografia 

desta compositora, especificamente às músicas “Agora só falta você” e “Luz del Fuego”, 

ambas do álbum “Fruto proibido” (1975). 

 

Palavras-chave: Rita Lee. Música e Gênero. MPB. 

 

 
Introdução 
 
 
 

Uma vez me convidaram para sair pelada numa 

revista masculina e eu respondi que faria, sim, mas 

com três condições: vestida de freira, sem óculos e 

sem franja. Era essa a minha ideia de nudez. (LEE, 

2016, p.39) 

 

A década de 1970 foi um momento importante para a mudança do contexto musical no 

país. A Bossa Nova e a Jovem Guarda foram perdendo espaço para novos artistas que 

consolidaram estilos musicais, tidos até então secundários. Cresce exponencialmente a 

influência na música experimental e internacional, como a introdução do pop rock nacional e 

a criação do “movimento tropicalista”. 

A banda “Os mutantes” participou efetivamente da conjuntura de músicos que 

alteraram o cenário da música brasileira. Dentre os participantes, a cantora, compositora e 

instrumentista Rita Lee apresenta uma grande relevância no contexto político da época. A 

artista, utilizando composições de sua autoria, abordava questões referentes às estruturas de 

hierarquização da sociedade e de gênero, seja por meio da desconstrução de valores 

tradicionais, seja pela introdução da mulher no contexto do rock e de uma crítica à 

objetivação do corpo dessa. 
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No dicionário Cravo Albim, dedicado à música popular brasileira, o escritor Artur 

Dapieve assim descreveu Rita Lee: 

 

Era uma vez uma menina brasileira improvável – nome americano, olhos 

claros, sardas, cabelos cor de milho –, fazendo música brasileira improvável  
– rock ‘n’ roll, música clássica, bolero, solo de tampinha de Coca-Cola. 

Ainda mais improvável: deu tudo certo, tão certo que Rita Lee Jones foi 

primeiro sucesso de crítica, depois de público. Não deixa de ser irônico e 

injusto que as coisas tenham acontecido precisamente nestes termos, 

“primeiro” e “depois”. Rita teria sido consagrada mãe do robusto roque 

nadando em outra praia. Como estava, ficou relegada à categoria das tias-

sobre-as-quais-não-se-gosta-de-falar brasileiro – com todas as infinitas 

possibilidades do abrasileiramento da palavra “rock” –, se justamente no 

momento de maior afirmação do gênero no país, os anos 80, ela não 

estivesse nadando em outra praia. Como estava, ficou relegada à categoria 

das tias-sobre-as-quais-não-se-gosta-de-falar (DAPIEVE, s. d., p.). 

 

As composições musicais de Rita Lee apresentam conteúdos que ultrapassam a 

normatividade textual da época. Por meio das figuras de linguagem, utilizadas naquele 

contexto com o objetivo de expor um ponto de vista opinativo contrário à censura, a artista 

manteve o seu senso crítico no tocante à expressão da sexualidade da mulher, assim como ao 

seu papel em sociedade, à sua interpretação perante a espiritualidade e o sobrenatural, ao 

mundo das drogas ilícitas e a forma ao qual o poder do Estado era exercido no Brasil. 

Mas apesar da consolidação da imagem da artista como uma figura pública política, 

Rita Lee afirmou não ter interesse em se configurar como uma agente ativista no contexto do 

regime militar de 1964. A cantora diz em sua autobiografia: “Achei fácil o mantra ‘hay 

govierno, soy contra’, achava roquenrou, só não queria perder meu tempo lutando contra um 

filme de terror quando podia fazer da vida uma comédia” (LEE, 2016, p. 145). Porém, a fim 

de entendermos tal tensão entre artista e figura política, é preciso contextualizar o meio social 

ao qual Rita Lee pertence. 
 

No livro “O que é lugar de fala?”, a filósofa Djamila Ribeiro expõe sua pesquisa em 

torno da análise estrutural do discurso, como forma comunicativa de poder, e define o 

conceito de lugar social, afirmando que o mesmo não determina uma consciência discursiva 

sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas. 

Dessa forma, Rita Lee se torna uma figura pública responsável pela representatividade de uma 

juventude transgressiva de seu tempo, contrária aos bons costumes de um governo 

restringente. E, por isso, ainda que sua intenção inicial não fosse associar sua imagem a uma 
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juventude transgressiva de seu tempo, contrária aos bons costumes de um governo 

restringente. E, por isso, ainda que sua intenção inicial não fosse associar sua imagem a uma 

visão explicitamente partidária, Rita Lee é importante enquanto ativista social no meio ao 

qual ela estava inserida. 

Jefferson William Gohl, no seu artigo “Meu trabalho é o roque enrow: A alteridade de 

Rita Lee nas narrativas da imprensa”, sintetiza esta visão sob a cantora ao afirmar que: 
 

Pode-se apontar como o traço contracultural dos tempos de hippies 
lentamente desapareceu das propostas discursivas e performáticas de Rita 
Lee Jones, ao longo de duas décadas, mas ao mesmo tempo não se pode 
deixar de notar o quanto a sua crítica comportamental aos valores da classe 
média nunca desapareceu; e manteve-se mesmo em uma posição 
intermediária, ora junto a uma postura política que buscava adesão às causas 
populares e eventualmente nacionais, ora pela a adesão à simples canção 
comercial, com os temas típicos do consumo identificado como parte do 
establishment, e associado, de certa forma, a diretrizes comuns ao governo 
autoritário nas suas manifestações exteriores do “milagre econômico” 
(GOLH, p. 350, 2015). 
 

Assim, neste trabalho iremos analisar duas músicas compostas por Rita, “Agora só 

falta você” e “Luz del Fuego”, ambas do álbum “Fruto proibido” (1975), com base na 

reflexão formulada por Djamila Ribeiro em sua pesquisa: “o falar não se restringe ao ato de 

emitir palavras mas de poder existir”, sendo que este ato é feito por intermédio de códigos 

musicais e linguísticos. 

 

5. Fruto Proibido: a ovelha negra dos álbuns nacionais 
 

É preciso, inicialmente, contextualizar a produção do álbum “Fruto proibido” no meio 

ao qual ele foi concebido. Em 1972, a cantora Rita Lee havia rompido com a banda “Os 

Mutantes”, pois, segundo ela, os membros divergiam no que se acreditava ser o estilo musical 

correto a se seguir. Por isso, Rita Lee se junta com Luis Sérgio Carlini (guitarra), Lee 

Marcucci (baixo), e Franklin Paolillo (bateria), criando a banda “Tutti Frutti”. O LP “Fruto 

Proibido” de Rita Lee & Tutti Frutti, é o quarto álbum de estúdio da artista - e o segundo com 

a banda. A matéria denominada “A ovelha negra das relações de gênero” escrita por Érica 

Ribeiro Magi, e adaptada via web por Carlone Svitras, para o site “Sociologia Ciência e 

Vida”, assim analisa o álbum: 

Nas décadas de 80 e 90, surgiram mais cantoras e compositoras de rock. 

