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APRESENTAÇÃO

A Linha de Investigação “Estudos Luso-Brasileiros: património, crítica e
execução” e o Caravelas (Núcleo de Estudos da História da Música LusoBrasileira), grupos pertencentes ao Centro de Estudos de Sociologia e Estética
Musical (CESEM) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da
Universidade Nova de Lisboa (UNL), em parceria com o Grupo de Pesquisa
“Estudos Interdisciplinares em Ciências Musicais” da Universidade Federal de
Pelotas (UFPel), Brasil, realizaram em Lisboa o Congresso Internacional “A música
no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”, entre 7 e 9 de novembro de 2013.

Figura 1, público em conferência

O objetivo do encontro foi reunir investigadores interessados num leque
alargado de campos relacionados com a música no espaço luso-brasileiro,
abordados de uma perspetiva histórica. Visando estimular a variedade de
interesses e de pontos de vista nas eventuais propostas de comunicação, a

1

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

“chamada de trabalhos” (call for papers) sugeriu três áreas temáticas específicas
(1-3) e duas áreas gerais (4-5):

1. A música e o teatro no bicentenário do Teatro de São João do Rio de
Janeiro
2. A música sacra do passado e a atualidade
3. Música e execução
4. Temas livres individuais
5. Painéis (apresentações em grupo sobre uma das temáticas específicas
ou sobre temas livres)

De facto, como poderá ser visto nas presentes Atas, o objetivo referido foi
plenamente alcançado, visto que o congresso foi marcado pela diversidade de
temas, metodologias e especialidades que percorreram transversalmente vários,
senão todos, campos da musicologia luso-brasileira. Esta valiosa pluralidade fica
aqui expressa não somente através do próprio conteúdo dos textos mas também
na sua apresentação formal. Tendo em conta que o fundamental era retratar o
evento com a maior quantidade de informação possível, estão aqui reunidos
textos que vão desde simples resumos até elaborados artigos, passando por
alguns “resumos estendidos” típicos de publicações com esta. Seja como for,
esses

textos

representam

as

comunicações

que

foram

apresentadas

individualmente (até 20 minutos de duração), ou em forma de painéis formados
por grupos de 3 a 4 elementos (até 60/80 minutos de duração total). Os autores
estiveram completamente à vontade para definir os limites de seus textos, e,
apesar deste editor utilizar o “Acordo Ortográfico”, a ortografia dos originais foi
mantida, desde que coerente com algumas das possíveis normas ortográficas
atuais da língua portuguesa. Assim, este editor apenas tratou de padronizar o
mais possível os aspetos gráficos e a forma de citação e apresentação
bibliográficas, além de, vez ou outra, sugerir melhorias ou maiores
esclarecimentos por parte de determinados autores - sem, contudo, impor
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modificações de fundo. Consequentemente o conteúdo dos textos é de completa
responsabilidade do respectivo autor.

Figura 2, público em comunicação

É preciso salientar também que, no dia 9 de novembro, no âmbito do
congresso, houve uma reunião geral do Núcleo Caravelas. Deu-se então um
debate aberto e frutífero sobre vários aspetos das atividades desse núcleo de
estudos. Nesta reunião foi proposto que o Núcleo se tornasse um grupo de
interesse na International Musicological Society (IMS) e foram feitas várias
ofertas de apoio, em especial de membros do LAMUS, no polo de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo. Posteriormente, mas também como consequência
da reunião, foi proposta a criação de um grupo de interesse dentro do Núcleo
Caravelas, dedicado à história do ensino em Portugal e no Brasil.
O congresso contou ainda com dois concertos. Boa parte desta produção
artística fica registada nestas Atas através de vídeos que foram disponibilizados
publicamente através do Youtube, portal de compartilhamento de vídeos na
internet. Este procedimento é pouco usual, mas pretende tirar melhor proveito
dos recursos tecnológicos atualmente disponíveis.
3
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Em suma, as presentes Atas buscam documentar o melhor possível as
atividades decorrentes no Congresso Internacional “A música no espaço lusobrasileiro: um panorama histórica” na esperança de tornarem-se uma referência
importante no desenvolvimento e na divulgação da musicologia luso-brasileira.

O Editor
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PROGRAMA GERAL
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7 de novembro

Sala Multiusos 2

Sala Multiusos 3

Sala 06

08h00-09h00

INSCRIÇÕES

09h00

PLENÁRIO: Sessão de abertura

-

-

09h30-10h30

Comunicações I: Metodologias

Comunicações 2: Pedagogia e didática

Comunicações 3: Língua, prosódia e canto

Moderador: David Cranmer

Moderador: Luiz Guilherme Goldberg

Moderador: Alberto Pacheco

Adriana Olinto Ballesté

Luciano Candemil/Rodrigo Paiva

Wladimir Mattos

A questão terminológica no Museu de
Instrumentos Musicais
de Língua
Portuguesa

Instrumentos de percussão dos grupos folclóricos
açorianos de Santa Catarina: classificação
organológica e elaboração de material didático

As contribuições da análise rítmico-prosódica
para a interpretação da linha melódica em uma
canção estrófica luso-brasileira

Pablo Palácios

Luiz Néri Pfützenreuter

Lúcia Vasconcelos/Adriana Kayama

Projeto de banco de dados para pesquisa
musicológica em periódicos: um estudo de
caso para os jornais das cidades de Rio
Grande do Sul

O uso da canção folclórica luso-brasileira na
pedagogia do piano em grupo

João e Maria: uma análise do processo criativo de
tradução [lido por Marina Machado
Gonçalves]]
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CAFÉ
11h00-13h00

Comunicações 4: Rio de Janeiro e o séc.
XIX

Comunicações 5: Heitor Villa-Lobos
Moderador: Paulo Esteireiro

Moderador: Maria José Artiaga

Painel 1: A música como discurso / André
da Silva Gomes
Moderador: Cristina Fernandes

Lutero Rodrigues

Giorgio Monari

Robson Dias

Revelando segredos da Abertura em Ré, do
Pe. José Maurício

Cantar Heitor Villa-Lobos: tradição, folclorismo e
Modernismo

Giuseppe Ottavio Pitoni "Maestro di Maestri",
representante da música litúrgica no contexto
europeu e sua influência na música lusobrasileira

Ana Maria Liberal

Roberto Votta

Miguel Ângelo Pereira, “organista
particular da Capela de S. M. o Imperador
do Brasil”

Missa de São Sebastião de Heitor Villa-Lobos,
referências do cantochão ao candomblé

Caroline Caregnato

Denise Hiromi Aoki

A criação do Imperial Conservatório de
Música do Rio de Janeiro e a construção de
uma identidade brasileira para o ensino de
Música [lido por Gustavo Dias]

O primeiro movimento do quarteto de cordas n.3
de Heitor Villa-Lobos: Aproximações estilísticas
com o período clássico

Mítia D’Acol
O decoro musical no universo litúrgico lusobrasileiro: um estudo de caso das interseções de
canto solo no repertório da primeira metade do
século XVIII

Ozório Christovam
Retórica e Partimento na música sacra de André
da Silva Gomes

Rafael Registro Ramos
O ensino de contraponto de André da Silva
Gomes: uma visita a Portugal [lido por Ozório
Christovam]
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13h00-14h30

ALMOÇO

14h30-15h30

PLENÁRIO (orador convidado)

-

-

“Tempo
que
breve
passaste”:
Reconstructing
18th-century
LusoBrazilian Modinhas
Zak Ozmo (L’avventura London)
CAFÉ
16h00-17h30

Comunicações 6: Repertórios lusobrasileiros cantados

Comunicações 7: La belle époque
Moderadora: Ana Maria Liberal

Moderador: Edilson Rocha
Marcos Magalhães

Luiz Guilherme Goldberg

A Oficina da Poesia – Modinha e poesia no
contexto do entretenimento doméstico

Artemis: Psicanálise na belle époque musical
brasileira

Alberto Pacheco

Ruthe Zoboli Pocebon

A execução moderna de repertório
ocasional: alguns exemplos e desafios

A música em manchete: tipologias jornalísticas
[lido por Guilherme Goldberg]

Paulo Esteireiro
Danças no Espaço Atlântico (1821-1930): o caso
da Ilha da Madeira
21h30

I CONCERTO (Palácio Foz)
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8 de novembro

Sala Multiusos 2
09h00-10h30

Sala Multiusos 3

Sala 06

Comunicações 8: Acompanhamentos e
solfejos
Moderador: Carlos Alberto Figueiredo

Gustavo Ângelo Dias
O acompanhamento segundo o Compendio
Musico ou Arte Abreviada (1751), de
Manoel de Moraes Pedroso

Alexandre Roehl
Os métodos de solfejo de Luis Álvares Pinto:
Uma análise comparada da Arte de solfejar e
Muzico e Moderno Systema para Solfejar

Mário Trilha
Solfejos de Acompanhar de José Joaquim dos
Santos
CAFÉ
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11h00-13h00

Comunicações 11: Música sacra do
período colonial

Comunicações 12: Música da época colonial

Comunicações 13: Organologia

Moderador: Diósnio Machado Neto

Moderador: Mário Trilha

Rodrigo Teodoro de Paula

Ricardo Bernardes

Manuel Morais

As Matinas de Semana Santa de David Perez
e Antonio Galassi presentes no Acervo da Sé
de Braga - Portugal e seus reflexos nas
questões editoriais

Música no Teatro do Poder: a Aclamação de D.
Maria I em 1777

A divisão de escalas: estudo de caso do machete

Carlos Alberto Figueiredo

Andréa Teixeira

Márcia Taborda

Problemas estruturais nas fontes que
transmitem o repertório sacro e religioso
brasileiro dos séculos XVIII e XIX

A referência da cultura portuguesa nos teatros de
Goiás

As origens portuguesas da violaria carioca

Cristina Fernandes

Suely Campos Franco

Marco Brescia

As últimas sonoridades do Absolutismo
monárquico: a actividade musical na
Patriarcal de Lisboa entre 1807 e 1834

A música da Semana Santa de São João del-Rei e
de Braga: influências e trajetórias recíprocas

Simão Fernandes Coutinho: um
organeiro galego na cidade invicta

Manoel Aranha Correa do Lago

Edilson Rocha

Rodrigo dos Santos

Tradições portuguesas na música de Heitor
Villa-Lobos [lido por Lutero Rodrigues]

António dos Santos Cunha: comparação de
fragmentos musicais

A introdução da sacabuxa em solo brasileiro

Moderador: António Jorge Marques

13h00-14h30
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14h30-15h30

PLENÁRIO (orador convidado)

-

-

Comunicações 14: Música teatral da
época colonial

Comunicações 15: A música em Portugal e no
Brasil no séc. XX

Moderadora: Rosana Marreco Brescia

Moderador: Ana Maria Liberal

Painel 3: Uma ponte sobre o Atlântico:
aspectos da vida teatral e da circulação de
empresários, músicos e repertório entre
Lisboa, Porto e Rio de Janeiro (1840-1900)

Modelos e contextos: o estilo italiano na
música portuguesa e brasileira do século
XVIII
Manuel Carlos de Brito (FCSH-UNL)

CAFÉ
16h00-18h00

Moderador: Paulo Kühl
David Cranmer

Edward Abreu

Luísa Cymbron

A noção de “ópera portuguesa” no espaçoluso brasileiro setecentista

Ruy Coelho e o Brasil: as viagens de 1919 e 1922

Francisco de Sá Noronha (1820-1881): perfil de
um músico português entre as duas margens do
Atlântico

Márcio Páscoa

Inês Rocha

Restaurar/interpretar Guerras do Alecrim e
Mangerona: abordagens e contextos de
musicologia e performance da ópera lusobrasileira

Tomás Borba e Heitor Villa-Lobos: educação
musical e modernidade nas duas margens do
oceano

Francesco Esposito

12

A modernização da actividade concertística no
século XIX: as tournées ibero-americanas de
Sigismund Thalberg
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Isabel Novais Gonçalves

Benjamin Prestes

Luís M Santos

Reconstituição da ópera Belisário a partir dos
manuscritos de Vila Viçosa

A recepção dos concertos sinfónicos dirigidos por
David de Sousa no Teatro Politeama em Lisboa
(1913-1918)

De partida para o Brasil – a realidade musicoteatral lisboeta oitocentista em tempos de
emigração

Cosimo Colazzo

Maria José Artiaga

A Requiem for the victims of fascism. Sense of
sacred, peasant traditions, secular religion of
democracy. From Lopes-Graça to Brazil

A opereta com texto em português no contexto
luso-brasileiro: o caso do Teatro da Trindade

18h00-19h30

REUNIÃO DE TRABALHO do Núcleo
Caravelas

21h30

CONCERTO (Igreja de S Luís dos Franceses)
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9 novembro

09h00-10h30

Sala Multiusos 2

Sala Multiusos 3

Sala 06

Comunicações 16: Bandas

Comunicações 17: Brasil no séc. XIX

Moderadora: Luísa Cymbron

Moderadora: Francesco Esposito

Painel 3: Entre teatros e salões, soam
canções
Moderador: David Cranmer

Alexandre Abreu

Luiz Costa-Lima Neto

Vanda Freire/Ângela Portela

Banda de música Luís de Camões e a
disciplina de Foucault

O universo sonoro das comédias de Luiz Carlos
Martins Penna (1838-1846)

Entre teatros e salões, soam canções - Rio de
Janeiro e Lisboa (1860 -1930)

Inês Martins/ Sandoval Moreno

Luciane Páscoa

Estudo de instrumentação comparada das
fontes musicais do Arquivo da Banda da
Polícia Militar do Ceará (1897-1932)

Imagens de Carlos Gomes e sua obra na decoração
artística do Teatro Amazonas

Marcos Moreira /Alex. Andrade

Fernando Silveira

Mulheres em bandas de música: uma
interlocução entre Brasil e Portugal

Clarinetistas portugueses no Brasil do século XIX:
sua influência na consolidação do uso profissional
e do ensino da clarineta no Brasil

Ana Guiomar Rêgo Souza
Entre teatros e salões, soam canções: modinhas e
árias emVila Boa de Goiás e Pirenópolis – GO
(século XIX a década de 1930)

Magda de Miranda Clímaco

CAFÉ

14

Do lundu canção de Caldas Barbosa ao lundu
canção dos salões e palcos do séc. XIX: a
trajetória híbrida de uma matriz cultural
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11h00-13h00

Comunicações 18: Música e Teatro II
Moderador: Márcio Páscoa

Iskrena Yordanova
O paradigma da obra de Pietro Metastasio
na oratória em Portugal do sec. XVIII

13h00-14h30

Comunicações 19: Música em Portugal e no
Brasil na viragem do séc. XXI

Comunicações 20: Viagens, viajantes e
Manuel de Araújo Porto-alegre

Moderador: Mário Trilha

Moderador: Alberto Pacheco

Marina Machado Gonçalves/Adriana Giarola
Kayama/Maria José Carrasqueira de Moraes

Cristina Cota

“Cantares para versos de Fernando Pessoa” de
Estércio Marquez Cunha sob o ponto de vista de
Stein/Spillman

A viagem da música religiosa nos navios de
carreira para o Brasil

Sílvia Lima

Erickinson Bezerra/André Muniz Oliveira

Elisa Lessa

Proposta de edição crítica e análise de Gli
eroi spartani de Antonio Leal Moreira
(1758-1819)

Sinfonia em Quatro Movimentos by Danilo
Guanais: An analytical study of their armorial
aesthetic language

Representações musicais do velho mundo nos
relatos de viagens pelo Brasil do século XVIII e
princípios do século XIX

Rosana Marreco Brescia

Klênio Barros

Diósnio Machado Neto

O Real Teatro de São João (1813):
representação e poder na velha cidade de São
Sebastião

Três peças para trombone e piano de José Alberto
Kaplan – aspectos técnicos e interpretativos

A música no espaço luso-brasileiro na visão de
Manuel de Araújo Porto Alegre: o Nativismo
Romântico definindo a música brasileira pela
expressão espontânea da cultura popular

Paulo Kühl

Mª do Rosário Santana

António Jorge Marques

Gastão Fausto da Câmara Coutinho:
Pensando a ópera, entre polêmicas e poéticas

A obra musical de João Pedro Oliveira – uma
perspectiva de evolução técnica, estílistica, estética
e musical

Manuel de Araújo Porto-alegre e Marcos
Portugal: caminhos cruzados no espaço lusobrasileiro

ALMOÇO
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14h30-15h30

PLENÁRIO (Orador convidado)

-

-

-

-

-

-

O Nacionalismo Musical Brasileiro dos
anos 50, entre dois
documentos
contestatórios
Ricardo Tacuchian (UNIRIO)

CAFÉ
16h00-17h30

Mesa Redonda:
“O resgate do património musical:
prazeres e desafios”
Moderador: David Cranmer
Participantes:
Carlos
Alberto
Figueiredo,
Jorge
Matta,
Luísa
Cymbron, Manuel Morais, Márcio
Páscoa

Sessão de encerramento

19.30

JANTAR
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PROGRAMAS

I Concerto

7 de novembro, 21h30
Sala dos Espelhos do Palácio Foz
Praça dos Restauradores, Lisboa

Abertura de Augurio di felicità

Marcos Portugal (1762-1830)

(Estreia moderna)

Versão para piano: Alberto Pacheco

Academia dos Renascidos:
Piano: Andréa Teixeira

Seus lindos olhos

Modinha portuguesa

Academia dos Renascidos:

Arranjo de L. van Beethoven (1770-1827)

Tenores: Alberto Pacheco,
Ozório Christovam
Piano: Mário Trilha

Cinco nocturnos

Fernando Lopes-Graça (1906-94)