Embora o disco seja assinado Rita Lee & Tutti Frutti, ela aparece sozinha na 

capa e nem na contracapa podemos conhecer o rosto de cada um dos rapazes 

do Tutti Frutti. A cantora e compositora domina a cena envolta pelo “

feminino cor-de-rosa”. O suave, dócil e inofensivo cor-de-rosa não está 
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presente nas canções do disco. Há provocação, ruptura, conflito com a figura 

paterna e a busca de novas sensações e experiências, temas cantados de 

modo altivo, franco, sem riso e com pouco romantismo. 

 

A coletânea do álbum, assim, aborda, hinos alegóricos sobre a liberdade de expressão, 

assunto que, dentre o meio midiático, eram até então inacessíveis à performance de artistas 

mulheres. Por tanto, o sucesso de Rita Lee se baseia na coragem de se posicionar. Na época, o 

LP Fruto Proibido vendeu 150 mil cópias, recorde de vendas para um disco de rock 

brasileiro. Em 2007, foi eleito o 16º melhor disco brasileiro de todos os tempos na Lista dos 

100 maiores discos da música brasileira feita pela Rolling Stone. 

1 2 

Fig. 1 - Capa do álbum “Fruto Proibido” (1975). Fig. 2 - Banda “Tutti Frutti” (1975).  
 

 

2. “Agora só falta você” 
 
 

Um belo dia resolvi mudar  
E fazer tudo o que eu queria fazer  
Me libertei daquela vida vulgar  
Que eu levava estando junto a você  
E em tudo o que eu faço  
Existe um porquê  
Eu sei que eu nasci  
Sei que eu nasci pra saber  
Saber o que?  
E fui andando sem pensar em voltar  
E sem ligar pro que me aconteceu  
Um belo dia vou lhe telefonar 

Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu  
No ar que eu respiro  
Eu sinto prazer  
De ser quem eu sou 
De estar onde estou 
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Agora só falta você.
3 

 

A música “Agora só falta você” é a segunda faixa do LP, composição de Rita Lee e 

Luis Sérgio Carlini, e apresenta como pilar a presença forte de instrumentos como a guitarra 

elétrica, o teclado e a bateria. O andamento rítmico da música é composto de movimentos 

cíclicos do teclado sob uma batida fixa, enquanto a guitarra elétrica realiza solos e variações 

constantes na música. A utilização e performance dos instrumentos atenuam o valor 

linguístico da letra. 

O trecho “Um belo dia resolvi mudar / E fazer tudo que eu queria fazer”, expõe, de 

forma explícita, um retrato do sujeito em questão que percebeu que não precisa 

necessariamente seguir padrões até então habituais. E, o questionamento dentre o verso “Me 

libertei daquela vida vulgar / Que eu levava estando junto a você / E em tudo que eu faço / 

Existe um porquê”, comprova tal questionamento e levanta um ponto ao que condiz com o 

discurso racional da mulher na época, visto que até então inexistia a lei do divórcio, que seria 

aprovada pelo governo do general Ernesto Geisel em 1977, embora, existissem separações 

entre os casais. 

Assim, partindo do pressuposto que Rita Lee era uma cantora estabilizada, em uma 

época ditatorial no Brasil, o discurso de liberdade de expressão e questionamento do que seria 

o então chamado “porquê” das coisas, especialmente num contexto de recorte de gênero, 

demonstra e legitimiza o que se foi dito na letra. 

Além disso, a música também identifica a necessidade de se ter sonhos e prazeres nos 

versos: “E fui andando sem pensar em voltar / E sem ligar pro que me aconteceu / Um belo 

dia vou lhe telefonar/ Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu / No ar que eu respiro / Eu sinto 

prazer / De ser quem eu sou / De estar onde estou”, onde o convite proposto é de ruptura com 

o estado atual das coisas e viver além do espaço privado. Assim, após se reconhecer como um 

ser individual que identifica a autenticidade de seus anseios, a música termina com um 

convite “agora só falta você”. 

O sucesso da mensagem e divulgação desse hit fez com que a sua propagação seja 

presente até hoje. A música “Agora só falta você” foi relançada por cantoras como Maria Rita 

e Pitty. Sendo tema da novela “Malhação” do canal Globo em 2014, com a versão de Pitty. 

 

 

3. “Luz del Fuego” 
 
 

Eu hoje represento a loucura 
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Mais o que você quiser  
Tudo que você vê sair da boca  
De uma grande mulher  
Porém louca!  
Eu hoje represento o segredo  
Enrolado no papel  
Como Luz del Fuego  
Não tinha medo  
Ela também foi pro céu, cedo!  
Eu hoje represento uma fruta  
Pode ser até maçã  
Não, não é pecado,  
Só um convite  
Venha me ver amanhã  
Mesmo!  
Amanhã! amanhã! amanhã!  
Eu hoje represento o folclore  
Enrustido no metrô  
Da grande cidade que está com pressa  
De saber onde eu vou  
Sem essa!  
Eu hoje represento a cigarra  
Que ainda vai cantar  
Nesse formigueiro quem tem ouvidos  
Vai poder escutar  
Meu grito!  
Eu hoje represento a pergunta  
Na barriga da mamãe  
E quem morre hoje, nasce um dia 
Pra viver amanhã 
E sempre! 

4 

 

A música “Luz del Fuego”, composição de Rita Lee, é uma das faixas que mais 

expressam a dinamicidade linguística proposta pelo álbum “Fruto Proibido”, explicitando o 

teor crítico que a artista definiu em sua autobiografia como “um disquinho bacana [...] num 

ambiente mezzo machista, ma non troppo” (LEE, 2016, p.134). Os versos são retratados 

pormeio da declaração do eu lírico que se encontra em plena contradição com a normalidade, 

método proposto por meio de metáforas e comparações no texto. E, a contraposição 

estabelecida pela referência à ativista Luz del Fuego expõe o teor militante de seu discurso. 

A artista e escritora Dora Vivacqua, mais conhecida como Luz del Fuego, foi a mulher 

responsável por conferir visibilidade ao movimento naturalista no Brasil. Na primeira metade 

da década de 1950 criou o PNB, Partido Naturalista Brasileiro, bem como a primeira praia de 

nudismo no Rio de Janeiro. Por ser a pioneira nessa prática, a sua data de nascimento, dia 21 

de fevereiro, é considerado o "Dia do Naturismo" no país. Luz del Fuego defendia a liberdade 
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de expressão da mulher, assim como a garantia dos direitos dessa, o existencialismo e o 

ecologismo, crenças também partilhadas por Rita Lee. Entretanto, os ideais desta artista, no 

contexto histórico em que viveu, encontravam-se em conflito com a norma comum e, por isso, 

Del Fuego foi hospitalizada em hospícios a sua vida inteira. O assassinato de Luz del Fuego 

ocorreu em 1967, um ano após o início da carreira artística de Rita Lee. 

Assim, no primeiro verso da canção “Eu hoje represento a loucura / mais o que você 

quiser / tudo que você vê sair da boca de uma grande mulher / porém louca!”, a proposta 

linguística entre título e texto é expor a dimensão do discurso do sujeito “mulher” como algo 

que, ao ultrapassar a ordem social, é considerado loucura. Porém, a utilização do verbo 

“represento”, ou seja “ser a imagem ou a reprodução de” (MICHAELIS, s., p.)
5
, valida a 

importância do mesmo e caracteriza o sujeito como “grande”, esse termo é utilizado 

repetidamente na música. 

A validação do enunciado é reafirmado no trecho seguinte “Eu hoje represento o 

segredo / enrolado no papel / como Luz del Fuego não tinha medo / ela também foi pro céu, 

cedo!”, pois, para tanto, a canção propõe que o “segredo enrolado no papel”, elemento que 

traduz dimensão de algo importante que muitas vezes não é de fácil acesso, e a consciência do 

perigo foram responsáveis pela morte precoce de Luz del Fuego à um estado superior de pós-

vida, o “céu”. 

Rita Lee faz referência ao movimento naturalista, indissociável a imagem de Luz del 

Fuego, ao utilizar na letra da canção o termo “maçã”, no trecho: “Eu hoje represento uma 

fruta / pode ser até maçã. / Não, não é pecado, só um convite: / venha me ver amanhã, 

mesmo!”. E, ao se apropriar da expressão, a cantora ressignifica a sua definição a fim de 

desmistificar a ideia do pecado. Essa crítica é feita pelo uso do termos “pode ser” e “até”, 

expressões que banalizam a ideia de uma suposta profanação. O advérbio de inclusão 

“mesmo” têm como sentido enfatizar a afirmação dada, ou ainda expressar a ideia de “apesar 

que”. 

A repetição do termo “amanhã” é o ponto chave para se entender o objetivo linguístico 

da canção. A relação temporal entre o que se foi dito e o passado, associado a imagem de Luz 

Del Fuego, ressalta o intuito de “representar” valores interpretativos, e portanto permitir a 

passagem de uma mensagem intencional do que se foi proposto. Portanto, a repetição 

contínua do termo por intermédio do enfoque das acentuações musicais e a utilização de 

backing vocals gravadas no LP, exprimem ao mesmo tempo atemporalidade e a urgência da 

relevância do discurso múltiplo diante a impostação de ideias. 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

405 

 

A associação ao passado é exemplificado na linha seguinte “Eu hoje represento o 

folclore / Enrustido no metrô / Da grande cidade que está com pressa / De saber onde eu vou / 

Sem essa!”, na tensão entre folclore e meio urbano. Enquanto, o trecho “Eu hoje represento a 

cigarra / Que ainda vai cantar / Nesse formigueiro quem tem ouvidos / Vai poder escutar / 

Meu grito!” expõe a necessidade de se expressar mesmo que seja em um tempo futuro 

indeterminado e hipotético, delimitada pelo vocábulo “ainda”. 

Ademais, a pertinência de mulheres como Rita Lee e Luz Del Fuego são de extrema 

importância para analisarmos o processo de introdução da mulher como agente principal no 

movimento criativo midiático, seja pelos códigos musicais ou linguísticos, ou até mesmo os 

reflexos sociais deixados por artistas que ultrapassam uma pseudo-normalidade estrutural 

pois, de fato, como diz Rita Lee: “Quem morre hoje, nasce um dia / Pra viver amanhã / E 

sempre!”. Ideia reformulada pela mesma, anos após o lançamento do LP, na sua 

autobiografia, na qual Rita afirma: “Ser pioneiro tem um preço, mas faz escola” (LEE, 2016, 

p. 222). 

 

Considerações finais 
 

O uso da fala como manifestação cultural está sempre interligado ao conceito de ato 

de fala, concepção definida por Ernst E. Schurmann na obra “A música como linguagem”, 

onde a relevância do código cognitivo se estabelece quando a exposição de uma opinião 

individual ocorre em um contexto coletivo, e se legitimiza a partir de um objetivo. Assim, a 

utilização da linguagem musical é importante, já que o processo de exteriorização de algo 

interior, nesse caso a criação e a composição, necessita da interação para existir. 

Além disso, instituir um diálogo sugere a inevitabilidade deste em se constituir partir 

de uma perspectiva, que é por definição limitada, uma vez que as diferenças etnológicas entre 

os sujeitos é inevitável. Antônio Candido na sua obra “O direito à literatura” suscita essa 

visão ao afirmar que: 
 

As palavras organizadas são mais do que a presença de um código: elas 

comunicam sempre alguma coisa, que nos toca porque obedece a certa 

ordem. Quando recebemos o impacto de uma produção literária, oral ou 

escrita, ele é devido à fusão inextricável da mensagem com a sua 

organização. Quando digo que um texto me impressiona, quero dizer que ele 

impressiona porque a sua possibilidade de impressionar foi determinada pela 

ordenação recebida de quem o produziu. Em palavras usuais: o conteúdo só 

atua por causa da forma, e a forma traz em si, virtualmente, uma capacidade 

de humanizar devido à coerência mental que pressupõe e que sugere. O caos 
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originário, isto é, o material bruto a partir do qual o produtor escolhe uma 

forma, se torna ordem; por isso, o meu caos interior também se ordena e a 

mensagem pode atuar. Toda obra literária pressupõe esta superaçâo do caos, 

determinada por um arranjo especial das palavras e fazendo uma proposta de 

sentido. (CANDIDO, 1988, p.178) 

 

A intencionalidade do discurso de Rita Lee emerge em um contexto histórico 

marcante no Brasil: a crescente criação das músicas de protesto, assim como a participação 

desta no movimento antropofagista da música, explicam a culminância difusa de opiniões 

sobre a cantora. Por tanto, Rita é porta-voz de um grupo, junto à outras artistas que a 

precedem, como Luz Del Fuego, ou ainda estão por vir. E, conceituam com propriedade o 

chamado “ser quem sou e estar onde estou”. 