Tranquilo
Misterioso
Lusingando
Sostenuto
Lamentoso
Piano: Cosimo Colazzo

Le Miracle de la Semance

Alberto Nepomuceno (1864-1920),

I – Le Semeur

Texto de Jacques d’Avray (1869-1958)
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II – L’Ancien
(estreia moderna)
Tenor: Alberto Pacheco
Piano: Guilherme Goldberg

Sonatina para violoncelo e piano (1963)

Ricardo Tacuchian (1939-)

Violoncelo: Nuno Cardoso
Piano: Duarte Pereira Martins

Este verão eles chegaram

Ricardo Tacuchian (1939-)

(2013, estreia absoluta)
Os saguis
As jacupembas
Os camaleões
As tartarugas
Os quatis
As lulas
As capivaras
Os bem-te-vis
As garças
Eduardo chegou
Piano (respectivos intérpretes):
Luiz Guilherme Goldberg
Duarte Pereira Martins
Mário Trilha
Ana Maria Liberal
Marcos Magalhães
Marina Machado Gonçalves
David Cranmer
Andréa Teixeira
Luiz Pfützenreuter
Edward Ayres d’Abreu
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II CONCERTO

8 de novembro, 21h30
Igreja de São Luís dos Franceses
Beco de São Luís da Pena nº 34-34A, Lisboa

Brasileirinho

João Pernambuco (1883-1947)

Se ela perguntar

Dilermando Reis (1916-1977)

Graúna

João Pernambuco (1883-1947)

Violão: Adriana Ballesté
XII Minuetos de João Cordeiro da Silva

João Cordeiro da Silva (c. 1735 -1808)

Cravo: Mário Trilha

Que fiz eu

José Maurício [de Coimbra] (1752-1815)

Academia dos Renascidos
Tenor: Alberto Pacheco
Cravo: Mario Trilha

“Aceita, o Bela, um suspiro” de O Eunuco

Fortunado Mazziotti (1782–1855)

Academia dos Renascidos:
Tenores: Alberto Pacheco,
Ozório Christovam
Flauta: Andrea Teixeira
Cravo: David Cranmer

Sonata IV

António Rodil (c. 1730-1787)

Flauta: Márcio Páscoa
Cravo: Mário Trilha

Variações para órgão

Anónimo (c. 1800)

“Ao prazer das damas”
Prelúdio e fuga

Alberto Nepomuceno (1864-1920)
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Órgão: David Cranmer

Cateretê

Manuel Joaquim Maria (1840-1874)

Academia dos Renascidos:

Texto de Francisco Correia Vasques (183993)

Tenores: Alberto Pacheco,
Ozório Christovam
Flauta: Andrea Teixeira
Cravo: Mario Trilha
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Vídeos:
Os dois concertos realizados neste Congresso foram gravados em vídeo,
tornando possível disponibilizar alguns trechos através do Youtube, portal de
compartilhamento de vídeos na internet. Apesar de evidentes deficiências de
captação audiovisual, a publicação dos vídeos se justifica por seu valor
documental ou histórico (em especial no caso das estreais). Infelizmente, devido
a problemas técnicos e/ou de direitos autorais, nem todas as composições
puderam ser disponibilizadas.
Os endereços eletrônicos de todos estes vídeos podem ser vistos a seguir:
•

Aceita, o Bela, um suspiro - Fortunado Mazziotti

http://www.youtube.com/watch?v=2RkbPtEUAZ0
•

XII Minuetos - João Cordeiro da Silva

http://www.youtube.com/watch?v=9W10XelbWAg
22
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•

Este verão eles chegaram – Ricardo Tacuchian
o As jacupembas

http://www.youtube.com/watch?v=aHqgLmaO9t4

o Os camaleões

http://www.youtube.com/watch?v=6wiZWH_QjrE

o As tartarugas

http://youtu.be/cbnP08Kz9Cc

o Os quatis

http://youtu.be/tAfvWGNom1k

23

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

o As lulas

http://youtu.be/MEbBD4Ijc2k

o As capivaras

http://www.youtube.com/watch?v=gDkTsrwYRBE

o Os bem-te-vis

http://www.youtube.com/watch?v=OarARtHCS2Y

o As garças

http://www.youtube.com/watch?v=xtNxOIu6WVA
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o Eduardo chegou

http://www.youtube.com/watch?v=oAcb4DaNR8U

•

Graúna - João Pernambuco (1883-1947)

http://youtu.be/rTL5Db27ZUk

•

Le Miracle de la Semance, “I – Le Semeur“ –Alberto Nepomuceno

http://www.youtube.com/watch?v=ujmKewYEQqw
25
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•

Prelúdio e fuga –Alberto Nepomuceno

http://www.youtube.com/watch?v=c7iK4hTV96Y

•

Seus lindos olhos – Modinha portuguesa, arranjo de L. van Beethoven

http://www.youtube.com/watch?v=ix87Olm99XA

•

Sonata IV – António Rodil

http://www.youtube.com/watch?v=9Bmi8oktHm8
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•

Sonatina para violoncelo e piano (1963) - Ricardo Tacuchian

http://youtu.be/5HGWNocaWx4

•

Variações para órgão “Ao prazer das damas” - Anónimo

http://www.youtube.com/watch?v=_IhzVl86830
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PAINEL 1:
A música como discurso: a análise pela música luso-brasileira
Diósnio Machado Neto (Coord.),
Robson Dias
Mítia d’Acol

PAINEL 2:
André da Silva Gomes
Diósnio Machado Neto (Coord.)
Ozório Christovam
Rafael Registro Gomes

O LAMUS-DM/FFCLRP tem como objetivo geral desenvolver conceitos e
materiais para o aprimoramento do conhecimento sobre a música brasileira,
principalmente do período colonial paulista. Especificamente as linhas de
pesquisa concentram (1) estudos dos processos receptivos da teoria musical; (2)
estes processos dentro de uma rede de análise ideológica da recepção da música,
considerando o espaço luso-brasileiro; (3) e sua própria discursividade como
teoria musicológica, por estudo da historiografia musical sobre a música
brasileira. O presente painel pretendente mostrar alguns dos estudos sobre os
processos discursivos (estruturas retóricas e tópicas) da música religiosa
circulante no período colonial brasileiro, considerando este integrante do sistema
cultural português. Especificamente a pesquisa visa mapear padrões e
especificidades que possam delinear os alinhamentos com a música dos grandes
centros europeus, assim como os usos locais. O mapeamento dessas formas
discursivas da música luso-brasileira, além de auxiliar na observação dos
vínculos estilísticos e os processos de recepção teórica, visa estabelecer os
padrões de representação das estruturas ideológicas e culturais através das
recorrências

dos

usos

discursivos,

através
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especificidades/territorialidades. O objetivo dessa introdução é discorrer como
os programas de pesquisa musicológicos no Brasil, e sua historiografia, definiram
suas plataformas teóricas e metodológicas em relação às condições históricoideológicas do conhecimento científico-social de cada época, assim como dos
padrões de recepção teórica no Brasil. Para tanto se fará um recorte da produção
posterior a 1990, quando a musicologia já dispunha de arcabouço teórico para
perscrutar a análise musical desde sua condição histórica do pensável, em termos
teóricos. A ideia é apresentar os cânones e rupturas discursivas, por uma análise
da historiografia musical brasileira, dedicada ao período colonial. É também um
discurso de autocrítica diante da tradição, tratando de responder a um desafio
que é justificar e fundamentar a atividade musicológica do presente, nas
atividades do LAMUS-DM/FFCLRP.

PAINEL 3
Uma ponte sobre o Atlântico: aspectos da vida teatral e da
circulação de empresários, músicos e repertório entre Lisboa, Porto
e Rio de Janeiro (1840-1900)
Luíza Cymbron (Coord.)
Francesco Esposito
Isabel Novais Gonçalves
Maria José Artiaga

O Teatro de S. João foi o primeiro grande teatro do Rio de Janeiro, erguido
em 1813 para dar resposta às necessidades sócio-artísticas de uma cidade que
agora albergava uma corte. No entanto, foram várias as vicissitudes da sua
existência e a sua actividade tem de ser vista não como algo isolado, mas antes
integrando uma rede de teatros do Rio e seus arredores, de outras cidades do
Brasil e de Portugal. No período pós-independência, mau grado as tensões
existentes, a presença de profissionais de teatro portugueses contribuiu para o
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estabelecimento e sucesso da companhia do grande actor brasileiro João Caetano
dos Santos. Nesses anos, uma parcela importante dos meios produtivos eram
portugueses e muitos deles permaneceram toda a vida no Brasil ou circularam
amiúde, criando laços profundos tanto a nível cultural como familiar nas duas
margens do Atlântico. O acentuar da emigração portuguesa e o crescimento
económico do Brasil, durante o segundo reinado, criaram o terreno propício a
uma significativa intensificação deste fenómeno.
Em paralelo, devemos olhar para os teatros como os eixos centrais da vida
social e artística de qualquer cidade neste período, albergando um leque
abrangente de manifestações, que iam da ópera e do teatro declamado ao
concerto, do vaudeville e da opereta à mágica, passando pelos bailes de carnaval
e pelas grandes solenidades ligadas à representação do Estado ou à celebração
de uma memória colectiva, como foram os vários centenários. Este painel
pretende explorar a ideia de rede teatral e levantar questões sobre a vida teatral
e a circulação de empresários, músicos e repertório entre as duas principais
cidades portuguesas e o Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX.
Palavras-chave: Espaço Luso-Brasileiro; teatros; circulação; géneros músicoteatrais; virtuosismo instrumental.

PAINEL 4
Entre teatros e salões, soam canções
Vanda Bellard Freire (Coord.)
Ângela Celis H. Portela,
Ana Guiomar Rego Souza,
Magda de Miranda Clímaco

O presente painel reúne pesquisas em andamento que focalizam a canção,
gênero com marcante presença na trajetória da música no Brasil e em Portugal.
Sob o olhar da história da cultura, as pesquisas abordam canções em cidades
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brasileiras do Rio de Janeiro e de Goiás (Brasil) e em Lisboa (Portugal), com
ênfase no movimento circular entre diferentes espaços, sobretudo entre teatros e
salões. O período delimitado para as pesquisas abrange os séculos XVIII e XIX e
primeiras décadas do século XX. Sobre o Rio de Janeiro e Lisboa, os objetivos
consistem em levantar canções derivadas de óperas em português e de mágicas,
analisar exemplos dessas canções que contenham personagens femininas,
interpretando significados sociais subjacentes. Objetiva-se, como produto final,
gerar coletânea (partituras e gravação) de canções analisadas. O enfoque adotado
é o da fenomenologia aplicada à música, utilizando-se, também, de abordagem
intertextual (musical, literária e cênica. Sobre canções do estado brasileiro de
Goiás, são focalizadas, na segunda pesquisa, as cidades brasileiras de Villa Boa
de Goiás e Pirenópolis, objetivando levantar e analisar modinhas e árias cantadas
nos salões e espaços cênicos dessas duas cidades. A pesquisa busca, ainda,
identificar representações identitárias na inter-relação entre letra, música e
cenários histórico-sociais, a partir de vestígios que se encontram espalhados por
uma extensa gama de fontes, exigindo um esforço de garimpagem que resulta,
muitas vezes, em um ou poucos fragmentos. Essa tarefa demanda estratégias
metodológicas para articular as peças recolhidas, de modo a revelar relações de
significado implícitas. Ainda sobre o tema canções, a terceira pesquisa deste
painel aborda o lundu canção de Caldas Barbosa, em sua trajetória nos salões e
palcos do séc. XIX, procurando caracterizar, nesse processo, a trajetória híbrida
de uma matriz cultural. O objetivo, neste caso, é o de buscar a trajetória que levou
do lundu canção de Domingos Caldas Barbosa do final do século XVIII ao lundu
dos salões e palcos do século XIX. São, para isso, valorizados os diálogos e
processos de hibridação cultural que se configuraram nessa trajetória, bem como
a polifonia de vozes que esteve na base das “atualizações” que o gênero efetivou.
A metodologia adotada envolve o levantamento de partituras e a análise das
músicas, a partir da audição. A ênfase deste painel no gênero canções e na sua
presença em diferentes espaços e cidades, abarcando Brasil e Portugal, tem sua
importância justificada pela escassez de pesquisas sobre esse gênero, sobretudo
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pelo fato de procurar interpretá-las para além dos textos musicais ou literários,
procurando incorporar sua mobilidade entre diferentes espaços e significados
subjacentes a elas.
Palavras-chave: canções, teatros e salões, intertextualidade, significados
sociais.
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COMUNICAÇÕES
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A questão terminológica no museu de instrumentos musicais em
língua portuguesa1
Adriana Olinto Ballesté
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT
adriballeste@gmail.com; adriballeste@ibict.br
Álea de Almeida
Bolsista da Fundação C. C. F. de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ
aleaalmeid@gmail.com
Resumo
A preocupação principal desse trabalho é discutir as questões terminológicas na descrição do
acervo de um museu de instrumentos musicais em língua portuguesa. O trabalho tem como foco
o Museu Delgado de Carvalho, criado aproximadamente em 1890, no Rio de Janeiro.
Introduzimos o artigo com uma rápida contextualização do cenário cultural no Brasil, no século
XIX, época de criação do Museu. Apresentamos brevemente as linhas de atuação de um projeto
de reorganização desse museu. Comentamos sobre os trabalhos prévios de descrição do acervo.
Discutimos os problemas de terminologia no museu e mostrando alguns exemplos. Finalizamos
relacionando os avanços da pesquisa na área de terminologia musical e incentivamos um esforço
conjunto entre os países de língua portuguesa visando à criação de instrumentos terminológicos
que estejam disponíveis em qualquer lugar do planeta em qualquer hora do dia.
Palavras-chave: Terminologia, Museu de Instrumentos Musicais, Língua Portuguesa

INTRODUÇÃO
Os instrumentos musicais europeus foram levados pelos portugueses para
terras d'além mar durante a Era das Grandes Navegações e logo foram
difundidos entre os nativos em seu habitat natural. Fernão Cardim (1978), em
cartas durante sua viagem ao Brasil entre os anos de 1583 e 1590, conta que os
índios recebiam os visitantes “uns cantando e tangendo a seu modo [...]
dançando ao som da viola, pandeiro, tamboril e flauta [...] os padres a ler, a
contar, a cantar e tanger [...]”. No século XVII, a forte presença da música na

Agradecemos à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro - FAPERJ pelo financiamento da pesquisa, ao Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia - IBICT e a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1
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colônia é contada em versos por Gregório de Matos (2009, s.p.) sempre
mencionando os instrumentos musicais.

Pois no modo de criar
aos filhos parecem símios,
causa por que os não respeitam,
depois que se vêem crescidos.

Criam-nos com liberdade
nos jogos, como nos vício,
persuadindo-lhes, que saibam
tanger guitarra, e machinho

Desde então, em versos, inventários, desenhos, periódicos são
mencionados os instrumentos e a música no Brasil Colônia.
Com a vinda da Corte Portuguesa, em 1808, os ares das grandes cidades
européias são sentidos no Brasil. O Rio de Janeiro, cidade sede da Corte, se
transforma no centro cultural mais importante do país. Multiplicam-se os
músicos, os amantes de música, os músicos amadores, os professores de música.
São fundadas associações e conservatórios de música. Cresce a importação e a
fabricação nacional de instrumentos musicais.
Durante todo o século XIX, se mantém esse aquecimento na área cultural,
como traduz entusiasticamente Antônio Cardoso Menezes (1892), cronista da
Gazeta Musical.

Todavia, por todas essas ruas inúmeras da cidade, por todos os
bairros e becos desta muito heróica “Pianopolis”, quando a gente passa,
atarefado, na luta pela existência, esfuziam dos sobrados e das rotulas,
por entre as nuvens de pó que serpenteiam no ar abafadiço ou através
da folhagem ressecada das arvores encaloradas que bordam as
margens das lagoas, dos canais, ou as praias do mar gumebundo,
esfuziam, dizíamos, baforadas de musica de todo preço, musica barata
e musica de alto coturno, porque não há por aí casa que não tenha um
piano, uma flauta, uma rebeca, uma clarineta, um violão, ou um
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cavaquinho, e o competente artista ou amador para a correspondente
execução (Menezes, 1892, p. 37).

Nesse ambiente cultural efervescente do final do século XIX é fundado o
primeiro museu de instrumentos no Brasil do Instituto Nacional de Música2, pelo
seu primeiro diretor, o compositor e maestro Leopoldo Miguéz (1850 a 1902).
Uma publicação oficial do Ministério da Justiça, em 1898, noticia a existência do
museu.

O Instituto Nacional de Música tem um pequeno museu muito
interessante e curioso; um gabinete de acústica regularmente montado,
uma biblioteca pequena, um órgão de 16 pés de Wilhelm Sauer, um
pequeno órgão de estudo do mesmo autor e um instrumental para
orchestra [...] (Brasil, 1898, apud, ALMEIDA, 1994-95, p. 87).

O Museu destinava-se, segundo o Regulamento do Instituto Nacional de
Música de 1900, citado por Brandão (2013, p. 42), ao estudo de história de música
e organologia musical. O museu tinha em seu acervo, instrumentos provenientes
de diversos países - Java, Egito, Sudão, Índia, China, Estados Unidos da América,
Marrocos, Pérsia (Irã). Seu acesso era restrito, sendo o ingresso na sala do museu
permitido somente aos alunos acompanhados por professores e ainda com a
autorização do diretor. A partir da década de 1970, o museu é aberto ao público
ficando seu acervo exposto em vitrines no corredor principal da Escola de
Música. Em 2008, o museu foi desativado e os itens foram armazenados na
Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música (CARDOSO, 2008)3.

O Instituto Nacional de Música foi criado após a Proclamação da República, em 1889, derivado
do Conservatório de Música, esse criado em 1848 no Rio de Janeiro, por Francisco Manoel da
Silva (1795-1865). Em 1937, a Universidade do Rio de Janeiro encampa o Instituto e esse passa a
se chamar Escola Nacional de Música, onde hoje está abrigado o Museu Delgado de Carvalho.
3 Museu Delgado de Carvalho.
http://www.musica.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article
&id=79&Itemid=121. Acesso em 25 de abril de 2011.
2
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Com o intuito de reorganizar o museu, garantindo a preservação dos
instrumentos musicais e tornando o seu acervo acessível, foi concebido um
projeto4, iniciado em 2012, com duas linhas básicas de atuação: o
acondicionamento e organização do acervo original do Museu Delgado de
Carvalho e a criação do Museu Virtual de Instrumentos Musicais. O projeto prevê
as seguintes ações: (1) o levantamento dos itens documentais; (2) a higienização
e conservação dos itens do acervo do Museu para que possam ser expostos,
fotografados e acondicionados; (3) o acondicionamento dos instrumentos
musicais e dos itens documentais; (4) a organização, classificação e catalogação
dos itens do acervo; (5) a fotografia e/ou filmagem digital dos instrumentos; (6)
o desenvolvimento do Website do Museu Virtual contendo uma apresentação, o
catálogo do acervo com imagens e áudios, linha do tempo, atividades educativas
e exposições especiais.
Nesse artigo, nosso foco se concentrará nas ações (1) e (4) do projeto, ou
seja, no levantamento, na organização, na classificação e na catalogação dos itens
do acervo tendo como objetivo principal discutir as questões relacionadas à
terminologia em um catálogo de instrumentos em língua portuguesa.

LEVANTAMENTO DOS ITENS DOCUMENTAIS
Durante o levantamento dos itens do Museu Delgado de Carvalho
encontramos sérios obstáculos, os instrumentos estavam mal conservados,
armazenados de forma desorganizada, e a maioria deles não possuía
identificação. E, além disso, no início do projeto, não tivemos acesso a todos os
inventários existentes do museu, somente algum tempo depois do início do

O Projeto intitulado Museu Virtual de Instrumentos Musicais Delgado de Carvalho, foi proposto em
2011, pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, em parceria com a
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Edital da FAPERJ de Apoio à Produção e Divulgação
das Artes no Estado do Rio de Janeiro – 2011.
4
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projeto tivemos conhecimento da existência de outros registros do museu na
Biblioteca Alberto Nepomuceno.
O primeiro registro dos instrumentos foi feito entre os anos de 1890 e 1895,
pelo primeiro diretor do Instituto Nacional de Música, Leopoldo Miguéz, no qual
constavam 46 itens doados.
Em 1905, foi publicado um catálogo pelo compositor Joaquim Tomas
Delgado de Carvalho (1872-1922), que assumiu a responsabilidade, como ele
mesmo afirma, pela “inspeccção do Museu instrumental, Gabinete de acústica e
Bibliotheca” (CARVALHO, 1905, p. 5). Esse catálogo mostra que o acervo cresceu
bastante contando, na época, com 87 instrumentos musicais e 54 itens diversos
como cartas, bilhetes, cartões postais, autógrafos. Nesse catálogo, Carvalho (1905)
utiliza o sistema de classificação de Charles-Victor Mahillon5, conservador do
Real Conservatório de Bruxellas, embora faça modificações “para tornar mais
simples o systema adoptado”. No Quadro 1, mostramos um exemplo da
descrição feita por Delgado de Carvalho para o instrumento, chamado naquela
época de KEMANGEH ÁGOUZ6.

Quadro 1: Descrição do instrumentos chamado KEMANGEH ÁGOUZ (Catálogo de 1905)
N. 50 – KEMANGEH ÁGOUZ (Classe 4°, ordem A, genero a) EGYPTO.

Instrumento de origem persa, cujo nome significa viola antiga. (FÉTIS –
Histoire Générale de la musique, T. II, pag. 134.)

O corpo sonoro é formado de uma noz de côco, de que se tirou uma pequena
porção. Nas bordas da noz está collocada uma pelle, e na sua parte convexa
tem uma quantidade de furos que se lhe servem de ouvidos. O braço é
torneado, bem como as duas caravelhas; um pé de ferro atravesa a noz de

O sistema de MAHILLON (1874) utiliza como critério principal da classificação a vibração do
instrumento e os divide em 4 tipos: (1) autofone ou idiofone, instrumentos rígidos que produzem
o som pela vibração em seu próprio corpo; (2) instrumentos de membrana, nos quais o som é
produzido pela contração e descontração de uma membrana; (3) instrumentos de cordas, em que
a vibração das cordas produz o som; (4) instrumentos de “ar”, em que uma coluna de ar vibra
produzindo o som.
6 A denominação adotada no novo catálogo do Museu é ‘Kamanche Aguz’
5
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côco e vae cravar-se no braço. As duas cordas são feitas de uma meada de
crina preta e são amarradas a um annel de metal. O arco, cuja vara é de
freixo, é de factura ordinaria.

A afinação do kemangeh é a seguinte: [la2 e mi2]

Os arabes dispõem as cordas agudas à esquerda, contrariamente ao uso
europeu.

Comprimento total do instrumento 0m,925.
Diametro do tampo 0m,95.
Comprimento do arco 0m,70.

Depois desse inventário de 1905, somente a partir da década de 1970 novos
registros do acervo foram feitos. Em 1973, Mary Hugo Braga Pinto Coelho fez
anotações manuscritas em um exemplar do catálogo de 1905, que foram em
grande parte incorporadas a uma relação datilografada e organizada um ano
depois por Luciano Rolla. Em 1990, foi organizado um novo inventário, também
com base nos precedentes, coordenado pelo Professor Léo Soares, naquela época
diretor da Escola de Música7.
Em 1994-95, Afifi Craveiro de Almeida, professora da Escola de Música e
responsável à época pelo Museu, publicou, na Revista Brasileira de Música, não
exatamente um inventário, mas um artigo mencionando praticamente todos os
instrumentos e dando informações sobre o estado do museu. Ela afirma que “as
catalogações de 1974 e 1990 são praticamente homogêneas, ambas são, em
verdade, listagens dos instrumentos que integram o acervo, em papel ofício
datilografado (...)” (ALMEIDA, 1994/95, p. 89). Almeida alerta para a

Esses inventários se encontram na Biblioteca Alberto Nepomuceno, da Escola Nacional de
Música, UFRJ.

7
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necessidade de cuidados com o acervo que estava situado em local inadequado
e afirma a importância da organização do acervo do museu 8.

[...] arestas devem ser aparadas para que, uma vez
devidamente organizado, possa colher os frutos desejados, já que
manifestações vindas de território nacional e internacional, no sentido
de melhor conhecê-lo não faltam (ALMEIDA, 1994/95, p. 89).

Com a retirada dos instrumentos das vitrines e com seu armazenamento
na biblioteca, foi feita uma nova relação em 2008 e publicado um inventário em
2013 pela bibliotecária- chefe (BRANDÃO, 2013).
Entretanto, apesar do esforço despendido em cada dos inventários
precedentes, no momento de fazer um catálogo atualizado e detalhado dos itens
do acervo percebemos incorreções na nomenclatura, na classificação e na
descrição dos instrumentos, algumas que se repetem desde o primeiro registro e
outras que surgem nos novos inventários.

PROBLEMAS DE NOMENCLATURA
Com o intuito de exemplificar alguns desses problemas mostraremos uma
série de procedimentos que fizemos na busca da nomenclatura ou termo padrão
para três instrumentos do museu.
Para conferir a nomenclatura padrão utilizamos principalmente o site do
projeto MIMO - Musical Instrument Museums Online (2013), um consórcio de
importantes museus europeus que visa à criação de um único ponto de acesso

8 Com o projeto estamos higienizando, restaurando e acondicionando os instrumentos em um
armário com prateleiras forradas com espumas, embalagens, estojos especiais para protegê-los
contra a ação do tempo.
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on-line para suas coleções. No site estão disponíveis duas taxonomias de
instrumentos musicais, que apesar de estarem em língua inglesa foram muito
úteis em nosso trabalho. A primeira organiza os instrumentos musicais em nove
áreas: Electronic instruments (1); Elements of musical instruments (2); Keyboard
instruments (3); Mechanical instruments (4); Mirlitons (5); Other instruments (6);
Percussion instruments (7); Stringed instruments (8); Wind instruments (9). A
segunda, contempla o sistema de classificação de instrumentos Hornbostel &
Sachs (1961), dividindo os instrumentos em cinco áreas: Idiophones (1);
Membranophones (2); Cordophones (3); Aerophones (4); Electrophones (5). Essas
taxonomias têm como base lexicográfica o dicionário The New Grove Dictionary of
Musical Instruments (GROVE, 2013).
Foram muito utilizados, também, os catálogos do Museu de Música de
Lisboa, do Musée da Cité de la Musique de Paris, o Musée des Instruments de
Musique de Bruxelas, o Horniman Public Museum de Londres, o Metropolitan
Museum de Nova Iorque (MET)9.
O primeiro caso que apresentamos, procurando demonstrar nosso
problema de catalogação, é o caso do instrumento de origem chinesa, o ‘Yueqin’.
Esse instrumento possui uma caixa de ressonância arredondada, formada por
duas peças circulares de madeira unidas pela costilha. O instrumento possui
quatro cordas. O braço é curto e possui duas divisões. Ao longo do tampo
harmônico encontram-se mais oito divisões. Na Figura 3, vemos o Yueqin do
Museu antes de sua restauração.

Museu da Música - Portugal <www.museudamusica-imc.pt>; Musée da Cité de la Musique França <http://www.citedelamusique.fr/francais/musee/visiter/presentation.aspx# >; Musée
des Instruments de Musique - Bruxelas <www.mim.be>; Horniman Public Museum - Inglaterra
<http://www.horniman.ac.uk/visit>;
o
Metropolitan
Museum
EUA
<
www.metmuseum.org>.
9
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Figura 3: Imagem do Yueqin, antes da sua restauração.

Nesse caso partimos do nome encontrado nos inventários de 1905 e de
1974 do Museu Delgado de Carvalho, pois ainda não tínhamos acesso aos outros
inventários10: ‘Yne-Kin’. Buscamos no catálogo do Projeto MIMO (2013). Com
esse nome não encontramos nenhum registro. Então partimos para uma segunda
tentativa que foi buscar imagens do instrumento em outros catálogos e, dessa
forma, encontramos no Museu da Música de Portugal um instrumento similar
com o nome: 'Yueh ch’in'. Voltamos, então, ao catálogo do MIMO e encontramos
uma lista de instrumentos com nomes variados: ‘Moon lute’, ‘Dan doan’,
‘Yueqin’, ‘Yueh Q’in’. Esse catálogo indicava como nomenclatura padrão,
'Yueqin', forma referenciada no GROVE (2013), que adotamos como termo
padrão no nosso catálogo.
Outro caso interessante foi encontrar o termo padrão para a 'Dilruba', um
cordofone de origem indiana, cuja caixa de ressonância tem um formato de corpo
de pavão, com penas e desenhos que imitam a plumagem deste animal. O braço

É importante frisar que apesar de existirem todos esses inventários citados, inicialmente só
tivemos acesso aos inventários de 1905 e o de 1974. Mesmo o inventário de 2008 ainda não estava
disponível quando iniciamos o trabalho. Quando pudemos ter acesso aos outros inventários
percebemos que, à exceção do primeiro, os outros acrescentaram pouco à nossa pesquisa em
busca da nomenclatura, pois, como afirmou Almeida (1994-95), se repetiam em suas definições.

10
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possui 16 divisões de metal e o tampo harmônico é formado por uma membrana.
Possui cinco cravelhas na cabeça e quinze ao longo do braço. É tocado com arco,
mas esse exemplar do museu não o possui. Uma imagem11, da ‘Dilruba’ do
Museu Delgado de Carvalho pode ser vista na Figura 4.

Figura 4: ‘Dilruba’ do acervo do Museu Delgado de Carvalho

No inventário de 1894 aparecem os nomes ‘Peacock Ban’, ‘Tarjue’ e
‘Mayuri’. No catálogo de 1905 aparecem os termos Teijùs e Meyuri. Os catálogos
seguintes adotaram apenas o termo Meyuri e em 1990 adotam o termo Maijuri
Vina.
Em nossa primeira busca no catálogo do MIMO (2013), ainda sem acesso
ao inventário de 1894, procuramos os termos adotados nos catálogos de 1905 e
de 1974 e não encontramos nenhuma referência. Quando tivemos acesso ao
primeiro inventário voltamos ao catálogo do MIMO e aí, sim, encontramos os
termos ‘Mayuri’ e ‘Peacock’. Vimos, no entanto, que os instrumentos não eram

11 Fonte: Imagem disponível em:
http://www.musica.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=121
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parecidos com o nosso, até descobrimos o ‘Peacok Vina’ da University of
Edinburgh, e, dessa forma, decidimos adotar o nome padrão que é ‘Dilruba’.
Nesse exemplo, uma simples troca de grafia de ‘Mayuri’ para ‘Meyuri’, no
catálogo de 1905, que foi reproduzida nos outros catálogos retardou nossa
pesquisa.
Um terceiro exemplo que mostra a nossa dificuldade ocorreu com termo
adotado para o instrumento chamado ‘Kamanche Aguz’. O termo Kamãncheh
foi documentado no século X, tendo sido aplicado a vários instrumentos
encontrados principalmente no Irã, nos Cáucasos e na Turquia. Em países árabes
e nos Bálcãs também são encontrados instrumentos similares. Devido ao seu
timbre e às suas possibilidades técnicas, o Kamanche é utilizado tanto como
instrumento solo, como acompanhador. Durante a performance o intérprete
apóia o instrumento verticalmente no joelho, e vira o instrumento para que este
encontre o arco, mais do que guia o arco pelas cordas, como é feito nas técnicas
de arco do Ocidente (SADIE, 2001). O ‘Kamanche Aguz’ é caracterizado por uma
caixa de ressonância feita de noz de coco. O tampo harmônico é formado por uma
membrana, e o braço do instrumento é torneado. Sobre a membrana há um
cavalete que sustenta duas cordas. O arco tem cerca de noventa centímetros de
comprimento. O instrumento apresenta uma espécie de espigão de ferro que
atravessa a noz e encontra-se com o braço. Apesar de ser descrito dessa forma,
nos primeiros inventários, o exemplar do museu, está atualmente em mau estado
e possui apenas a caixa de ressonância, não tendo sido encontrado o braço.
Todos os catálogos anteriores do Museu adotaram o termo ‘Kemangeh
Agouz’ e algumas variações tais como: ‘Kemângeh A'gouz’, ‘Kemângeh A'guz’,
‘Kemângeh’, ‘Kamanja A'guz’. O nome composto não aparece no catálogo do
MIMO (2013), mas Kemangeh aparece e indica que o termo padrão é ‘Kamanche’.
Ao efetuar a busca nos deparamos com quatro instrumentos do Ethnologisches
Museum, Staatliche Museen zu Berlin, que numa primeira observação, parecem
ser muito distintos entre si, como pode ser visto na Figura 5.
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Figura 5: Quatro ‘Kamanche’ do Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin12

O quarto instrumento mostrado na Figura 5, não parece com o que está
atualmente no Museu, mas é semelhante à descrição encontrada no inventário de
1894: “Caixa de noz de coco e tampo de pele. Espigão de ferro e 2 cordas de crina
de cavalo. Tem arco”.
Usando o termo ‘Kamanche’ fizemos buscas em outros museus e
encontramos no Museu de Instrumentos Musicais de Bruxelas um instrumento
chamado Kamanche Aguz, mostrado na Figura 6, que deve ser muito parecido
com o que deveria ser o do Museu Delgado de Carvalho.

12

Fonte: Catalogo do MIMO (2013).
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Figura 6: Kamanche Aguz do MIM Bruxelas.

Esses relatos procuram mostrar a dificuldade que temos encontrado para
atribuir um nome padronizado para cada instrumento do museu e lembramos
que essa é apenas uma das etapas de elaboração de um catálogo do acervo.
Estamos avançando em nosso trabalho, mas sentimos muito falta de um apoio
principalmente de ferramentas terminológicas auxiliares em língua portuguesa.