Para tanto, ao analisarmos o termo lugar social, Djamila nos relembra que : “A 

insistência em falar de mulheres como universais, não marcando as diferenças existentes, faz 

com que somente parte desse ser mulher ser visto”. E assim, cabe a todos lembrar que a 

ruptura de preceitos é um exercício diário e contínuo, visto que a universalidade de uma 

mensagem é recebida, uma vez que temos indivíduos, como Rita Lee, que representam o que 

se tem a representar dentro daquela realidade específica. A magnitude da constante mudança 

social é um exercício atemporal, e cabe à arte sensibilizar por meio da razão o sentido das 

coisas. 
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GRUPO DE PERCUSSÃO DA UFOP: BENEFÍCIOS COMO AÇÃO 

EXTENSIONISTA 

Maria Costa
* 

 

Resumo:  
O Grupo de Percussão da Ufop

*
, desde a sua instalação é coordenado pelo professor Charles 

Augusto Braga Leandro. A partir de um repertório composto de peças clássicas e históricas 

para a grande família de instrumentos percussão, que transita entre o erudito e o popular, e do 

desejo de que todo o material estudado nas aulas individuais fosse partilhado entre os demais 

graduandos, é que o grupo foi criado. Assim sendo, o trabalho realizado no Laboratório de 

Percussão é sistematicamente apresentado ao público dentro ou fora da universidade em 

forma de concertos comentados, audições percussivas e ensaios abertos. O projeto que se 

articula com outros no Programa de Extensão Promus da Universidade Federal de Ouro Preto, 

tem sido parceiro de grupos congêneres de universidades brasileiras que também se dedicam à 

pesquisa e interpretação de repertório próprio para grupos de percussão.  

 

Palavras-chave: Extensão; Percussão; Pesquisa em Música; Performance; Educação. 

 

 

Introdução 

Para discorrer sobre a história e o surgimento do Grupo de Percussão da UFOP, é 

preciso citar um pouco sobre as origens da extensão e da prática em conjunto denominada 

Grupo de Percussão. É a partir da união dessas histórias que esse projeto de extensão foi 

criado. O ponto chave desse artigo é relatar os benefícios que a extensão em si e esse projeto 

em específico dispõe para a universidade, para a comunidade e para os próprios estudantes 

que realizam essa ação.  

A extensão universitária teve sua origem na Inglaterra durante o século XIX, e se 

designava aos adultos que não tinham acesso a universidade e era denominada como 

“educação continuada”. No Brasil a extensão se consolidou de forma permanente a partir de 

1987 com a criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras que entendia que a extensão universitária estabelecia uma relação com a 

pesquisa e o ensino (finalidades da universidade), juntamente com a Constituição de 88 e a 

LDB de 96
†
 que concretizou essa relação entre a extensão e as outras finalidades da 

universidade. A extensão seria uma ferramenta de mudança social, tanto da população quanto 

da universidade. Atualmente as universidades utilizam da extensão como forma de 
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cumprimento das suas responsabilidades sociais e também como parte do currículo 

acadêmico. 

A criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras - hoje “Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Instituições de Educação Superior Públicas Brasileiras” - o 

FORPROEX, em novembro de 1987, foi decisiva para o avanço que se deu a 

seguir. Para o FORPROEX a Extensão Universitária foi entendida como um 

processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa 

de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade. Para o FORPROEX, A Extensão Universitária é 

"uma via de mão-dupla" entre Universidade e sociedade. O saber acadêmico 

e o saber popular se reencontravam. (GADOTTI, 2017, pg.2) 
 

Dessa forma a extensão funciona para desfazer a dicotomia entre sociedade acadêmica 

e sociedade não acadêmica, aproximando-as e gerando conhecimento e cultura de forma 

mútua para ambas as partes. É preciso que a universidade leve o conhecimento adquirido em 

sala de aula para fora, e receba conhecimento da comunidade em sua volta. É por meio desse 

contato que acontecem as trocas de conhecimentos e saberes, e a partir deles a universidade 

vai exercendo seu trabalho de acordo com as demandas sociais. 

Extensão. Como próprio nome diz, a ideia é estender o conhecimento da 

Universidade à sociedade como um todo, buscando, ao mesmo tempo, colher 

informações e demandas que ajudem a Academia a se envolver com a 

realidade à sua volta. (PROEX UFOP) 

 

A prática em conjunto denominada Grupo de Percussão surgiu pelas décadas de 30 e 

40 na Europa, mas que vinha tomando forma desde 1909 por influências do movimento 

futurista. Vale ressaltar que o termo Grupo de Percussão está ligado à formação de câmara, ou 

seja, grupos centrados apenas para os instrumentos de percussão, visto que a prática 

percussiva em grupo já era executada por conjuntos religiosos e tradicionais folclóricos há 

muitos anos.  

O movimento futurista tinha como ideologia a quebra dos conceitos do passado e 

idolatria do futuro, junto a isso a forma de se observar e fazer arte. Uma das maiores 

características não era retratar a arte como ela é, simplesmente parada, ou uma pintura num 

quadro, mas a sua velocidade e a forma que ela se faz presente no espaço.  

Por essas influências na música, os repertórios para grupo de percussão também 

tiveram características do futurismo, a partir desse momento o uso de qualquer material que 

trazia sonoridade começou a ser utilizado nas composições.  Afirmando a influência durante 

todo esse período essa prática foi se tornando forte, e é pelos meados do século XX, após a 
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Segunda Guerra Mundial, que o Grupo de Percussão se caracteriza como uma modalidade de 

música de câmara para a literatura da música erudita ocidental. 

No Brasil, o grupo de percussão teve suas primeiras performances na década de 60, e 

foi a partir desse momento que surge os primeiros grupos, como por exemplo, o Conjunto de 

Percussão da UFBA
*
.  

[...] De acordo com Jamary Oliveira, este conjunto surgiu pela iniciativa 

dgos alunos de composição dos Seminários de Música da UFBA, mais 

precisamente pelos alunos Fernando Cerqueira, Rinaldo Rossi, Milton 

Gomes e Jamary Oliveira. Os alunos Fernando Cerqueira e Rinaldo Rossi 

estudavam capoeira e a ideia principal era reunir um grupo para estudar 

música afro-baiana e aprender a tocar principalmente instrumentos como o 

berimbau e os atabaques. Durante essas aulas, que ocorriam aos sábados, 

surgiu a iniciativa de organizar o conjunto de percussão [...].
†
 (apud 

TULLIO, Eduardo; SULPICIO, Eliana, 2016, p.7) 
 

Partindo da história do surgimento do grupo da UFBA, pode-se dizer que o Grupo de 

Percussão da UFOP foi criado com um ideal não idêntico, mas bastante similar: unir um 

grupo de estudantes de percussão para o compartilhamento de seus conhecimentos adquiridos 

em aula e também para estudar e explorar outros ritmos e áreas da percussão.  

 

Grupo de Percussão e a extensão: como surgiu? 

         O Grupo foi criado em 2016, pelo Prof. Ms. Charles Augusto
‡
 como um projeto 

de extensão que articula com todas as finalidades propostas pela universidade: pesquisa: por 

meio de pesquisas bibliográficas sobre o repertório e compositores; ensino: visto que os 

alunos que participarão do projeto têm a percussão  como disciplina obrigatória no curso de 

graduação do Departamento de Música da UFOP, desta maneira, este Grupo funciona como 

um laboratório prático dos conteúdos aprendidos em sala de aula reforçando também a 

pesquisa; extensão: o projeto articula-se com a demanda social contemplando a realização de 

dois tipos de concertos nos diferentes espaços que poderão receber as apresentações do 

"Grupo de Percussão da UFOP”, o vínculo com entidades externas pode ser notado na medida 

que o projeto prevê apresentações em escolas da rede pública, comunidades da região, 

entidades de apoio e acolhimento, universidades e conservatórios. O trabalho de estudo e 

pesquisa é realizado no Departamento de Música, no laboratório de percussão (LAP), com 
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apoio dos bolsistas que são alunos de percussão do curso de Música. O projeto tem ligação 

com o programa de extensão do departamento de Música o Promus
*
 que é coordenado pelo 

Prof. Dr. Edésio de Lara Melo.  