QUESTÕES TERMINOLÓGICAS
A terminologia visa garantir uma comunicação precisa entre pares em um
universo específico do conhecimento, mas pode ser entendida de formas
distintas, dependendo da área do conhecimento e da metodologia utilizada
(BALLESTÉ, 2009).
Na Musicologia, a Terminologia e a Lexicografia se confundem. No
dicionário Grove as duas disciplinas são definidas, no mesmo verbete, como uma
forma de pesquisa acadêmica direcionada a condensar, organizar e explicitar os
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termos que os músicos usam para comunicar suas idéias sobre suas experiências
na arte (DUCKLES & BALCHIN, 2009).
A Lexicografia e a Terminologia são disciplinas que apresentam pontos
em comum, mas têm distinções claras. A Lexicografia se concentra no estudo da
palavra e nos seus significados de uma forma geral. Está no nível da linguagem
natural sendo uma das suas principais aplicações práticas a elaboração de
dicionários (BALLESTÉ, 2009).
A Terminologia se concentra no estudo sistemático de termos e conceitos,
suas características e seus relacionamentos inseridos em um determinado domínio
do conhecimento. A Terminologia está no nível da linguagem artificial, na qual
os termos e conceitos podem ser representados em um sistema de organização
do conhecimento, como por exemplo, os vocabulários controlados, as taxonomias
e os tesauros13 (BALLESTÉ, 2009).
No caso dos instrumentos musicais, a inexistência de um sistema
terminológico de controle do uso dos termos, como, por exemplo, um tesauro
multilíngüe possibilita discrepâncias terminológicas entre distintos catálogos.
O CIMCIM – Comité Internacional de Museos y Colecciones de
Instrumentos Musicales14, que tem como missão a promoção de padrões para o
uso e a conservação de museus e coleções de instrumentos musicais, tem
trabalhado nesse sentido, mas, reconhecendo que não há um sistema para o
controle do uso de termos de instrumentos musicais recomenda o uso do The New
Grove Dictionary of Musical Instruments. Dessa prática derivam vários problemas:
(1) esse dicionário é escrito em língua inglesa o que gera interpretações distintas

Vocabulário controlado: é uma linguagem artificial na qual os termos usados são padronizados
ou controlados visando um entendimento comum entre usuários do vocabulário. Exemplo:
Cabeçalho de Assuntos da Library of Congress – LCSH. Taxonomia: é uma forma de classificação
hierárquica de termos de um determinado universo. Exemplo: Taxonomia dos animais em
diferentes espécies. Tesauro: No tesauro é possível hierarquizar os termos, incluir suas definições
e seus relacionamentos.
14 CIMCIM - Musical Instruments International Committee for Museums and Collections of
Musical Instruments / ICOM – International Council of Museums. Disponível em:
http://icom.museum/.
13
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quando se trabalha com outras línguas e outras culturas, existindo apenas uma
versão concisa em língua portuguesa. (2) o dicionário não é um sistema
terminológico, ele está concentrado na definição de cada termo e não no
relacionamento entre os termos.
Devemos ressaltar, entretanto, que de fato está ocorrendo um crescimento
das pesquisas nessa área o que tem propiciado uma melhoria no
desenvolvimento e compartilhamento de ferramentas e padrões que podem ser
utilizados e conferidos mesmo à distância.
Um passo fundamental, ainda que restrito à língua inglesa, foi dado pelo
Projeto MIMO - Musical Instrument Museums Online que disponibiliza na Internet
taxonomias de instrumentos musicais, como já mencionamos.
O Museu da Música de Lisboa15, é uma forte referencia para os outros
museus de instrumentos musicais em países de língua portuguesa, temos
procurado estar sempre em sintonia com o museu seguindo as suas normas de
inventário (TRINDADE, 2011).

A elaboração de um inventário criterioso, bem como a sua
ampla e adequada divulgação, permite disponibilizar um grande
conjunto de dados sobre componentes importantes do patrimônio
histórico-cultural e musicológico, que poderá constituir um valioso
suporte de trabalho em várias áreas de investigação (TRINDADE, 2011,
p.13).

Recentemente, num esforço conjunto da Universidade Complutense de
Madrid e da Universidade Nova de Lisboa, foi publicada a versão em português
da tabela Hornbostel & Sachs, representando um avanço bastante importante na
padronização das descrições de instrumentos musicais16.

Museu da Música de Lisboa (Portugal). Disponível em: http://www.museudamusica.imcip.pt/
16 A tradução da tabela de instrumentos de Hornbostel-Sachs está inserida no Projecto Images of
Music – A Cultural Heritage, projecto co-financiado pela União Européia através do programa
15
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas essas iniciativas representam, sem dúvida, um grande avanço para
a criação e o desenvolvimento de museus de instrumentos musicais em língua
portuguesa, no entanto, ainda tem muito trabalho a ser feito.
Temos

que

caminhar

em

direção

à

criação

de

instrumentos

terminológicos, em língua portuguesa que estejam disponíveis em qualquer
lugar do planeta em qualquer hora do dia. Nesse sentido propomos a criação
conjunta de um tesauro ou ontologia de termos relacionados aos instrumentos
musicais, em língua portuguesa, disponível na Web. Para tal, é fundamental
manter um diálogo permanente entre os pesquisadores de países lusófonos com
interesse no patrimônio musical luso-brasileiro.
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A execução moderna de repertório ocasional: alguns exemplos e
desafios
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Resumo
Durante o período monárquico português e brasileiro, boa parte do repertório musical foi
composta para celebrar ocasiões específicas: um aniversário, um casamento, um batizado ou o
dia onomástico de personagens importantes, sem esquecer outros festejos de caráter puramente
político ou militar. Estas composições ocasionais vão desde um hino até uma ópera. No entanto,
alguns gêneros musicais ocasionais profanos, como os elogios, serenatas, licenças e hinos, fazem
uso de textos que se referem de forma direta à sua respectiva ocasião e, portanto, podem ser
considerados os gêneros ocasionais por excelência. Apesar de terem estado bastante presentes
nos palcos luso-brasileiros dos séculos XVIII e XIX, permanecem hoje em dia praticamente
silenciados, com poucos exemplos de gravações e edições modernas – a exceção de alguns hinos
“nacionais”. É possível demonstrar que esta realidade contemporânea é explicada mais por
questões de foro ideológico e filosófico – claramente relacionadas com alguns ideais românticos
como o da “arte pela arte” –, e menos por mérito da componente musical da obra. O que se
pretende nesta comunicação é primeiramente descontruir os atuais preconceitos em relação ao
repertório ocasional, com o intuito de justificar sua eventual inserção nos programas de concerto
modernos. Isto feito, é possível propor algumas soluções para uma série de desafios de ordem
prática, com os quais este autor tem se deparado na sua experiência pessoal de edição, execução
e escuta deste repertório.
Palavras-chave: Música ocasional luso-brasileira; performance historicamente orientada;
recepção, edição.

Alberto José Vieira Pacheco. Doutor e Mestre em Música pela UNICAMP (Universidade
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Banda de música Luís de Camões e a disciplina de Foucault
Alexandre José de Abreu
Unicamp-Unesp
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Orientador: Paulo Castagna
Resumo
Dezenas de bandas de música atuaram na cidade de Campinas durante a segunda metade do
século XIX, completando um panorama de rica atividade cultural e musical na cidade. A
comunidade portuguesa participou deste momento constituindo a banda da Sociedade Musical
Particular Luiz de Camões, sociedade esta que contava, igualmente, com uma escola de música.
Uma vez posicionada no cruzamento entre as disciplinas escolar e militar, o presente estudo
pretende analisar a trajetória da instituição à luz do conceito de disciplina que Michel Foucault
elaborou em seu estudo sobre a dinâmica das relações de poder nas sociedades modernas.
Palavras-Chave: Bandas de música, Campinas, Sant’Anna Gomes, século XIX, musicologia
histórica.

Valsa Club Campineiro by Sant’Anna Gomes: The multiple social sectors of the city of
Campinas in the 19th Century, and their representations by means of music bands

Abstract
During the second half of the 19th Century, the city of Campinas underwent an expansion,
motivated by the growth of the coffee industry - and this would alter the city's socio-cultural
profile. Boasting a rich musical activity, regarding Carlos e Sant’Anna Gomes’ activities, and now
encompassing multiple social segments, the Campinas society saw the birth of several music
bands, each representing a specific social sector. This paper aims at presenting an overview of
these bands and their related social sectors, as well as showing the importance of these musical
organizations for the city. To illustrate the mentioned moment, the paper also brings a brief
analysis of a work by José Pedro de Sant’Anna Gomes, entitled “Valsa Club Campineiro” –
recovered by our investigation and related to the period.
Keywords: Music bands, Campinas, Sant’Anna Gomes, Eighteenth Century, historical
musicology.

BANDAS DE MÚSICA E A DISCIPLINA
Dezenas de bandas de música foram organizadas em Campinas, durante
o século XIX. A sociedade como um todo se via representada em bandas de
comerciantes, operários, escravos de fazendas, amadores, alunos de escolas e
imigrantes (italianos, alemães e portugueses). O auge da lavoura cafeeira dava o
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suporte econômico para este acréscimo na atividade musical que teria certa
relação com o espírito da época, que via na atividade musical das bandas um ócio
edificante e moralizante.
Dentre os vários grupos que atuaram na cidade podemos destacar a
atividade da banda Luíz de Camões, composta por imigrantes portugueses e que
foi extremamente ativa no período, participando não apenas de eventos ligados
à sua comunidade – como as festividades no mês de junho, do falecimento de
Camões – como presente em eventos relacionados a cidade como um todo.
Nogueira nos apresenta o relato de uma destas celebrações do aniversário
de morte de Camões que, igualmente, coincidia com o aniversário de criação da
mesma sociedade:

As festas de 1882 já têm um aspecto mais ritual, em que a
comunidade portuguesa procura demonstrar seu poderio e pujança.
Em 10 de julho, desde às 5 horas já havia movimentação com a chamada
Alvorada de Camões. Às 7 horas, a banda de música uniformizada
desfilou em marche ax flambeaux até o Rink, para assistir um espetáculo
em homenagem à sociedade [...] No dia seguinte, às 16 horas, a banda,
seguida pelos alunos da escola, foi até o Passeio Público que se
encontrava embandeirado e, á noite, foi iluminado com fogos de
bengala. Dali saíram em passeata percorrendo diversas ruas até o Rink,
onde se efetuou um espetáculo com lotação esgotada, cujo programa
foi: Hino nacional brasileiro, Ave Maria, Il Guarany de C. Gomes, o
drama Ferréol ou o crime da strada, de Gradpé-Sardou, Os últimos
movimentos de Camões, de autor não identificado, o hino (nacional? Da
sociedade?) e a poesia Portugal, minha pátria, de Francisco Palha,
interpretada pelo ator Primo da Costa [...] Findo o espetáculo, a banda
de música, escola e demais convidados voltaram em marche ux
flambeaux até o edifício social, onde foi oferecido um copo de água
(NOGUEIRA, 2001).

O evento narrado serve para demonstrar a organização da comunidade
portuguesa, assim como, sua penetração no cotidiano da sociedade. De modo
geral, a atuação das bandas de música e seus diversos segmentos sociais na
cidade acabavam por se tornar oportunidades de celebração de seu status e
posição. Servindo não só como forma de reforçar laços identitários entre seus
membros como de apresentar aspectos celebrados de sua cultura.
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Em outro sentido, a atuação destas instituições foi fundamental para a
constituição do panorama cultural que a cidade vivenciou, de um lado
difundindo a prática de um repertório específico (marchas, valsas, hinos,
adaptações de aberturas de óperas) que iria embasar a construção de gosto
comum17 e, de outro lado, contribuindo para a formação de inúmeros
instrumentistas. Na ausência de instituições oficiais que tomassem a iniciativa do
ensino de música, esta tarefa seria, no período tratado, realizada de uma forma
direta, onde figuras como o mestre de música e de banda seriam ainda as únicas
referências possíveis.
Neste sentido, a banda Luiz de Camões fazia parte da Sociedade Musical
Particular Luiz de Camões, a saber uma escola de música e, sendo assim, ensaia
os primeiros passos no sentido de uma formatação oficial para o ensino musical
na região.
Outras bandas de música atuaram na cidade com o mesmo perfil e ajudam
a verificar traços que seriam comuns à estas instituições, as características
pedagógicas atribuídas as bandas de música no período, ou ainda, a necessidade
que as contingências históricas imprimiram à formação no sentido de preencher
as lacunas deixadas pela ausência de instituições formais.
Ao falar sobre a banda de Azarias de Melo, (colégio Culto à Ciência)
Nogueira ressalta a importância destas corporações para a formação de músicos
na região. A banda deste que, segundo comunicado à imprensa reunia 16
meninos carentes em 1876, pretendia cumprir esta função didática: “Os
interessados deveriam levar para as aulas o compêndio de música de Francisco
Manuel da Silva, papel pautado e os seus instrumentos. Não aceitava analfabetos,
e o curso começou em 7 de janeiro de 1877, das 9 às 11 horas” (NOGUEIRA, 2001,

Nogueira, ainda, nos apresenta o fato que em uma destas comemorações a banda Luiz de
Camões realiza uma apresentação de um trecho operístico (I Puritani) dentro de uma igreja, o
que nos faz refletir sobre o peso deste ‘gosto’ comum que ignora as barreiras tradicionais.
17
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p.375). Em outro relato, ainda sobre a banda do colégio Culto à Ciência, vemos
um pouco da rotina destas instituições:

Chama a atenção para o fato de que Azarias havia reunido 12
rapazitos pobres e ensinou-lhes música, esquivando-os à “vadiice” e
proporcionando-lhes meio honesto de sobrevivência. A escola de
música era a princípio um pandemônio, só suportável pela angélica
paciência do professor. Os pequenos foram se adiantando, e os “vadios
em embrião” converteram-se em rapazes com profissão definida. Conta
o cronista que em junho daquele ano, ao sair de uma Festa de Santo
Antonio, encontrou com Azarias e sua gente, como músico chamava seu
grupo de jovens músicos. Ambos (Azarias e o cronista) entretinham-se
a conversar sobre música e atrás vinha a “gente” carregada de
bombardinos, clarinetes e zabumba, fazendo brincadeiras, gritando e
soltando bombas; com tal algazarra, o maestro era obrigado a parar
diversas vezes para chamar a atenção dos meninos, que o veneravam e
acatavam suas repreensões com maior respeito, para recomeçar a
algazarra alguns metros à frente (NOGUEIRA, 2001, p.377).

A relação entre uma banda de música e uma escola no período tratado
deixa entrever aspectos importantes da circulação de cultura em uma sociedade,
mas, igualmente, possui certa conveniência de meios e fins. Tão mais suspeitos
quanto relacionados à proposições de construção, ou no caso, celebração de uma
nacionalidade.
Coincidência ou não, instituições coletivas de ensino, a formatação dos
discursos nacionais18 e o desenvolvimento das bandas de música são fatos que
dividem uma mesma periodização. Na realidade, um olhar mais atento para estes
elementos inicialmente distintos, pode apontar para um, se não, necessário ao
menos, possível fator de confluência.
Importante para análises contextuais neste período é o trabalho de
Foucault ao analisar as instituições disciplinares e suas funções dentro do quadro
de dinâmicas de poder. Para o epistemólogo francês as instituições disciplinares
que entram em cena durante o século XVIII à meados do século XIX, são

18 Na forma explicita por Benedict Anderson, ou seja, de discursos imaginados (ANDERSON,
2008).
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dispositivos organizacionais que são levados à cabo para dirimir os problemas
relacionados ao grande contingente populacional ao mesmo passo em que
atualizam a transição de um sistema político baseado na soberania para outro
que legitime os estados nacionais.

A disciplina é uma técnica de exercício de poder que foi, não
inteiramente, inventada em seus princípios fundamentais durante o
século XVIII. Historicamente as disciplinas existiam há muito tempo,
na Idade Média e mesmo na antiguidade. Os mosteiros são um exemplo
de região, domínio no interior do qual reinava o sistema disciplinar. A
escravidão e as grandes empresas escravistas existentes nas colônias
espanholas, inglesas, francesas, holandesas, etc; eram modelos de
mecanismos disciplinares. Pode-se recuar até a Legião Romana e, lá,
também encontrar um modelo de disciplina. Os mecanismos
disciplinares são, portanto, antigos, mas existiam em estado isolado,
fragmentado, até os séculos XVII e XVIII quando o poder disciplinar foi
aperfeiçoado como uma nova técnica de gestão dos homens. Fala-se,
frequentemente, das invenções técnicas do século XVIII – as tecnologias
química, metalúrgicas, etc. – mas, erroneamente, nada se diz da
invenção técnica dessa nova maneira de gerir homens, controlar suas
multiplicidades utilizá-las ao máximo e majorar o efeito útil de seu
trabalho e sua atividade, graças a um poder suscetível de controlá-los.
Nas grandes oficinas que começam a se formar, no exército, na escola,
quando se observa um grande progresso da alfabetização, aparecem
essas novas técnicas de poder que são uma das grandes invenções do
século XVIII (FOUCAULT, 2008).

Anderson colabora neste sentido quando nos apresenta o caráter
imaginário da construção da nacionalidade, explicitamente relacionado à
legitimação dos estados nacionais, neste período. Sem bases possíveis, as
instituições culturais são conclamadas à tomar partido nesta celebração do
nacional. E as mesmas bandas que outrora celebravam o ‘Rei’ agora são
chamadas à celebrar o estado19, muito embora nem todos concordem com o ‘Rei’
todos o aguardam quando a banda soa e a sociedade em sua diversidade esconde

Some-se a isto o fato de que, em meio à estes conclaves entre nacionalidades, o Brasil no período
ainda se estabelece enquanto monarquia, o que longe de desclassificá-lo frente ao problema
parece, inclusive, imprimir-lhe mais força.

19
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os vários níveis de divergência sob um manto elaborado de aceitação quanto ao
sistema e seus símbolos.
Necessária para a efetiva validação dos discursos nacionais, tratados por
Anderson, a disciplina que Foulcault apresenta se caracteriza pelo exercício sobre
os corpos sob um ambiente panóptico20. Um ambiente onde os indivíduos
possam ser vigiados, controlados, classificados e, sobretudo, submetidos à
disciplina.
Sob esta perspectiva, a banda da escola Luiz de Camões se localiza na
confluência das disciplinas militar e escolar, peça fundamental para a elaboração
de um gosto musical único, de caráter nacionalista e moralmente edificante.
Ponto potencializador entre disciplinas e expresso nos repertórios específicos
destas instituições sob a forma de hinos, nacionais e cívicos, e marchas.
Atuando sobre a lógica dupla de instituições formativas e dispersoras as
bandas de música tiveram papel importante na construção disciplinar, do ponto
que nos fala Foucault. Estruturas estruturantes formaram, por um lado músicos
hábeis e familiarizados com um repertório e práticas específicas e, por outro, um
público receptivo para o consumo deste mesmo repertório e práticas.
De um modo circular a disciplina de Foucault envolve tanto músicos como
público sob um mesmo ambiente de práticas e ‘gosto’, desenvolvendo em uns
habilidades determinadas e verificáveis, ao passo que, em outros, o desejo, a
expectativa de consumo destas mesmas práticas. A disciplina reúne a prática e a
recepção sob um único contexto de atualização, indivisível e irredutível ao valor
unitário de seus segmentos, verificáveis, contudo, através das trocas simbólicas
realizadas por estes.

Estrutura proposta por Jeremy Bentham (1748 – 1832) composta por uma torre central cercada
por um anel de pequenas salas, onde o vigilante na torre teria o total controle das pessoas
dispostas nas mesmas (ABREU, 2012).

20
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Figura 7: A sala de aula como emblema para a disciplina das
instituições panópticas. Puc, Campinas.

Neste sentido, relacionar a atividade das bandas de música com a rotina e
disciplina escolar revela muito mais do que apenas uma conveniência de
propósitos, as próprias práticas envolvidas teriam um sentido moralizante e
educativo, um papel civilizatório que a atividade junto à uma banda de música
deveria embasar; não apenas formar bons músicos e plateias atentas, como bons
cidadãos, atentos e seguros da importância e significação da nacionalidade e seus
símbolos.
Desta forma, a Sociedade Musical Particular Luiz de Camões, ao associar
a atividade de uma banda de música com a de um colégio, realiza algo muito
próximo dos ideais verificáveis na segunda metade do século XIX, fatores como
a construção dos valores e símbolos nacionais e a necessidade do reconhecimento
dos mesmos revelam muito mais do que apenas a importância de seu segmento
social português junto à sociedade, e sim a relação deste segmento com as
relações de poder que atravessam a cidade.
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OBSERVAÇÕES FINAIS
A banda de música da Sociedade Musical Particular Luiz de Camões, foi
importante e ativa instituição musical na Campinas do período. Coube à mesma
apresentar e localizar de forma espetacular a comunidade portuguesa e os
valores prezados por esta, dividindo o cenário com as outras dezenas de bandas
que atuaram na cidade. Contudo, esta teve, igualmente, destacado papel didático
na formação de músicos na região, papel este reforçado pela atividade do colégio
ao qual estava associada.
A relação entre colégios e bandas durante o período expressa a
preocupação presente no mesmo quanto à forma de lidar com os grandes
contingentes populacionais, educar as massas de forma eficiente é um dado
importante e ambas as instituições se inserem neste contexto. Enquanto a escola
teria a função de educar, caberia à banda uma atribuição paralela, familiarizar as
pessoas com um ‘gosto’ específico e moralizante. Sendo assim, as duas
instituições desempenhariam funções agregadas.
Uma vez reunidas sob uma mesma instituição, como neste caso,
poderíamos analisar a instituição sob seu aspecto disciplinar, à maneira e
Foucault, e atentarmos para o modo com que organiza e dispõe os indivíduos de
uma coletividade, confirmando, igualmente, os valores que os destacam
enquanto segmentos sociais. O culto às nacionalidades, ao discurso nacional,
entra neste ponto, como moralizante e distintivo, associando à pratica musical
valores extra musicais e simbólicos.
Sendo assim, talvez covenha termos para com a questão a mesma atitude
do velho do Restelo e desconfiarmos do voluntariado das bandas de música junto
aos discursos nacionais, da mesma forma como este olha com desconfiança a
empresa dos descobrimentos21. Compreendermos as razões implícitas na

O personagem, criado por Camões, é a única voz contrária e meio à multidão que apoia os
navegantes em sua saída (Os Lusíadas, canto IV).
21
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atividade das bandas de música apropriada pelos discursos nacionais,
devolvendo-lhes seu sentido artístico único.
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Resumo
São dois os métodos de solfejo escritos por Luís Álvares Pinto (1719-1789) que hoje se encontram
disponíveis em arquivos brasileiros e portugueses: a Arte de Solfejar, de 1761, e Muzico e moderno
systema para solfejar, de 1776. Considerando o texto de Antônio Joaquim de Mello (1854), que
menciona a existência de duas obras didáticas perdidas de L. A. Pinto, “Arte pequena para se
aprender a música” e “Arte grande de solfejar”, o pesquisador Jaime Diniz (1969) acrescenta a
Arte de Solfejar de 1761 como possivelmente sendo uma terceira obra teórica do compositor
pernambucano. Naquele momento, a existência do Muzico e moderno systema permanecia
ignorada e até a presente data seu conteúdo permanece pouco conhecido e carente de estudos.
Além de menções breves em artigos e comunicações, somente parte dos exemplos de solfejos e
os “Divertimentos Harmônicos” contidos no final do método foram objetos de edições e
gravações, a partir de transcrição realizada pelo pesquisador e maestro Ernani Aguiar (1988).
Incluindo a existência do Muzico e moderno systema de 1776, novas hipóteses podem ser levantadas
sobre quais seriam as obras teóricas de Luís Álvares Pinto. A primeira seria considerar o método
de 1776 como sendo um quarto e novo texto do autor somando aos três anteriormente
mencionados. A segunda hipótese seria relacioná-lo à “Arte grande de solfejar” mencionada por
A. J. de Mello, isso devido ao método de 1776 ser consideravelmente mais completo e robusto
que a Arte de Solfejar de 1761. A partir de uma análise comparada das obras conhecidas do autor,
a presente comunicação procurará demonstrar que o Muzico e moderno systema é em realidade
uma revisão ampliada da Arte de Solfejar de 1761, levantando uma terceira hipótese de que ambos
os métodos possam ser os mesmos mencionado por A. J. Mello.
Palavras-chave: Luís Álvares Pinto; teoria musical; solfejo.

Luís Álvares Pinto’s solmization methods: A comparative analysis of the Arte de Solfejar and
Muzico e moderno systema para Solfejar

Abstract
Luís Álvares Pinto (1719-1789) wrote two solmization methods that today are found in Brazilian
and Portuguese archives, the Arte de Solfejar (1761) and Muzico e moderno systema (1776).
Considering Antônio Joaquim de Mello’s writings (1854), that mentions two lost didactics works
of L. A. Pinto, “Arte pequena para se aprender a música” and “Arte grande de solfejar”, the
musicologist Jaime Diniz (1961) considered the Arte de Solfejar as possibly being a third theoretical
work of the Brazilian composer. At that point, the existence of the Muzico e moderno systema (1776)
remained unknown and until now its content still remains lacking of proper studies. Besides
some short mentions in articles and presentations, only some examples of the solmization lessons
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and the “Divertimentos Harmônicos” included at the method’s end were objects of editions and
recordings, thanks to Maestro Ernani Aguiar’s transcripitions (1988). Considering the existence
of the Muzico e moderno systema some hypothesis of L. A. Pinto’s theoretical works could be raised.
First would be to consider the 1776 method as being a fourth and new work of the author adding
to the three above mentioned. Second would be consider it as being the same work as “Arte
grande de solfejar” mentioned by A. J. Mello, that is because of its considerable large size in
relation to the previous method of 1761. From a comparative analysis of the two known methods
of L. A. Pinto it will be shown that the Muzico e moderno systema is actually an expanded revision
of the Arte de Solfejar, raising a third hypothesis that both methods could be respectively the same
mentioned by A. J. Mello.
Keywords: Luís Álvares Pinto; music theory; solmization.

INTRODUÇÃO
Luís Álvares Pinto, músico mulato, considerado um dos principais
compositores do Nordeste brasileiro no século XVIII, nasceu em 1719, na Vila de
Santo Antônio em Recife, Pernambuco e veio a falecer, também em Recife, em
1789. Demonstrando talento para a música desde cedo, após os estudos
preparatórios viaja à Portugal para estudar principalmente música. Segundo o
musicólogo Jaime Diniz, a mudança para Portugal deve ter ocorrido por volta de
1740, apesar de não ser possível precisar a data (DINIZ, 1969, p. 43 – 44).
Durante sua estada em Lisboa, além de considerado como exímio
contrapontista, segundo Antônio Joaquim de Mello, “foi um dos violoncelos da
Capela Real, ou que nela tocou algumas vezes” (apud DINIZ, 1969, p. 45). Não é
possível ter certeza do ano de seu regresso ao Brasil, mas é seguro que em 1761
já se encontrava em Recife, casado com Ana Maria da Costa, ano do manuscrito
de seu método “Arte de Solfejar” (DINIZ, 1969, p. 45 – 46).
Logo que retorna à sua cidade natal Luís Álvares Pinto se volta ao ensino
de música e primeiras letras (DINIZ, 1969, p. 46). Além de autor dos métodos de
solfejo estudados para este trabalho, o compositor pernambucano publicou em
1784 um Diccionario Pueril, para ensino de primeiras letras, impresso na oficina
de Luiz Ameno, em Lisboa. O Diccionario pode ser encontrado na Biblioteca
Nacional de Portugal, além da mesma biblioteca ter disponibilizado uma cópia
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digitalizada online. Segundo Francisco Augusto Pereira da Costa, o compositor,
em 1781, foi nomeado, através de carta régia, “para interinamente reger a cadeira
de primeiras letras do bairro do Recife, com os vencimentos anuais de 90$000,
sendo em 1785 provido no lugar de substituto, com 150$000” (apud OLIVEIRA,
2010, p. 8).
Segundo Euclides Fonseca, sobre a prática de Luís Álvares Pinto como
professor de música:

[...] abriu um curso regular de música, solfejo, canto e alguns
instrumentos [...] tendo grande freqüência de alunos. Destes os que
mais se destacaram foram: Marcelino Costa, Januário Tenório, Joaquim
Bernardo de Mendonça, José de Lima (apud DINIZ, 1969, p. 46).

Enquanto Antônio Joaquim de Mello escreve que:

[...] viveu de ensinar primeiras letras e música, empregando-se
também neste ensino a meninas suas duas filhas maiores [...]. Os
falecidos Bispos do Maranhão. D. Frei Carlos e D. Frei Pedro
Chrysopoles, e os outros seus irmãos Padre Felix e Frei Joaquim, o
senador D. Nuno Eugênio de Locio e alguns de seus irmãos e em geral
os filhos das pessoas mais gradas da cidade foram seus discípulos de
primeiras letras e de música (apud DINIZ, 1961, p. 46 – 47).

Segundo Jaime Diniz, as obras teóricas musicais escritas por Luís Álvares
Pinto, que se tem notícia por Antônio Joaquim de Mello e Pereira da Costa são a
“Arte pequena para se aprender música”, a “Arte grande de solfejar” (ambas
perdidas e a segunda tendo sido supostamente traduzida para o francês) e Diniz
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também reconhece uma terceira, a “Arte de Solfejar”, escrita em 1761 (DINIZ,
1969, 65).
Em 1977 Jaime Diniz publicou uma edição moderna da “Arte de Solfejar”.
Esta publicação, contendo também um estudo preliminar realizado pelo
musicólogo, traz à luz um método brasileiro do século XVIII, até então
desconhecido e que se encontra em um manuscrito na Biblioteca Nacional de
Lisboa. O códice contendo a “Arte de Solfejar” se encontra na seção de reservados
sob o número “cod. 2265”. Além da “Arte de Solfejar” o mesmo códice contém
outras três cópias manuscritas de textos didáticos de música, todos anteriormente
impressos: “Destierro de la propiedad de B. Moll del genero diatónico” escrito por
Gregorio Santisso Bermudez em 1730; “Regras de Acompanhar” de Alberto Jozé
Gomes da Silva em 1758; e uma tradução ao português do livro “Transportações
de Música” escrito por Alexandre Frère em 170622.
É conhecida a existência de um quarto método escrito por Luís Álvares
Pinto, Muzico e moderno systema para solfejar de 1776, notícia divulgada por
Clarival do Prado Valladares no livro Nordeste histórico e monumental (1982, p. 1819). O método permanece na biblioteca particular de D. Pedro Gastão de Orleans
e Bragança, em Petrópolis. Até o presente momento, apenas quatro exemplos
musicais dos solfejos (solfejos número XVII, XX, XXI e XXIV) e os “Divertimentos
Harmônicos”, série de cinco pequenos motetes incluídos ao final do tratado, são
conhecidos devido a uma transcrição manuscrita realizada pelo maestro Ernani
Aguiar em 1988 (AGUIAR, 1988). Em carta de próprio punho, endereçada ao
musicólogo Jaime Diniz, o maestro Ernani Aguiar descreve os quatro solfejos
como de caráter instrumental e reitera a importância de um estudo aprofundado
sobre o método ao afirmar que “o livro do nosso amigo Álvares Pinto tem que
ser trabalhado por um musicólogo mesmo” (AGUIAR, 1988).

Título original: “Transpositions de Musique, Réduites au Naturel, par le Secours de la
Modulation”

22
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Em 1995, os musicólogos Alberto Ikeda e Paulo Castagna, recebidos por
D. Pedro Gastão, fotografaram o método na sua íntegra, com objetivo de realizar
uma pesquisa e edição moderna sobre o material. Foi no final de 2010 que tive
contato com as fotografias, cedidas pelo Prof. Dr. Paulo Augusto Castagna, para
prosseguir com o trabalho de edição.
A localização dos dois métodos, Arte de Solfejar e Muzico e moderno systema,
levanta a questão se os mesmos não podem ser considerados como os dois
métodos citados por Antônio Joaquim de Mello e Pereira da Costa, “Arte
pequena para se aprender música” e “Arte grande de solfejar” respectivamente,
isso porque o Muzico e moderno systema é consideravelmente mais robusto que o
método anterior de 1761.
Como mencionado, Luís Álvares Pinto teve uma importante atuação em
Recife não somente como músico, mas como professor de música e primeiras
letras. Os biógrafos do compositor até o momento consideraram principalmente
a prática musical do mesmo, sendo que a carreira como professor de primeiras
letras ainda carece de estudos. Segundo uma pequena biografia escrita por J.
Lopes Netto (provavelmente um dos primeiros proprietários do manuscrito),
contida no início do Muzico e moderno systema, as motivações para Luís Álvares
Pinto viajar a Portugal e retornar ao Brasil não tiveram relação necessariamente
com a carreira musical. É possível que tenha ido a Portugal com a intenção
primeira de seguir estudos de direito em Coimbra, e retornado a Pernambuco
para assumir uma cadeira de primeiras letras. Tal entendimento é corroborado
na transcrição:

D’hua filha de Luis Alvares Pinto, mãe do falecido Patrício,
mestre de Musica, que foi no Recife, obtive, ha annos, os seguintes
apontamentos biographicos:
Depois de se distinguir nas aulas preparatorias, que havia na
capital de Pern.co, Luis Alvares Pinto embarcou-se para Lisboa, com
tenção d’estudar direito, na Universidade de Coimbra.
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Ou por lhe faltarem os recursos, com que contava, ou por se ter
deixado vencer dos passatempos, que o criavão n’aquella corte, vio-se,
em breve, forçado a procurar no trabalho proprio os meios de accorrer
ás suas necessidades.
Aproveitando o seo talento musical e a pericia, com que tocava
varios instrumentos, então muito estimados, conseguio a favor do
Min.º d’Estado Mart.º de Mello, que o chamou para Mestre de musica
de suas filhas e o fes nomear Mestre, ou cousa, q o valha, da capella
Real.
Nesta posição, p.m, com q.to fosse agradavel a hum brasileiro,
nas circunst.as de Luis Alvares, não embaraçou-o de pensar na patria,
cujas saudades o valerão, mesmo no palácio de seo esclarecido
Mecenas. Decidido a regressar a Pern.co, que, para elle valia mais que
a Metropole, Luis Alvares solicitou e obteve huã cadeira de Primeiras
Letras, que Martinho de Mello fes criar na freg.ª da Boavista para o
arranjar.
Em Pern.co, como em Lxª, ensinou a musica com paixão e
talento. São d’elle todas as peças, que, ainda hoje, se cantão la, nas
ceremonias religiosas. A mais notável dellas, he huã musica funebre,
em quatro coros, que compôs pª o funeral d’ElRei D. José, cujo Min.º foi
Mart.º de Mello, seo protector. N’este trabalho adquiriu Luis Alvares a
molestia, que, pouco depois, lhe consumio a preciosa existencia. No
funeral d’elle foi aquella missa cantada, pela seg.da ves, em Pern.co.
Luis Alves foi tambem destinto latinista. Era o recurso dos
Bispos de Pern.co, no tocante a correspondencia d’elles com a Curia
Romana.
Faleceo no Recife e foi sepultado na Igreja de N. S. do Livram.to
(J. Lopes Netto, sec. XIX)

Caso o compositor pernambucano tenha retornado a Brasil com a intenção
de tornar professor régio de primeiras letras, seria possível aproximar a data de
seu retorno para final de 1759 (após a expulsão dos jesuítas) e início de 1760,
considerando que em 1761 o mesmo já se encontrava em Recife. J. Lopes Netto
menciona também a relação de Luís Álvares Pinto e Martinho de Mello e Castro,
ministro no reinado de D. Maria I, não de D. José I, como escrito acima, como
mecenas do compositor que foi mestre de música de suas filhas.
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1. OS MÉTODOS DE SOLFEJO