 

Benefícios da Extensão para a comunidade: 

Partindo das premissas sobre a criação da extensão, de responsabilidade com as 

demandas sociais, a troca de conhecimento e saberes, a comunidade ou sociedade que está 

ligada a tal instituição que produz essa ação, é beneficiada por meio dos projetos realizados 

que visam na maioria das vezes atender essa comunidade, seja com ações da área da saúde, 

ações ligadas à cultura como teatros, concertos musicais, contações de história e até mesmo 

com ações ligadas à questão jurídica, com ajuda dos estudantes de direito. 

            Essa ação pode acontecer quando a universidade sai do seu local e vai diretamente aos 

bairros da região, mas também pode ser que essas ações aconteçam dentro da universidade, 

quando a instituição cria eventos para que a comunidade  vá de encontro ao ambiente 

acadêmico, seja em eventos abertos ou em disciplinas disponibilizadas, na medida que alguns 

projetos de extensão trabalham com a comunidade em sala de aula. 

 

Para a universidade: 

A extensão beneficia a universidade com a produção de conhecimento acadêmico, muitas 

pesquisas estão ligadas aos programas e projetos de extensão, é preciso que haja pesquisas 

para a descoberta da demanda social na região da instituição, pesquisas durante a realização 

do projeto, e até mesmo pós, muitos alunos que participam se interessam por questões 

encontradas durante a participação, sentem-se indagados e fazem dessa pergunta seus projetos 

de pesquisa de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso por exemplo.  

As interações entre as próprias instituições do país é benefício para a universidade, essa 

relação com outras universidades gera força acadêmica, e também apresenta aos envolvidos 

nos projetos um pouco do mundo profissional, o trabalho realizado com outros profissionais 

da área, e vale ressaltar também que essa visibilidade entre as academias é importante para o 

reconhecimento e valorização dos produtos gerados em cada instituição. 

 

Para os universitários: 
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O benefício para os universitários acontece a partir da busca pelo conhecimento, e a 

produção do mesmo. A realização de pesquisas, o contato social, as interações que se 

desencadeiam na troca de experiências e produção do saber acarretam na formação acadêmica 

e profissional do universitário. Para o mesmo, é importante que durante a graduação haja esse 

contato com a realidade externa da academia, ao conhecer e entender as demandas sociais, a 

vontade para tentar ajudar essa comunidade e devolver o seu conhecimento adquirido na 

universidade aumenta. 

Dialogando com essas três divisões de benefícios se assim pode-se dizer, o Grupo de 

Percussão trabalha nesses três lugares, as pesquisas precedentes das demandas culturais tais 

elas que antecedem o trabalho realizado em laboratório, as reuniões para escolha de repertório 

que será estudado efetuada por pesquisa histórica, organização dos ensaios e a realização dos 

concertos didáticos, ensaios abertos e apresentações que serão feitas durante o ano dentro e 

fora da Universidade. 

Também acontecem as pesquisas de campo, o grupo se desloca à outras universidades 

para conhecer o trabalho feito por elas, como fonte de pesquisa para desenvolvimento do 

grupo. Focando um pouco na prática musical, vale ressaltar que a área da percussão se 

distribui numa família extensa de instrumentos, e de um repertório que transita entre o erudito 

e o popular, sendo assim, é nesse momento que esse projeto de extensão proporciona um 

aprendizado a mais dessas áreas. 

  Como um grupo musical, vale enfatizar que a música proporciona essas relações 

interpessoais, além de fornecer à comunidade não acadêmica a cultura e o lazer por meio de 

apresentações artísticas, o Grupo também realiza trabalhos com colegas e professores do 

departamento de Música e com outros grupos similares de outras universidades e 

conservatórios da região sudeste, por exemplo, com a UFMG, UFSJ  e o CEFART.  

 

Algumas ações realizadas pelo projeto 

 Como já explicado, o Grupo exerce um trabalho de pesquisa de campo conhecendo o 

trabalho de outras universidades, como aconteceu em 2018 quando ocorreu uma visita ao 

PIAP (UNESP), um evento realizado para a comemoração do aniversário de 40 anos do 

Grupo de Percussão da universidade num evento com muita produção artística e histórica 

onde o grupo pode se inspirar para continuar o seu trabalho. 

 Também proporcionou apresentações dentro do Departamento de Música e na cidade 

de Ouro Preto levando o seu trabalho para a comunidade no Festival de Inverno de Ouro 
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Preto, em algumas entidades de apoio como o Asilo Lar São Vicente de Paula e também na 

Paróquia Cristo Rei, e participou de eventos fora da cidade de Ouro Preto como  

a Segunda Musical – Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, o evento de Circulação de 

Grupo de Câmara (UEMG), a VII Mostra de Percussão (Conservatório da UFMG)  em 2018 e 

o trabalho mais recente,  no  II Congresso Brasileiro de Percussão. 

 

Conclusão 

Portanto, pode-se dizer e observar que o Grupo de Percussão da UFOP dispõe do seu 

exercício como projeto de extensão de forma coerente com as premissas desejadas pela 

extensão, visando levar o seu trabalho para fora da universidade, mas desenvolvendo a troca 

de saberes com a comunidade e outros profissionais da área, produzindo benefícios que 

contemplem a todos os envolvidos (universidade, comunidade e universitários).  Vale 

ressaltar que como todos os programas realizados pela universidade passam por desafios, esse 

projeto discorre dos mesmos, mas sempre com metas e desejos de que se efetue um belo 

trabalho. 
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ÁLBUM CLUBE DA ESQUINA 

Jean Carlo Rodrigues Brito 

Felipe Souza Borges 

 

 

 

Resumo: Clube da Esquina é uma manifestação artístico-musical urbana, iniciada por jovens 

envolvidos com uma proposta de transformação político-cultural através da música. Atuantes 

na capital mineira, este movimento tem suas composições cantadas nos dias de hoje pelas 

gerações que os sucederam. Buscando conhecer sua sonoridade específica e suas possíveis 

referências, o presente estudo tem como objetivo principal analisar o álbum lançado no ano de 

1972, recorrendo também às bibliografias acadêmicas disponíveis. 

 

Palavras-chave: Clube da Esquina. Álbum Clube da Esquina. Sonoridade. MPB. 