Figura 1. Frontispício da Arte de Solfejar

Figura 2. Frontispício de Muzico e moderno systema
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A Arte de Solfejar de 1761 é dividida em três partes: 1. Proêmio; 2. Preceitos
(início da numeração de páginas); 3. Observações. As duas últimas com exemplos
gráficos e musicais inseridos no corpo do texto. O Muzico e moderno systema por
outro lado apresenta uma estrutura mais completa do texto, dividido em dez
partes distintas: 1. Rezumo da Arte (breves exemplos gráficos e musicais de cada
preceito); 2. Dedicatória à Senhora D. Maria Joaquina Lourença Justiniana dos
Santos; 3. Carta ao Leitor; 4. Proêmio (início da numeração de páginas); 5.
Preceitos; 6. Observações; 7. Lições de Solfejo (25 lições com voz acompanhada
de baixo instrumental); 8. Divertimentos Harmônicos (5 peças vocais com texto
em latim, as duas primeiras a 3 vozes e as últimas a 4 vozes); 9. Estampas 2, 3 e 5
(exemplos de cada preceito e observação, onde faltam a primeira e quarta
estampas); 10. Índice (incompleto, terminando na palavra “Suspiro”).
Como apontado pelo pesquisador Mário Trilha em seu artigo sobre os
“Solfejos para o uso de suas Altezas Reais” de Marcos Portugal, o uso de solfejos
com acompanhamento de baixo instrumental era uma prática comum em
Portugal do século XVIII, seguindo o exemplo das escolas de música napolitanas
do mesmo período. O baixo seria uma extensão do ensino dos “partimenti”, onde
era previsto que o aluno desenvolvesse a capacidade de solfejar a linha superior,
tocando o baixo acompanhado de sua resolução harmônica (TRILHA, 2012, p.
420-421).
Apesar da diferença de tamanho significativa dos dois métodos, a Arte de
Solfejar com 50 páginas e o Muzico e moderno systema com 148 páginas, os mesmos
compartilham algumas características comuns. A primeira é a divisão entre
preceitos e observações, onde os primeiros são explicações resumidas de cada
tópico tratado nos métodos, com o objetivo de serem de fácil memorização por
parte dos alunos. As observações contém explicações detalhadas de cada
preceito, direcionadas especialmente aos mestres, encarregados do ensino dos
alunos.
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[...] O principiante quer preceitos breves, os quaes se imprimam
na memoria sem mortificação. Quer, sim muita explicaçaõ, para que lhe
fiquem menos trabalhosos, e mais bem entendidos os preceitos.
A explicação depende do Mestre. Este posto que saiba, achará
muitas vezes períodos taõ confuzos, que os naõ entenderá, se seu
Auctor lhe não dér a explicação. Esta sempre he preciza para crédito de
seu Auctor; porque ainda que eu diga o, que outros ja diceram (assim
practicam quazi todos), para que naõ pareça mais Copista, que
Escriptor, he licito, que aplique, o que outros naõ explicaram; e dê a
razão daquillo, deque elles naõ deram por claras explicações.
7 Nellas verá o Mestre a explicaçaõ do preceito. O Discipulo taõ
bem o deve fazer, se for capaz de intelligencia literal: aliàs so dispenso
do, que fôr estudo de Observações; e o entrego ao cuidado, e desvello
do Sabio Mestre (PINTO, 1776, p. 2).

A Arte de Solfejar é dividida em dezessete preceitos, enquanto o Muzico e
moderno systema em somente 12. Apesar da aparente simplificação do segundo
método, o conteúdo de todos os preceitos e observações da Arte de Solfejar
permanece incluído no texto de 1776. Como pode ser visto em tabela abaixo, o
conteúdo dos preceitos quinto, “Das Figuras”, e sexto, “Do Valor das Figuras”,
da Arte de Solfejar, está contido em somente um preceito do Muzico e moderno
systema, o quinto, “Das Figuras e Seu Valor”. O mesmo ocorre com os preceitos
nono até décimo-segundo e preceitos décimo-terceiro e décimo-quarto. O único
preceito de 1776 que não possui equivalente no método de 1761 é o nono, “Da
Mutança”, mas seu conteúdo é tratado pela observação décima-primeira de 1761,
“Da Cantoria Acidental”.
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Tabela 1. Preceitos da “Arte de Solfejar” de 1761 e “Muzico e moderno systema” de 1776.

Apesar da Arte de Solfejar possuir dezessete preceitos, em breve parágrafo
do proêmio, reutilizado no método de 1776, Luís Álvares Pinto deixa claro que
são necessários somente doze preceitos para ensinar aos alunos. Neste trecho
possivelmente o autor já demonstra a intenção de reduzir o número de preceitos
de seu método.

Tabela 2. Comparação entre parágrafo do proêmio dos métodos de 1761 e 1776
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O trecho acima destacado não somente demonstra a possível intenção de
reduzir o método para doze preceitos, mas também apresenta um procedimento
comum utilizado por Luís Álvares Pinto, ao reescrever partes existentes no
método de 1761 no Muzico e moderno systema. O parágrafo também deixa clara a
preocupação do autor em demonstrar a utilidade de seu método, o qual é descrito
adiante, a partir da experimentação empírica entre seus discípulos.
A reutilização de partes do texto e exemplos do método de 1761 no Muzico
e moderno systema é um procedimento adotado tanto no proêmio quanto nos
preceitos e observações. A reutilização pode ser quase literal ou acrescida de
informações complementares. A utilização de exemplos musicais iguais ou
similares no Muzico e moderno systema pode auxiliar em futuras edições do
mesmo, já que parte foi perdida nas duas estampas (1 e 4). Abaixo estão
demonstrados três casos de reutilização de exemplos gráficos, musicais e
textuais:

Figura 3

Figura 4

Exemplos referentes ao 2º preceito, “Das Vozes e Signos” de ambos os métodos
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Figura 5. Exemplo do preceito 8º de 1761, p. 3

Figura 6. Exemplo retirado da estampa n. 5 de 1776

Tabela 3. Exemplo de reutilização do texto no proêmio)

Em ambos os métodos Luís Álvares Pinto mostra a sua preferência pela
teoria musical grega e latina (primeira e segunda idades segundo o autor) até o
século VI com o Papa Gregório e Boécio, o último mencionado somente no
método de 1776. Somente ao mencionar a teoria francesa do século XVIII é que o
autor volta a demonstrar predileção como aos mencionados anteriormente.
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Tabela 4: Citação do proêmio de ambos os métodos

O autor destaca a importância dos teóricos franceses ao compará-los aos
gregos, descrevendo no proêmio a terceira idade, que inicia após o papa
Gregório, indo até o século XVIII. Nestes parágrafos do método de 1776, Luís
Álvares Pinto se posiciona em relação à prática musical de seu tempo,
mencionando o bom gosto musical italiano na música dramática, ao mesmo
tempo em que critica os excessos da secularização da música religiosa por
influência da ópera italiana:

Cheguei á terceira idade da Muzica, que começou desde este S.
Papa, procrastinou-se por S. Guido natural de Arêzo (e por isso
chamado Aretino) até os tempos prezentes. Nesta ultima, e decrépita
idade, que de confuzões! Os Portuguezes escuros, os Castelhanos
enfadonhos, os Italianos Sequazes do seu Guido; enem hû com a
Simplicidade dos primeiros; antes tudo mixto, tudo confuzo, e
apartado daquella viva imagem da Natureza.
Ora ninguem negará, que saõ hoje os Italianos de gôsto o mais
exquizito, e delicado invento, que todas as outras Nações, na
compoziçaõ Drammatica: po-rém com esta compoziçaõ tanto tem contaminado o Canto Eccleziastico, que hoje mais parecem Areas os
Mottêtos, e thea-tros os templos. E quam longe da opiniaõ séria dêsse
Doutor Maximo, que bem nos adverte, e aconsêlhas.
Os Motêttos saõ mui diversos das Arias, como bem o pondera
M.r de Brossard; pois não he o mesmo hûa couza, que outra: por isso
não poucos entendendo bem, que couza seja Motêtto (nem he crivel,
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que o ignoram), fazem, o que não devêram, por agradar ao vulgo
indouto creado com este leite Dramático, para quem tudo, o que não
sobe a Drama, he insulso. Ora eu não digo, que nos sujei-temos tanto ás
estrictas lêis de Brossard: mas que os Motettos, ainda que mais ampliados, seja taõ bem mais devotos; e que seja esta a differença.
Os Francezes, os doutos Francezes são os Gregos da nova
idade. Saõ de gôsto menos agradavel: mas nem hûa Nação deu á Luz
partos mais felizes: homens sabios, e claros no, que ensinam. Tudo dão
a todos: nada para si guardam. Parecerá a muitos vaidade nelles
mostrar, que lhe devemos gratificar (1776, p. 4-5).

No terceiro parágrafo da citação acima o autor menciona o teórico francês
Sebastien de Brossard, incluindo na mesma página a seguinte nota de rodapé:

M. Sebastien de Brossard: C’est une composition de Musique
fort figurée, et inrichie de tout ce qu’il y a de plus fin dans l’Art de la
composition a 1, 2... Et cela sur un Periode fort courte, d’ou luy rient
selon quelques uns le nom de Motet, come si ce n’etoit q’un Mot. Quand
le compositeur prend la liberté d’y employer tout ce qui lui rient dans
l’esprit, sens y appliquer aucuns parole .... les Italiens l’appellent pour
lors Fantasie, e Ricercada &c (BROSSARD apud Pinto, 1776, p. 4).

A utilização de notas de rodapé com citações diretas do texto original de
teóricos mencionados é uma característica somente do Muzico e moderno systema
de 1776. Neste método o autor tem maior preocupação em fundamentar seu texto
que no método anterior de 1761. Apesar de associar a sua teoria de solfejo com a
prática francesa em ambos os métodos, é somente no de 1776 que teóricos desta
nacionalidade são mencionados.
A mudança dos textos teóricos e a forma de tratamento por Luís Álvares
Pinto entre os dois métodos é significativa. O primeiro método, de 1761, utiliza
principalmente teóricos ibéricos anteriores ao século XVIII, mencionando-os
somente no corpo do texto de maneira breve, enquanto que o segundo, de 1776,
diversifica as suas fontes, incluindo franceses do século XVIII como o
mencionado Brossard e D’Alembert. Como verificado pelos pesquisadores
Fernando Binder e Paulo Castagna, os teóricos mencionados em cada um dos
métodos são:
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Tabela 5. Teóricos mencionados nos métodos de 1761 e 1776

Além dos tratados, mencionados por Binder e Castagna, utilizados no
Muzico e moderno systema, Luís Álvares Pinto também menciona em 1776 os livros
Regulae rhythmicae de Guido de Arezzo e De Musica de Francisco de Salinas.
Os teóricos presentes no texto de 1776 formam a principal fonte do autor
para a ampliação de seu método, principalmente no proêmio e observações.
Brossard e seu Dicionário de Música é o texto citado com maior frequência pelo
autor, totalizando dezesseis citações diretas em nota de rodapé, seguido por
D’Alembert com cinco citações, Meibomius com três citações. Os demais teóricos
possuem somente uma citação cada, incluindo Guido D’Arezzo que apesar de
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ser mencionado constantemente só possui a seguinte citação no proêmio, ao
criticá-lo por utilizar somente seis vozes mesmo reconhecendo a existência de
sete signos distintos:

Guido in Microl. lib. I cap. 7.
Septem sonis coaptantur,
Septem sunt discrimina,
Ut nullius vocis sonus
Idem sit in altera (D’AREZZO apud Pinto, 1776, p. 11).

A citação acima pertence ao livro Regulae rhythmicae e não ao Micrologus,
como mencionado por Luís Álvares Pinto.
O título do tratado de Ornithoparchus citado na tabela acima não é
mencionado diretamente pelo autor, podendo também ser o tratado Arte
Cantandi Micrologus, presente na Primeira parte do Index da Livraria de Música do
muyto alto, e poderoso Rey Dom João o IV, publicado em 1650. Os tratados de Tapia
e Montanos também estão listados no Index de 1650. É possível que o
conhecimento de Ornitoparchus por Luís Álvares Pinto seja a partir do tratado
El Melopeo y Maestro de Cerone, considerando que a única citação de
Ornitoparchus no método de 1776 é a mesma feita pelo autor italiano em seu
tratado de 1613 (CERONE, 1613, p. 11):

Non ex indústriâ, sed diutúrnâ quadam consuetúdine, quia
fortè à cunábulis in Cantoríis vixérunt, cántica étiam condunt, sed quid
sit, quod condidérunt, ignórant (ORNITOPARCHUS apud Pinto, 1776,
p. 53).

Mesmo não sendo mencionados diretamente no Muzico e moderno systema
os teóricos utilizados na Arte de solfejar certamente mantiveram a sua importância
na formação do método de solfejo de Luís Álvares Pinto, especialmente Cerone,
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que é uma das bases para a formatação de seu sistema, como será demostrado
adiante, apesar de o autor creditá-lo somente aos franceses e à própria invenção.

2. O SOLFEJO HEPTACORDAL NA TEORIA LUSO-BRASILEIRA
Segundo o recente trabalho da pesquisadora portuguesa Mariana Portas
de Freitas, o primeiro teórico a introduzir o heptacorde em um tratado em língua
portuguesa foi o, também brasileiro, padre Caetano de Melo de Jesus em A Escola
de Orgão escrito entre 1759 e 1760, sendo mencionado novamente em Portugal
pelo frei Bernardo da Conceição em seu tratado O Ecclesiastico instruído
scientificamente na arte do canto-chão, de 1778, quase vinte anos após o tratado de
Caetano de Melo de Jesus (FREITAS, 2010, p. 55-59).

[...] os Franceses, introduzindo sobre as nossas seis outra Voz,
chamada Si, cantão com sette, e facilitaõ muito a Musica; por que por
beneficio desta 7.ª Voz evitaõ o embaraço, e trabalho das Mutanças, que
nós fazemos por falta de huã Voz mais em cada Deducçaõ: Logo naõ
seis, senaõ sette, como os Signos, parece que com mayor arzaõ deviaõ
ser as Vozes, e que he melhor o uso dos Franceses (MELO DE JESUS
em Freitas, 2010, p. 60).

Apesar de mencionar o heptacorde francês de maneira elogiosa, o padre
Caetano de Melo de Jesus ainda mantém a utilização do solfejo aretino, assim
como o autor português, frei Bernardo da Conceição.

[...] para noticia, esta vos basta, se quiserdes seguir doutrina;
que eu se naõ a sigo, naõ he por naõ louvar dela a facilidade; mas por
parecer-me a de Guido mais perfeyta, e em seus proprios termos mais
bem fundada (MELO DE JESUS em Freitas, 2010, p. 62).

É importante notar a proximidade temporal entre os dois teóricos
brasileiros. O primeiro método de Álvares Pinto foi escrito somente um ano após
a Escola de Orgão do padre Caetano de Melo de Jesus, ambos permanecendo quase
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duas décadas à frente dos teóricos portugueses. Sendo que ao contrário dos
demais teóricos, Luís Álvares Pinto, não somente cita, como adota o solfejo
heptacórdico, inclusive criticando a falta de praticidade do solfejo aretino,
especialmente em relação à complexidade da utilização das Mutanças.

Neste Systema expendo hù methodo para cantar com
segurança, e sem o rodeio formidolozo das Mutanças Arentinas, que são
aquellas, que não excedendo ás Vozes de hûa Oitava mudam o nome á
certas Vozes para haver de chegar a ella, quando por este meu Systema,
nem ainda passando muitas Oitavas, em nem hûa delas será precisa a
Mutança (PINTO, 1776, p. 3).

2.1. O SOLFEJO HEPTACORDAL NA ARTE DE SOLFEJAR E MUZICO E
MODERNO SYSTEMA

O sistema heptacordal proposto por Luís Álvares Pinto é o mesmo em
ambos os métodos. Utilizando sete vozes naturais, como os franceses, e duas
acidentais para bemóis e sustenidos. Em seu método de 1761 menciona as
seguintes vozes naturais e acidentais: Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ni; Bi (bemol) e Si
(sustenido); alterando em 1776 somente a ordem das vozes Ni e Si.
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Tabela 6. Vozes naturais e acidentais.

A voz Bi é mencionada também por Cerone em 1613, no capítulo sessenta
do livro sexto do Melopeo y Maestro, com o título “De una nueva manera de
solfear, adonde no ay decessidad de hazer Mutança”. Cerone utiliza, ao contrário
de Luís Álvares Pinto, a voz Bi como natural (1613, p. 514). Como Cerone não
menciona neste capítulo a possibilidade de vozes acidentais é provável que Luís
Álvares Pinto tenha utilizado a mesma sílaba por influência do texto do mesmo,
alterando sua utilização para uma voz acidental bemol. A modificação no método
de 1776 das sílabas Si e Ni provavelmente ocorreu pelo contato posterior do autor
com textos franceses. O uso pelos franceses da voz Za ou Sa é mencionado
somente no Muzico e moderno systema em 1776.
Apesar da crítica feita pelo autor ao sistema aretino em seus métodos, o
mesmo não elimina por completo o uso de mutanças. Para Luís Álvares Pinto as
mutanças são necessárias sempre que um sustenido vem no lugar da voz Fá,
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passando a ser chamado de Si (Ni em 1761) ou um bemol vem no lugar da voz Si
(Ni em 1761) passando a ser chamado de Fá. Em ambos os casos alterando a
cantoria seguinte.

Tabela 7. Procedimento para a Mutança em ambos os métodos.

Abaixo segue os exemplos musicais de mutanças presentes na observação
onze da “Arte de solfejar” de 1761:

Figura 7. Primeiro exemplo de mutança, preceito 11, 1761.

Figura 8. Segundo e terceiro exemplos de mutança, preceito 11, 1761.