 

 

Introdução 

Márcio Borges, um dos integrantes do Clube da Esquina, em seu livro “Os sonhos não 

envelhecem”, recapitulou o sentido deste movimento para seus integrantes: “[...] é meu 

testemunho pessoal, filtrado pelo tempo, de uma história que aconteceu na maior parte sobre 

minha vista, com minha participação – eventos que têm início quando éramos pouco mais que 

meninos sonhadores”. (BORGES, 1996, p.16). 

O momento político-social vivido pela maior parte dos componentes do Clube da 

Esquina no início de suas trajetórias artísticas era um tanto quanto intimidador, devido ao 

regime militar, que trazia consigo autoritarismo, censura e repreensão da liberdade de 

expressão. Por vezes, este contexto suscitava desânimo, com risco de roubar o espírito jovial 

que esses garotos cultivavam e que, ganhando forma em um movimento artístico, alcançou 

gerações.  

Nessa conjuntura histórica desfavorável, tais jovens, em sua maioria estudantes que 

queriam “cuidar da vida e do mundo”,
*
 compartilhavam com a juventude da época o 

inconformismo e a esperança, conforme relatado por Márcio Borges no seu livro: 

[...] Martin Luther King é assassinado. Escalada da Guerra do Vietnã. Guerra 

no Oriente Médio. Primavera de Praga. Barricadas nas ruas de Paris. 

Barricadas nas ruas de Pequim. Estudantes se rebelam em Nanterre. Se 

rebelam na Tchecoslováquia. Se rebelam no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, 

Salvador, no mundo inteiro. (BORGES, 1996, p.188-189) 

 

Os precursores do movimento se conheceram da forma típica mineira, entre conversas 

em um ônibus, botequim, escadas de prédio, apresentações informais “de amigos de amigos”, 
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mas vieram a ganhar fortes laços de amizade e cumplicidade, marca registrada e presente no 

trabalho do Clube da Esquina, notório em suas letras. E da mesma forma simples que surgiam 

as canções, o nome do movimento nasceu de encontros quase que ritualísticos entre os jovens 

na rua Paraisópolis com Divinópolis, Santa Tereza, bairro tradicional e boêmio de Belo 

Horizonte.  

Nestas reuniões despretensiosas, musicalmente falando, na esquina das duas ruas, 

nasceram mais que amigos e músicas; ali surgia a ideia da identidade do grupo que se 

encontrava naquele local: Clube da Esquina. Eram pessoas comuns perante a ótica da 

sociedade, jovens como Milton Nascimento, que havia trancado o curso de Economia na 

faculdade e se dedicava apenas ao seu trabalho de escriturário. Outros eram apenas rapazes 

que nem sequer haviam terminado o colegial, como Márcio Borges, Lô Borges e Beto 

Guedes. Havia alguns que divergiam dos anteriores, como Fernando Brant, que já era 

graduado em Direito e trabalhava como jornalista. Wagner Tiso, Toninho Horta e Ronaldo 

Bastos possuíam formação musical. Cabe ressaltar a contribuição de outros personagens deste 

movimento musical urbano como Eumir Deodato e os integrantes do grupo Som Imaginário 

(grupo que acompanhava Milton Nascimento), entre eles Novelli, Paulo Braga e Nivaldo 

Ornelas, responsáveis pela sonoridade e ideias adotadas nos arranjos presentes nos discos de 

Milton Nascimento , haja vista que boa parte destes arranjos sofria estas interferências dos 

músicos à medida que eram tocados, uma prática muito comum nas realizações do repertório 

de jazz e que se revela fundamental no entendimento de parte das obras de Milton 

Nascimento, mais particularmente de alguns dos discos da primeira metade da década de 

1970. (FABRIS, 2010, p.19-21).  

Apesar das diferenças, todos eram envolvidos pela música, adeptos do cenário artístico 

e queriam deixar um legado às futuras gerações. Entre os atributos e talentos do grupo, havia 

aquele que escrevia pequenos esboços, versos e poemas, o que já compunha músicas, 

harmonias e arranjos, outro se dedicava ao audiovisual, outro buscava e criava melodias do 

cotidiano da vida e da natureza... Entretanto, carregavam um sentimento comum a todos: o 

desejo intermitente de provocar uma mudança no comportamento e na mente dos habitantes 

da cidade, bem como a transformação da cena cultural da capital mineira através de diálogos 

político-sociais em forma de canções que ficariam eternizadas nas páginas da história da 

música popular brasileira.  

Bruno Viveiros Martins elucida esse contexto em seu livro “Som Imaginário: A 

reinvenção da cidade nas canções do Clube da Esquina”: 
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Porém, nesse período, experiências sociais como liberdade, amizade e 

solidariedade, se tornavam cada vez mais escassas num processo em 

que o medo e a solidão eram impostos pela atrofia da vida coletiva, 

intensificada pelo regime militar. Nesse contexto, o narrador viajante, 

presente nas canções do Clube da Esquina, se volta para a condição do 

sonhador. Viajar seria um ato de liberdade que envolve o desejo, a 

fantasia e a esperança de experimentar algo novo. Nesse movimento, o 

viajante se torna senhor de si, pois somente ele poderia estipular os 

rumos a serem traçados, mesmo que os objetivos não estivessem 

definidos. (MARTINS, 2009, p. 56-57). 

 

 

Aprofundando a reflexão, procura-se interpretar as especificidades sonoras, culturais e 

políticas do Clube da Esquina, em especial no álbum lançado em 1972 e que recebeu a mesma 

denominação do movimento.  

 

 

1. Especificidades sonoras 

No que tange à estrutura musical, as sonoridades do Clube da Esquina mostram-se 

muito próximas do jeito mineiro de viver. As letras eram inspiradas em momentos de 

diversão, como idas ao cinema e bares em lugares emblemáticos de Belo Horizonte, dando 

força à sociabilidade urbana. Suas fontes para as letras eram as vivências cotidianas desses 

ambientes, casos e histórias dessas reuniões.  

Suas referências musicais e estéticas? Certamente os músicos que habitavam as 

boemias e recintos da cidade, desconhecidos do cenário musical nacional, talvez pelo curso 
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musical distinto existente ao da época, como a bossa nova, porém bastantes influentes na 

capital mineira entre os colegas de profissão. Suas inspirações? Jimi Hendrix, Beatles, John 

Coltrane e Coleman Hawkins. 

Pode-se então indagar: o que distinguia a música criada em Belo Horizonte pelo Clube 

da Esquina, que alcançou patamares internacionais, das demais tendências no panorama 

nacional? A qualidade dos integrantes e a originalidade do grupo? A mistura de estilos como 

o jazz americano, o rock n’roll de Beatles e as cantigas regionais mineiras e a música latina? 

Seria o experimentalismo de suas canções ou a sonoridade específica de Milton Nascimento 

como figura central do movimento? A mistura do rural com o urbano, o natural com o 

dissonante, a toada com o progressivo, o gregoriano com o afro, o pop com a poesia 

alternativa, a viola da roça com o solo Beatle e o tradicional com o novo...? Isto pode ter 

resultado em uma identidade sonora do grupo, esta junção de todos os elementos globalizados 

anteriores somados ao vínculo com seus lugares de origem e suas tradições, deixando à parte 

a nostalgia, transformando numa cultura híbrida e genuína.  

É possível perceber que uma das características que mais contribui para a sonoridade 

ímpar do Clube da Esquina é o constante envolvimento dos mesmos músicos na produção das 

canções, transitando todos eles em vários instrumentos, nos vocais, composição, arranjos e 

harmonias. Essa parceria entre eles constrói uma sinergia que dá identidade às músicas, dando 

a elas atributos característicos desse coletivo, tornando-as familiares aos criadores, 

dificilmente bem executadas por componentes distantes da realidade do Clube da Esquina, 

descaracterizando na maioria das vezes sua releitura. Para ilustrar as consequências musicais 

dessa intensa participação e trânsito dos integrantes nas atividades de produção, pode-se 

lembrar o fato de Toninho Horta, guitarrista do grupo, participar das gravações de baixo, o 

que resultou em linhas caminhantes pelo braço do instrumento, devido à sua natureza de 

guitarrista, criando uma sonoridade diferente. (NUNES, 2005, p.87) 

Melodias e progressões harmônicas, qualidade do conjunto, escolha de repertório, 

arranjos vocais criando um universo sonoro, qualidade dos músicos, sendo que cada um 

derivava de uma escola musical como erudito, rock progressivo, bossa Nova, Beatles, 

popular, regional, música americana, jazz, blues. Esses letristas e músicos, sem ensaio algum, 

tinham a liberdade de intervir nas criações das músicas, pois transitavam entre os 

instrumentos e faziam isso com total segurança e independência. Por exemplo, a canção “O 

trem azul” é uma balada Beatleniana, referência de Lô Borges na época. São acordes soltos, a 

guitarra de Toninho Horta conversa com a voz do cantor. Em “Um girassol da cor do seu 
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cabelo Lô faz a parte do piano. A canção de Lô “Tudo que você podia ser” é totalmente modal 

e sua melodia foi pensada e composta exclusivamente na voz de Milton. 

Adotando-se uma ótica mais técnica para elucidar as particularidades sonoras e 

musicais do Clube da Esquina, podemos discernir uma gama de ferramentas musicais que 

souberam utilizar com maestria, como, por exemplo, grande variedade de compassos (5/4, 

7/8, 4/4 ...), estruturas harmônicas modais, tonais (ambas fundidas e separadas), pedais, 

polirritmia, dobramentos melódicos, falsetes, experimentações timbrísticas, recorrência de 

trechos de músicas. A maioria desses elementos encontram-se presentes nas músicas do 

álbum Clube da Esquina, de 1972.  

 

2. Especificidades poéticas 

Em entrevista concedida ao canal no Youtube do seu sobrinho Rodrigo Borges, cantor 

e compositor, Márcio Borges explica como surgiu a canção  

Clube da Esquina nº 2, uma das faixas do álbum de 1972. Segundo ele, já existia a música 

Clube da Esquina, interpretada por Milton Nascimento em um trabalho solo de 1970 anterior 

ao álbum estudado. Havia o desejo de gravar uma música que dava nome ao disco e como já 

havia uma anterior, decidiram batizá-la de “Clube da Esquina nº 2”. Sua melodia e harmonia 

dispensavam letra, fato esse preponderante para que ela fosse inserida no disco como 

instrumental. Alguns anos depois, conta Márcio, a cantora já consagrada Nana Caymmi pediu 

para gravar esta música e solicitou a ele que colocasse letra de forma “clandestina”, ou seja, 

sem que os autores da música, Lô e Bituca (apelido de Milton) soubessem. Márcio conta na 

entrevista que estava vivendo um momento pessoal, engajado politicamente depois de anos e 

que

ria 

dar 

sent

ido 

e 

con

tinu

ida

de 

à 



 
II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP 

Música e interculturalismo 

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil 

 

419 

 

história da canção Clube da Esquina nº 1 de 70.  

A letra é repleta de metáforas e episódios de sua adolescência nos anos 60, podendo 

destacar como vital o contexto político da época e o contato com a arte audiovisual, em 

especial filmes franceses como Jules et Jim. O verso “os sonhos não envelhecem” virou um 

lugar comum da poesia brasileira, um hino, uma frase, um ditado árabe diz Márcio Borges. 

Segundo ele foi uma autobiografia. O fragmento “que a chama não tem pavio”, veio da 

analogia sobre a vela que se apaga pois tem pavio, diferentemente da chama poética e jovial. 

Essa busca constante por poesias surrealistas, negando o entendimento fácil vem de suas 

referências literárias, autores como García Lorca e Vladimir Maiakovski, poetas modernos, 

românticos e amorosos como Márcio se intitulava. Ele explica suas composições 

mencionando os cortes abruptos que fazia de um assunto para outro, dando um aspecto 

enigmático à poesia, pelo fato de romper com vários versos no meio do caminho, deixando a 

escrita sincopada poeticamente, pois ele sabia e confiava que estes lapsos de narrativa, ainda 

que propositalmente, seriam compensados com evoluções tonais, harmonias arranjos, 

vocalizes, suprindo sensivelmente as palavras que ele havia suprimido de forma intencional. 

Márcio ressalta ao canal que não estava fazendo um poema e sim uma letra de música e essa 

letra entrava numa combinação do todo. O efeito da palavra para ele, ampliava o sentido da 

poesia, quando aliada à ideia final de conjunto.  

Em entrevista a Charles Gavin no programa “O Som do Vinil”, do Canal Brasil, 

Bituca, apelido carinhoso de Milton Nascimento, explica sua relação com o canto, qual sua 

compreensão e conexão. “Quando pequeno, eu só gostava de ouvir voz de mulher porque 

achava que as mulheres cantavam com o coração e os homens queriam demonstrar que 

tinham poder na voz... E eu ficava imitando todas, Ella Fitzgerald, Billie Holiday e Doris 

Day... Nem sei como eu alcançava aquele negócio até o dia que eu comecei a pensar que 

minha voz estava esquisita, estava engrossando e eu não queria ter voz grossa. Até que um dia 

eu estava na janela da oficina do meu pai, olhando lá pra fora, sem saber o que ia fazer da 

minha vida e de repente, começou a tocar uma música na rádio que eu quase nem respirei e 

quando acabou eu fiquei sabendo que era o Ray Charles com Stella by Starlight ai eu falei: 

‘ah, homem pode ter coração também né...’(risos)”. Esse fato teve muita influência na 

maneira de Milton Nascimento conduzir sua voz nas canções, ora como voz principal, 

flutuando entre graves e agudos, ora como complemento melódico, intercalando e 

combinando com a instrumentação, sua marca registrada. 
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3. Álbum Clube da Esquina 

Trata-se, efetivamente, de um Álbum muito especial. Foi capitaneado por Milton 

Nascimento e Lô Borges, trazendo canções com harmonias sofisticadamente delicadas, as 

quais soaram diferente do vigente na época. Por seu primor, a revista internacional Rolling 

Stone classificou-o como o 7º melhor disco brasileiro de todos os tempos. Essa explosão de 

inventividade musical inaugurava uma nova fase na MPB.  