Nos exemplos acima é possível verificar o uso tanto das mutanças como
da voz acidental Bi no terceiro compasso do primeiro exemplo.
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Como Cerone, no mesmo capítulo do Melopeo y Maestro mencionado
anteriormente, Luís Álvares Pinto, em caso de músicas com armadura de clave
com sustenidos ou bemóis, altera a cantoria de forma que a voz Si (Ni em 1761)
sempre seja a mesma do signo do último sustenido marcado na clave e a voz Fá
seja sempre a mesma do signo do último bemol marcado na clave. Por exemplo,
em uma armadura de clave com três sustenidos, sendo o último Sol sustenido, o
signo de Sol passa a receber o nome da voz Si, sendo o signo Lá equivalente à voz
Ut. Com exemplo de três bemóis, sendo Lá bemol o último, este recebe a voz de
Fá, sendo Mi bemol equivalente a Ut. (PINTO, 1776, p. 58-59).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de ser uma hipótese provável, dificilmente será possível
comprovar de maneira objetiva se a Arte de solfejar e o Muzico e moderno systema
são respectivamente os mesmos métodos mencionados por Antônio Joaquim de
Mello e Pereira da Costa, “Arte pequena para se aprender música” e “Arte grande
de solfejar”. Mas, mais importante que a “catalogação” dos mesmos é demonstrar
as características comuns e diferenças entre os dois métodos conhecidos de Luís
Álvares Pinto, podendo assim compreender melhor como o pensamento do
músico e teórico pernambucano se desenvolveu após seu retorno ao Brasil. A
partir das semelhanças do conteúdo, reutilização de texto e exemplos musicais e
gráficos, é possível concluir que o Muzico e moderno systema de 1776, trata de uma
revisão ampliada do método Arte de solfejar de 1761.
Luís Álvares Pinto, até o presente momento, mostra ser o primeiro teórico
luso-brasileiro a defender e utilizar na prática um sistema heptacordal de solfejo,
substituindo uma tradição secular de solmização a partir do hexacorde aretino.
A utilização de textos franceses do século XVIII no Muzico e moderno systema
demonstra a importância dada pelo autor aos teóricos desta nacionalidade na
música, os colocando no mesmo patamar que teóricos gregos e latinos dos
primeiros séculos da era cristã.
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Mesmo com o apreço pelos franceses, a figura do teórico italiano Pietro
Cerone está presente de maneira indireta em ambos os métodos, sendo tratado
somente de maneira breve na Arte de solfejar e sem ser mencionado o método
heptacordal descrito por ele no Melopeo y Maestro, apesar das semelhanças claras
com o sistema de Luís Álvares Pinto.
O Muzico e moderno systema também traz à luz novas informações
biográficas sobre o compositor brasileiro, informações que, caso possam ser
confirmadas em pesquisas futuras, podem alterar a forma como se entende as
razões do compositor em partir para Portugal e retornar à Pernambuco, período
da vida menos conhecido de Luís Álvares Pinto.
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Entre teatros e salões, soam canções: árias de óperas e modinhas
em Vila Boa de Goiás e Pirenópolis – GO.
(Século XIX até a década de 1930)
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Resumo
A pesquisa tem por objetivos: 1) levantar repertório de modinhas e árias cantadas nos salões e
espaços cênicos de Vila Boa de Goiás (hoje Cidade de Goiás e antiga capital do Estado brasileiro
homônimo) e na cidade goiana de Pirenópolis; 2) analisar canções buscando identificar na interrelação entre letra, música e cenários histórico-social representações de identidade. No estágio
atual da pesquisa, a documentação encontrada permitiu o esboço de espaços de performance que
se deixam hibridar ou não - festas, palcos e salões -, além do levantamento preliminar de
repertório envolvendo óperas, árias de óperas, modinhas e serestas.
Palavras-chave: Canções; espaços de performance; cidades goianas.

Song sounds in theaters and party halls: opera arias and “modinhas” in Vila Boa de
Goiás and Pirenópolis - GO. (Nineteenth Century until the 1930s)

Abstract
The research aims to: 1) gather repertoire of “modinhas” and melodies (arias) performed in the
party halls and scenic spaces of Vila Boa de Goiás (City of Goiás todays and old capital of the
brazilian state of Goiás) and in the town of Pirenópolis settled in the same state; 2) identify the
interrelation between text, music, historical and social contexts which depict (symbolize) local
(native) identities. At this point (stage) of research, the documenting found made possible the
identification of areas that can result celebrations, stages and party halls. Besides the initial
(preliminary) survey of opera repertory, “modinhas” and serenades.
Keywords: Songs; performance spaces; cities of Goiás.

INTRODUÇÃO
É visão corrente, na atualidade, que o relato sobre o passado é sempre
“contaminado por uma cadeia de intermediários”: atores sociais que selecionam,
registram e interpretam os acontecimentos a partir de valores, crenças e de seus
lugares na sociedade (BURKE, 2004). Essa intermediação torna impossível
apresentar os fatos “como eles realmente aconteceram”, tal qual pretendido por
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uma historiografia dita positivista. A ideia de “fontes” passa a ser avaliado como
suporte material portador de indícios do passado no presente, não mais restrita
a documentos escritos de natureza oficial, mas ampliando-se para abarcar a vida
em sua complexidade, o que pressupõe a inclusão de manuscritos diversos,
impressos de qualquer natureza, diferentes tipos de imagens, literatura, jornais,
manuscritos, partituras, artefatos sonoros, dentre outros.
No caso da presente pesquisa, os vestígios encontrados situam-se no
âmbito de uma produção especializada escassa, de alguns manuscritos musicais
inseridos em fontes bibliográficas, em periódicos do século XIX, em memoriais e
em cartas. Constituir tais vestígios em “evidência aceitável” só foi possível a
partir do trabalho relacional, procedendo ao que Walter Benjamim chamou de
método de montagem: “(...) quebra-cabeças capaz de produzir sentido, com as
peças se articulando em composição ou justaposição, de modo a revelar analogias
e relações de significado, ou se combinam por contraste, a expor oposições ou
discrepâncias.” (apud PESAVENTO, 2003, p.54).
Até o momento poucos publicaram focando o cancioneiro goiano, a saber:
Antônio Americano do Brasil (1892/1932) com Cancioneiro e Trovas do Brasil
Central editado em 1925; Maria Augusta Calado de Saloma Rodrigues, em 1982,
com A Modinha em Vila Boa de Goiás; Regina Lacerda, em 1985, com Cantigas e
Cantares; Braz Wilson Pompeu de Pina Filho, em 2004, com Cancioneiro de
Armênia, obra publicada pós-morte.
Este artigo centra-se no livro de Rodrigues (1982) e no livro de Pina Filho
(2004), além da investigação de periódicos do século XIX, como a A Matutina Meia
Pontense, A Tribuna Livre e O Goyaz.

1. NOS ESPAÇO FESTIVOS
Foi no cenário das festas-espetáculo barrocas que árias de óperas,
modinhas e outras canções se estabeleceram como espaços de produção,
circulação e recepção de música em Vila Boa de Goiás (atual Cidade de Goiás) e
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na cidade Pirenópolis, ambas as localidades situadas na região centro-oeste do
Brasil, mais especificamente, no Estado de Goiás.
Festas-espetáculo se constituíam em dramatização ritual de poder: prática
intrínseca ao exercício da realeza no Antigo Regime. “Poder de fazer ver e fazer
crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação
sobre o mundo; poder quase mágico”, como diz Pierre Bourdieu (2003, p. 14),
“que permitia obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou
econômica), graças ao efeito específico de mobilização, se exercendo se for
‘reconhecido’, quer dizer, ignorado como arbitrário”.
As festas da Monarquia seguiam lado a lado com as festas religiosas,
superpondo-se no calendário, de tal maneira imbricando significados que é difícil
precisar as fronteiras entre um e outro tipo de manifestação. Como bem aponta
Íris Kantor:

[...] sob a égide da política Manuelina de proliferação das
cerimônias publicas com destacada pompa e magnificência,
configurou-se um padrão ibérico caracterizado pela recuperação e
adaptação de três tradições distintas. Os Triunfos Romanos, as
Entradas Régias e as procissões de Corpus Christi formaram as
matrizes do padrão festivo ibérico. A emergência do modelo cultural
propriamente ibérico resultou de sucessivas adaptações de cerimoniais
eclesiásticos pelo poder temporal e vice-versa (1996, p.62)

Trata-se, em outras palavras, de “liturgias” que se cruzam, muito em
função do Padroado Régio e da concepção do direito divino do rei. Originandose na Idade Média, o regime de padroado constituía-se em indicação, por parte
da Igreja Católica, de um indivíduo ou instituição para funcionar como padroeiro
ou protetor de determinado território, objetivando a manutenção e a propagação
da fé cristã. Posteriormente, a monarquia portuguesa adquiriu da Igreja, não
apenas o padroado sobre as terras descobertas, como também o direito de propor
a criação de novas dioceses, a escolha de bispos, bem como assumiu a
remuneração dos padres. Essa ampliação de funções terminou por limitar a
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atuação e interesses da Igreja católica, diminuindo a autoridade papal nas
colônias.
A imbricação de “liturgias” nos espaços festivos resultou igualmente em
representações que colavam a imagem do soberano à divindade, instaurando o
trânsito entre as figuras de Cristo, dos santos e a do rei. Na Idade Média,
conforme Iara Lis Souza (1999, p. 33), com base em Ernest Kantorowicz, o corpo
de Cristo desdobrava-se no corpo do papa e bispos, formando o “corpo místico”
da Igreja; com o tempo, no entanto, essa ideia se estendeu ao mundo secular
configurando o “duplo corpo do rei”, noção que abarcava tanto um corpo místico
– coletivo, social, perene - quanto a sua efêmera humanidade.

O rei ocupa, a partir dos desígnios de Deus e das semelhanças
que com Ele guarda, a cabeça do corpo social, que, por sua vez, tende a
seguir seu caráter. Entre o corpo do rei e o da sociedade se estabelece
um espelhamento das suas condições físicas e morais, constituindo-se
uma concepção organicista do poder encarnado no corpo do rei, que,
em si, resume toda a coletividade. Se for virtuoso, seu reino também o
será; caso contrário, (...) uma ‘sombra nociva’ descerá sobre seu reino,
fazendo o povo pagar por tais desditas (Ibidem).

A partir dessa concepção, buscou-se sacralizar a figura do rei através da
apropriação de símbolos e ritos teológicos; prática que nos domínios portugueses
se estendeu até inícios do século XIX23.
Trazidas para o Brasil como elemento fundacional do empreendimento
colonizador português, as festas-espetáculo adentraram e percorreram os
oitocentos. Sua conformação apresentava um padrão retórico que combinava

No dizer de Iara Lis C. Souza, a dinâmica da sacralização do rei principiou em Portugal já a
partir da fundação mítica do Império com o milagre de Ourique, sendo fortalecida com o
desaparecimento de D. Sebastião na África e no mito de seu retorno quando, então, o reino
reencontraria a prosperidade junto com a volta de seu jovem rei guerreiro. Com a independência
de Portugal do domínio espanhol, no século XVII, o entrelaçamento entre a realeza e uma teologia
do poder foi revitalizado, tendo um momento culminante no governo de D. João V. Entretanto, a
noção de rei sob o governo pombalino é reorganizada sob uma imagética iluminista, muito
embora sem prescindir de signos, símbolos, objetos, ritos e cerimônias, entendidos como
necessários para a sua instauração e constituição (SOUZAb, 1999, p. 33/34).

23
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uma profusão elementos: cortejo, procissão, missa, sermão, iluminação,
arquitetura efêmera, fogos de artifício, banquete, baile, dança, mascaradas, jogos
de cavalaria, banda, ópera, baile, saraus etc. Um padrão que se repetia de vila em
vila, de cidade em cidade, para tornar presente um rei ausente ou para
reverenciar seus representantes (SOUZAa, 2010). Tais efemérides foram
igualmente utilizadas para cimentar o Império no Brasil. Em Vila Boa de Goiás
(capital da Província e do Estado de Goiás até 1937), por exemplo, foram grandes
as pompas que ali se fizeram em agradecimento pelo restabelecimento da saúde
de D. Pedro I depois de um acidente24.
As festividades tiveram início na Catedral com “Solene Pontifical” (07 de
fevereiro de 1830). Os altares, a capela mor e o trono foram ricamente
paramentados e iluminados, mesmo em face da “maior escassez de cera que se
tem visto neste País”, segundo relato apresentado no jornal A Matutina
Meiapontese, de 05 de março de 1830. O Cônego Luiz Antonio da Silva e Souza
(considerado como o proto-historiador do Estado de Goiás) proferiu a “Oração
Gratulatória”, e, em seguida, entoou-se o Te Deum, “que foi executado por
excelente Musica”. Acabado o ato pontifical, todo o cortejo se dirigiu à Salla do
Docci para, frente o “Augusto Retrato de Sua Majestade”, prestar “demonstrações
de amor e respeito devidos ao seu verdadeiro Original”.

O Exmo. Presidente, que dirigio toda a solemnidade deste dia,
fes quanto possível, para que ella correspondesse ao seo Grande
Motivo, e com a magnificencia, que he própria do seo gênio franco
aprezentou as 4 horas da tarde hum magnifico, e delicado jantar a todas
as pessoas de Reprezentaçao, e se fes a Saúde de SS. MM. com o
annuncio de fogos de artifício, a que todos corresponderao de pé, e com
o maior enthusiasmo; e terminando com a noite o jantar, continuou o
prazer entremeando-se as danças e Musica com magníficos refrescos
sendo para se observar a alegria com que rompeo a Baile o Exmo.

A 07 de dezembro de 1829, recém-casado, D. Pedro I regressava com a família do Paço de São
Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Como de sua predileção, conduzia pessoalmente a carruagem
quando, na Rua do Lavradio, se quebrou o varal da atrelagem e os cavalos se assustaram,
rompendo as rédeas e fazendo tombar o veículo, arrastado perigosamente. O Imperador fraturou
a sétima costela do terço posterior e a sexta do terço anterior, recebeu contusões na fronte e
luxação no quarto direito, vindo a perder os sentidos.
24
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Governador das Armas, o Exmo. Presidente, sua virtuosa Consorte,
filha, e mais Senhores; houverao walças, Rils, Modas Brasileiras, e
assim se passou a grande elmente ate depois da meia noite. Senhor
Redactor, neste dia, Goyas foi um arremedo da Corte. Insira V... na sua
desejada Folha esta noticia, que fas obzequio ao Solitario de R.F.
(Ibidem).

Este é o segundo documento mais antigo até agora localizado que
especifica músicas e danças de salão que se realizavam na Cidade de Goiás:
“Valsas, Rils, Modas Brasileiras”. É possível que tais modas já se apresentassem
de alguma forma naturalizadas, pelo menos no que diz respeito à letra.
Anteriormente, em 1819, o botânico francês August Saint-Hilaire ao descrever
uma festa de São João realizada, no ano de 1819, em uma fazenda próxima da
capital da Província, usa o termo modinha para referir-se a canções que ali ouviu:

O pátio da fazenda foi iluminado, armou-se uma grande
fogueira e as pessoas davam tiros para o ar gritando: “Viva São João!”
Nesse meio tempo, um violeiro cantava fanhosamente algumas
modinhas bem tolas num tom plangente, acompanhando-se ao violão.
Em geral, é a gente do povo que canta modinhas. As letras dessas
canções são muito jocosas, mas ouvindo-se apenas a música dir-se-ia
que se trata de um lamento. Todavia, logo começaram os batuques,
uma dança obscena que os brasileiros aprenderam com os africanos. Só
os homens dançaram, e quase todos eram brancos. (…) Depois da
batucada meus hospedeiros, sem nenhuma transição, ajoelharam-se
diante de um desses pequenos oratórios portáteis que se veem em todas
as casas e entoaram as preces da noite. Esse ato de devoção foi
demorado, e quando terminou, a mesa foi posta e brindou-se à saúde
dos presentes. A cantoria e os batuques se prolongaram por toda a
noite, e as mulheres acabaram por participar deles. No dia seguinte,
quando parti, a dança continuava (SAINT-HILAIRE, 1975, p.47).

Neste documento aparece a mesma ambiguidade de outros relatos
quando se trata de apontar a natureza do instrumento acompanhador das
modinhas: viola ou violão. Mas, pensando no espaço da performance em foco e
na própria região, o mais certo é que se tratava da chamada viola caipira, viola
de arame, viola de festa, viola de feira, viola cabocla, viola brasileira, um
instrumento de origem portuguesa supostamente trazido pelos jesuítas.
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O primeiro manuscrito de modinha foi localizado em Vila Boa apenas em
1840, por Maria Augusta Calado de Saloma Rodrigues (1982, p.124/125). A cópia
não tem título e traz escrito: “Feita a 23 de Janeiro em Goiás. Pertence a Jacinto
Ferreira Rêgo”. Registro que tanto pode indicar o lugar onde a peça foi composta
como o lugar onde foi copiada; pode ainda referir-se ao compositor ou ao copista.
Muito embora a ausência do título, em face da prática de se nomear tais canções
com o primeiro verso, é possível usar este verso como título, ou seja, “Quando eu
me separar”. O exemplar em questão está em Fá M e tem 36 compassos.
Apresenta suas duas primeiras partes (A e B) em compasso binário simples (2/4)
e a parte (C) em ternário composto (3/8): uma forma ternária livre, com uma
Introdução de quatro compassos e repetições de versos em melodias diferentes.
Exibe uma profusão de ornamentos Trata-se de aspectos que indicam
ascendência do gosto lírico europeu se constituído nas chamadas Modinhas de
Salão. O acompanhamento parece mais afeito a um instrumento de teclado,
muito embora não impeça sua execução pela viola ou violão, o que parece mais
provável no caso goiano, vez que não se tem notícia da existência deste
instrumento em Goiás e o piano só chegou a esses lados na segunda metade do
século XIX. Na verdade, conforme Castagna (1991), o cravo foi pouco usado no
Brasil, sendo que a viola ou violão foram muito usados na música profana. Nesse
mesmo sentido, Budasz (2004) aponta que a viola era um instrumento muito
versátil tanto para música solo como acompanhamento de romances, cantigas,
tonos e modas.
Segue a transcrição da letra e em seguida o manuscrito.