Na gravação do álbum, a época não oferecia uma estrutura como desfrutamos hoje, era 

muito mais limitada. Apenas 2 canais foram usados no disco. Caso houvesse um erro sequer 

de alguém, havia a necessidade de refazer tudo. Praticamente tudo era criado na hora, no 

improviso, na sinergia que o grupo havia construído. Isso refletia nas músicas na forma de 

dobramento de vozes, assimilações de acordes novos, entre outras criações dos músicos. A 

fim de localizar e exemplificar alguns dos elementos musicais citados no capítulo anterior, 

será feita uma breve análise sobre duas músicas do disco, citando também elementos feitos 

em semelhança em outras das 21 músicas presentes no álbum Clube da esquina 1972. 
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a tonal (importante ressaltar que o repertório do disco é composto por músicas que usam o 

sistema modal, músicas que usam o sistema tonal e outras que detém dos dois), utilizando de 

empréstimos modais que fogem dos caminhos esperados do tonalismo (recurso muito 

utilizado no disco). Em um curto trecho é feito o pedal em forma de baixo-pedal, em acordes 

descendentes sobre a nota Ré, da seguinte forma: G/D – F#/D – F/D – E/D - Eb/D. O pedal é 

largamente utilizado nas músicas do Clube da Esquina, um exemplo feito de outra forma, está 

na música “Trem de doido”, que ao contrário de “Nada será como antes”, nesta se mantém o 

acorde de mi menor e o baixo que cai em cromatismo finalizando a caída com outro acorde de 

C7+, (Em – Em/D# - Em/D – Em/C#). Sobre características rítmicas a música apresenta uma 

variedade de compassos, mantém o compasso quaternário (4/4), até ser quebrado por um solo 

de piano de Wagner Tiso que entra em 7/8, expressando em consonância o enredo da letra, 

elucida Bruno em seu livro O som imaginário. (MARTINS, 2009, p. 124).). Algumas outras 

músicas que apresentam compasso composto são, “Saídas e bandeiras” (5/4), a curta faixa 

instrumental “Lília” (5/4), “San Vicente” (6/8) e “Ao que vai nascer” (6/8). Um outro 

exemplo da utilização de pedal no álbum pode ser analisado na canção “Um gosto de sol”, 

cujo centro tonal está em Dó, e o pedal ocorre sobre a tônica: (C – G/C – Gm/C – Fm/C).  
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Para discorremos sobre uma outra forma de utilização harmônica, diferente da usada 

em “Nada será como antes”, pode-se discorrer sobre outra canção do álbum, que tem somado 

ao sistema tonal, o sistema modal. “Um girassol da cor do seu cabelo” é uma canção de 

autor

ia de 

Lô 

Borg

es e 

letra

da 

por 

Már

cio 

Borg

es. O 

mod
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o da canção, já a parte B, oscila entre modal e tonal, pela presença do quinto grau menor. No 

coda, o grau dominante direciona a harmonia para a tonalidade de Lá menor (NUNES, 2005, 

p.164). Quanto ao ritmo, ela é composta inteiramente sobre o compasso simples quaternário 

(4/4), apresentando, porém, uma variação no andamento, que é dobrado a partir do solo de 

piano.  
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Um elemento rítmico explorado no álbum que vale ser explanado é o recurso da 

polirritmia, esse recurso é trazido para a produção do grupo principalmente pelo Milton 

Nascimento que o tem com grande presença em sua identidade musical. No álbum, isso pode 

ser ouvido na última faixa do disco 2, “Ao que vai nascer”, nessa música a polirritmia 

acontece entre o violão e a melodia cantada por Milton, enquanto o violão faz um 

acompanhamento no compasso 3/8, simultaneamente, a melodia é cantada em um compasso 

4/4. A cada 3 compassos tocados, os dois se encontram tomando como referência o 4/4. 

Outras canções de Milton Nascimento, de sua carreira solo, que exemplificam o seu uso da 

polirritmia, são “Pai grande”, “Rio vermelho”, “Sunset Marquis 333 Los Angeles” entre 

outras. 

Uma outra característica sobre a composição do álbum que vale a pena ser destacada, 

de grande importância na identidade do mesmo, é a recorrência, seja por trechos ou a íntegra 

de faixas anteriores. No álbum de 1972 isso pode ser observado entre “Saídas e bandeiras n°1 

e “Saídas e bandeiras n°2”, “Cais e “Um gosto de sol”. Em “Saídas e bandeiras n°1 e n°2” a 

recorrência acontece sobre a canção inteira que ambas são a mesma composição musical, 

porém se diferem na letra. As duas canções tratam de problemas cada uma apresentando uma 

solução, na primeira seria a fuga de determinado lugar que os detém, já na segunda se assume 

uma postura ativa de enfrenta-los. No caso de “Cais” e “Um gosto de sol”, a coda de “Cais” 

retorna rearranjada com a adição de cordas, somadas ao piano, em “Um gosto de sol”.  

 

Considerações finais 

O grupo Clube da Esquina, através do conhecimento e cultivo da amizade de músicos 

por encontros despretensiosos regados de música, criação e ideais comuns, em uma dada 

esquina da cidade de Belo Horizonte e outros ambientes, deu início a seus primeiros passos, 

até o convite de Milton Nascimento a Lô Borges para compartilharem suas canções em um 

mesmo álbum, consolidando dessa forma um dos maiores trabalhos da história da música 

popular brasileira. Seu enorme legado se justifica pelo resultado sonoro decorrente de uma 

genialidade dos músicos, liberdade de criação e inovação dos mesmos, e mais além, o 

sentimento altruísta de iluminar a mente do povo brasileiro, a fim de colaborar para uma 

mudança na realidade de sua época, através da música. A identidade musical do álbum 

acontece através de uma sinergia natural dos músicos, de suas bagagens musicais, diversas 

influências e habilidades no processo de composição e produção.  
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Dessa forma se encontra no álbum uma gama de linguagens musicais, expressadas 

com uma genialidade na exploração dos elementos musicais, elementos esses, rítmicos , 

harmônicos,  melódicos, timbrísticos, composicionais...Por consequência, todo esse universo 

de experiências, pôde impressionar a crítica especialista, rendendo prêmios de grandes nomes 

como por exemplo a revista Rolling Stone e também conquistou seu espaço no dia-a-dia de 

uma multidão de ouvintes, que sonorizam sua vida com as músicas do Clube da Esquina 1972 

até a atualidade. 
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