“Quando eu me separar”
(transcrição da letra)

Quando eu me separar
De um bem a quem adoro
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Quando eu me separar
De um bem a quem adoro

Irei (me) isolar aflito
Na cabana onde moro
Irei (me) isolar aflito
Na cabana onde moro

Pedindo ao céu o seu socorro
Sem piedade eu quase morro
Pedindo ao céu o seu socorro
Sem piedade eu quase morro
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Figura 2. Fonte: documentos retirados de RODRIGUES, 1982.

1. SALÕES E PALCOS: OUTROS ESPAÇOS DE SOCIALIDADE.
Nas últimas décadas do século XIX, saraus realizados em salões de
particulares e no palácio do governo e recitais levados em palcos teatrais ganham
a cena na Cidade de Goiás. Nos dois últimos espaços, o gosto pela ópera aparece
em inúmeros artigos de jornais. Dentre esses, destaco um trecho do periódico “A
Tribuna Livre”, de 23 de outubro de 1880, onde todo o programa de concerto a
ser realizado no Palácio Conde dos Arcos, é composto por partes instrumentais
ou vocais pertencentes ao repertório lírico:
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Concerto – Prepara-se um segundo sarao musical, que
pretende-se tenha lugar de 1º a 6 do mez seguinte (ainda não está fixado
o dia), no salão do palácio da presidência. O programma, que foi-nos
obsequiosamente communicado, mostra o progresso que temos feito
em música n’estes últimos annos, e prenuncia um serão
agradabilíssimo. Eis o programma, sobre cujo mérito nos enunciaremos
depois da execução.

PROGRAMMA
Primeira parte
1ª – Abertura – Potpourri do ‘Freischutsz’ de Weber, arranjado
por Kuffner, pelas bandas da Phil’harmonica e do Batalhão 20 reunidas.
2ª – Ballata – ‘C’era uma volta um principe’, do ‘Guarany’ de
Carlos Gomes; executada ao piano pela Sra. D. Josefina de Bulhões.
3ª – Grande Duo final – ‘Oh! Terra addio’, da ‘Ayda’ de Verdi,
cantado pelas Exmas. Sras. D. Anna e D. Leonor Xavier de Barros.
(...)

O redator dá a entender que a performance de trechos de óperas, pelo
menos no seu entendimento, era considerada sinônimo de desenvolvimento
musical. Outra edição do mesmo jornal (1880) relata que F. Faria Albernaz Filho,
trouxe do Rio de Janeiro para a antiga Vila Boa, vários trechos das óperas Maria
Tudor de Carlos Gomes e a íntegra de Il Re Lahore de Massenet. Por outro lado,
muitos moços goianos que estudavam na Corte, participavam dos ardorosos “fãs
clubes” dedicados às divas da ópera carioca, como Maria Durante, Volpini,
Mariana Masi. Com as cartas para os familiares, esses rapazes enviavam também
partituras e fotos autografadas pelas primas-donas (RODRIGUES, 1882, p. 67).
O patrocínio e performance ficava a cargo de famílias que emergem nas
últimas décadas do século XIX como força política da Província, como é o caso
dos Bulhões/Jardim. Intelectuais que eram, abraçaram várias causas sociais e
culturais, dentre elas a extinção definitiva da escravatura (já a essa altura sem
grande expressividade em Goiás). Nesse sentido, importante impulso ocorre em
1879, quando o Presidente da Província Aristides de Souza Spínola - ligado à
oligarquia dos Bulhões – fundou a Sociedade Emancipadora Goiana (MORAES,
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1974). Na esteira desta Sociedade, outras surgiram, como a Sociedade Dramática de
Goiás, que, embora dedicada à finalidade diversa, apoiou a causa libertacionária,
vez que seus membros eram na maioria abolicionistas convictos.
Essa Sociedade promovia peças cênico-musicais de cunho social e recitais,
cujo rendimento era destinado ao movimento pró-libertação dos escravos. (A
TRIBUNA LIVRE, 1879). Esses eventos passaram a integrar os chamados
“Festivais Abolicionistas”. Em nota, o jornal “O Goyaz” de 2 de setembro de 1887,
informa que o Festival daquele ano encerrou-se com apresentação de gala no
Teatro de São Joaquim - uma viva descrição da “festa” privada que se
desenrolava nos camarotes, na plateia e no próprio palco: às sete horas da noite,
os três andares da casa teatral - com seus camarotes, balcões e “torrinhas” estavam completamente cheios, ali circulando senhoras com vestidos, no mais
das vezes, “importados ou mandados confeccionar em Paris”, cobertas de joias
e, não faltando nos chapéus as aigrettes de brilhantes; uma elegante competição,
à qual também não se furtavam os homens, os quais, obrigatoriamente
envergavam casaca e fraque, as mãos portando luvas e compondo “gestos
elegantemente estudados”, conduzindo “cartolas de pelo, bengala de unicórnio ou
ébano, encimada por castão de metais raros, verdadeiros mimos de ourivesaria”
(apud COUTO, 1958).
Depois dos discursos, a noite de gala no Teatro de São Joaquim encerrouse com um concerto onde se apresentaram árias de óperas conhecidas:

Às sete horas da noite, no Theatro S. Joaquim, Concerto
Musical organizado e dirigido pela Exma. Sra. Josephina Bulhões Baggi
de Araújo, e para o qual muito concorreu também a Exma. Sra. Maria
Nazareth de Bulhões Jardim, que offereceu e fez transportar para o
Theatro e seu magnífico piano Pleyel. Constava o seu programa a que
damos publicidade: (O GOYAZ, 1887).
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Figura 3. Fonte: documentos originais retirados de MENDONÇA, 1981.

No programa acima é perceptível a preferência por árias de opera de
compositores conhecidos, de melodramas como “Ruy Blas” de Marchetti e Victor
Hugo, de canções italianas novecentistas, como “Non torno” composta por Tito
Mattei, adaptações para voz de peças instrumentais como a Serenata de Schubert.
O mesmo vai acontecer nos saraus realizados em Palácio e em algumas casas
mais abastadas.
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Fig. 4. Fonte: documento original retirado de MENDONÇA, 1981.

No entanto, a modinha não desaparece nem na Cidade de Goiás, nem em
Pirenópolis. Ao contrário, se fortalece enquanto expressão identitária de um
modo de vida cotidiano, seresteiro, próprio dessas duas cidades. Rodrigues
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(1982) registra que na segunda metade do século XIX era costume realizarem-se
reuniões noturnas na casa de amigos para ouvir e cantar modinhas; reuniões
denominadas como “tocatas”, a semelhança das “serenatas de salão” de
Diamantina. Só que no caso vilaboense, portas e janelas permaneciam abertas
para que os transeuntes e ouvintes – “apelidados de sereno” - pudessem ouvir a
música. Conforme Rodrigues, os intelectuais seresteiros levaram para as ruas e
praças suas modinhas, junto com outras anônimas ou de autoria incerta. Nas suas
palavras:

O adro da igrejinha de Santa Bárbara 25 foi ponto de inspiração
e reunião dos intelectuais e também lá se reuniam os seresteiros para
os ensaios, sendo o ponto de partida para as serestas. Os becos eram
ideais para afinar instrumentos. Quando cantavam em lugares altos,
como o Chafariz, podia-se ouvir a voz do seresteiro em vários pontos
da cidade (RODRIGUES, 1982, p.99).

Várias personalidades femininas abriram suas casas para a realização dos
saraus vilaboenses, dentre essas se destacaram Virgínia da Luz Vieira, Leonor
Iracema de Barros Camargo (Dona Sinhá), Anna Xavier de Barros Tocantins
(“Donanna” Tocantins) e Maria Angélica da Costa Brandão (Dona Nhanhá do
Couto). Anna Tocantins, pertencente a uma das famílias mais influentes da
região, casou-se com o mulato José do Patrocínio Marquez Tocantins, uma das
figuras mais interessantes da vida intelectual da antiga Vila Boa de Goiás.
Tocantins formou-se em Mineralogia e em Música no Conservatório Imperial
(atual Escola de Música da UFRJ). Atuou no Jornalismo, Música e Mineralogia.
Escreveu Navegação do Rio Araguaia e um Compêndio de Música (dividido em 12
lições que incluíam o estudo de harmonia). Tocava flauta, trompete, clarineta,
piano e harmônio. Possuía uma “bela voz de barítono” e era considerado
excelente regente. Dominava o canto gregoriano e os princípios de harmonia e

A Igreja de Santa Bárbara foi construída em 1780, no cume de uma colina de mesmo nome, por
Cristóvão José Pereira.
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contraponto. De sua atividade como compositor chegou aos dias de hoje apenas
um canto do Lava Pés, um Salutaris Hostia e o Hino Abolicionista.
O casal movimentou a vida cultural da cidade de Goiás. Ambos eram
poliglotas e ótimos pianistas. Depois de viúva, a residência de Donana continuou
a ser o ponto de encontro dos intelectuais vilaboenses e atribui-se a ela a
composição de algumas modinhas. Foi grande incentivadora do ensino de
música na cidade. Aos 80 anos recebeu o título de Sócia Fundadora do Instituto
Histórico e Geográfico de Goiás. Morreu aos 92 anos e “só então seu piano foi
fechado” (Borges, 1999, p.51).

Figura 5. Anna Xavier de Barros Tocantins. “Donanna Tocantins” (1857-1949)
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Figura 6. José do Patrocínio Marques Tocantins (1844-1889)

2. MODINHAS RECOLHIDAS POR RODRIGUES E PINA FILHO
Rodrigues (1982) coletou 190 modinhas, das quais 97 foram por recolhidas
na Cidade de Goiás, por ela classificada em dois tipos: autorais e anônimas, estas
subdivididas em inéditas e variantes. As primeiras teriam como autores figuras
ligadas a literatura, como Antônio Felix de Bulhões, Joaquim Bonifácio, Luiz do
Couto, Joaquim Sant´Anna, todos intelectuais e pertencentes a famílias
tradicionais vilaboenses. As anônimas provinham do trânsito, através da “picada
de Goiás” (antiga estrada real ou caminho do ouro) entre: 1) Bahia/Goiás/Bahia;
2) Minas/Goiás/Minas; São Paulo/Goiás/São Paulo; Rio de Janeiro/Goiás/São
Paulo. Do Pará, o trânsito ocorria via Rio Araguaia.
Flauta, bandolim e violão eram os instrumentos acompanhadores
preferidos, sempre mais de um para cada naipe, e por isso, os conjuntos eram
denominados de orquestras. Segundo Rodrigues (1982, p.113), das 97 modinhas
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analisadas, 49 estão em 6/8, tal fato se constituindo em marca identitária
vilaboense, vez que mesmo as modinhas supostamente vindas de outros lugares,
na Cidade de Goiás essas canções eram e ainda são cantadas em binário
composto. Na sua visão, trata-se de influência portuguesa, mantida em função
do relativo isolamento da cidade, dada as dificuldades de acesso a essa região
durante o século XIX e parte do século XX.
No caso do “Cancioneiro de Armênia”, Pina Filho recolheu e transcreveu
a melodia de 56 canções, a partir de gravação feita no leito de morte de sua tia
Maria Armênia de Pina Siqueira, nascida em finais do século XIX e falecida na
década de 1980. Armênia, “fenômeno de comunicação” nas palavras de Pina
Filho (2002), fez de sua casa local de ensaio de novenas, missas, teatro, bailado,
serestas, sendo uma “espécie de enciclopédia ensinando, árias, cânticos,
mazurcas, sochtichs, cana verde, valsa, modinhas, enfim, tudo que se precisava
saber sobre o conhecimento das atividades culturais (de Pirenópolis)”. No fim de
sua vida, escreveu as letras das canções em um caderno e o ofertou a Pina Filho,
gerando uma monografia de especialização e posteriormente o livro aqui
mencionado.
Das 56 canções, Pina Filho reconheceu 17 no trabalho de Rodrigues,
embora com modificações, ou de letra, ou rítmica ou melódica. Processo de
ressignificação naturalmente empreendido em cada tempo e lugar, sobretudo no
que tange à oralidade. Deste número, uma foi classificada como valsa-canção,
duas como valsa-serenata, duas como “cancioneiro moderno”, uma como tangocanção e cinco como toadas, estas apresentando ritmo sincopado como
diferencial em relação às canções anteriores e às 44 modinhas restantes. A maioria
dessas 44 modinhas está em binário composto (19 modinhas), 10 se apresentam
em binário simples e o restante em ternário e quaternário simples. As letras falam
de amor, desilusão amorosa, saudade etc. Algumas exaltam o sertão goiano. Já
as canções denominadas como toadas apresentam conteúdo chistoso, alegre, o
que somado ao ritmo sincopado bem pode se constituir em reminiscência do
lundu.
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Mulher não Julgues

Figura 7. Exemplo retirado do “Cancioneiro de Armênia”

Virgem Formosa

Fig. 8. Exemplo retirado do “Cancioneiro de Armênia”
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3. DESDOBRAMENTOS
Como desdobramento imediato desta pesquisa pretende-se proceder à
análise dos manuscritos do século XIX localizados da Cidade de Goiás, realizar a
edição dos mesmos e proceder à sua performance. Espera-se também analisar as
modinhas

pirenopolinas

e

continuar

o

processo

de

construção

do

acompanhamento, de acordo com características estilísticas, a edição, além da
performance das mesmas. Na sequência deste trabalho, pretende-se aprofundar
a análise buscando identificar e entender na relação entre música, letra e contexto,
representações de identidade.
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Miguel Ângelo Pereira, “organista particular da Capela de S. M. o
Imperador do Brasil”
AOKIAna Maria Liberal
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Resumo
A generalidade dos biógrafos de Miguel Ângelo Pereira é unânime em afirmar que ele foi
nomeado organista da Capela Imperial do Rio de Janeiro pelo Imperador D. Pedro II aos 14 anos
de idade, ou seja, em 1857. Todavia, a documentação constante no espólio documental daquela
instituição brasileira contraria aquele pressuposto.
Neste contexto, a presente comunicação propõe-se reconstituir a actividade de Miguel Ângelo
Pereira como músico da Capela Imperial apresentando factos e elementos inéditos recolhidos no
Arquivo Nacional da antiga capital do império brasileiro.
Palavras-chave: Brasil, Capela Imperial, organistas, século XIX, Miguel Ângelo Pereira.

INTRODUÇÃO
Em 1916, o jornalista Joaquim Leitão publica uma biografia detalhada do
pianista e compositor Miguel Ângelo Pereira onde afirma que “aos 14 anos, em
1857, o Rei D. Pedro II nomeou-o organista da Capela Imperial”26. Este mesmo
facto volta a ser repetido por Bertino Daciano, em 1943, na conferência que
proferiu por ocasião das celebrações do centenário do nascimento do
compositor27 e por Alberto Moreira, em 1956, no livro Miguel Ângelo. Esboço
biográfico do talentoso maestro e compositor “portuense”28. Todavia, os núcleos
documentais que se conservam no Rio de Janeiro, mais concretamente no
Arquivo

do

Cabido

Metropolitano

e

no

Arquivo

Nacional,

contêm

documentação inédita que contraria as afirmações produzidas pelos acima
citados biógrafos.

Joaquim Leitão, Deuses do Lar, I – O maestro Miguel Ângelo, Porto, Typ. Costa Carregal, 1916, pp.
94-95.
27 Bertino Daciano, A propósito do pianista e compositor Miguel Ângelo Pereira (1843-1901), Barcelos,
Câmara Municipal, 1943, p. 18.
28 Op. cit., p. 12.
26
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É, portanto, propósito principal desta comunicação reconstruir a
actividade de Miguel Ângelo Pereira enquanto membro da Capela Imperial do
Rio de Janeiro, de modo a clarificar e esclarecer, de forma tão definitiva quanto
possível, os anos que o músico português esteve ao serviço da mais importante
instituição sacra brasileira no século XIX.

DO PORTO PARA O RIO DE JANEIRO
O pianista e compositor Miguel Ângelo Pereira nasce em Barcelos a 27 de
Janeiro de 1843. O seu pai, Bento de Araújo Pereira, era músico de profissão e
parece que terá professado uma ordem religiosa; a mãe, Ludovina Rosa de
Araújo Rebelo Pereira pertenceria a uma família abastada do concelho de Vieira
do Minho. A infância de Miguel Ângelo foi passada no Porto, no Campo de Santo
Ovídio29, onde seus pais residiam e onde ele aprendeu as primeiras noções de
música ensinado pelo seu progenitor. Mas, em Agosto de 1850, Bento de Araújo
Pereira vê-se obrigado a viajar para o Rio de Janeiro por se ter envolvido em
contendas políticas30.
Há uma grande incerteza em relação ao ano em que Miguel Ângelo Pereira
teria partido para o Brasil. Leitão, Daciano e Moreira são unânimes em afirmar
que a viagem se realizou em 1853, ano em que o pai teria regressado a Portugal
para buscar o resto da família31. No entanto, os Livros de Registos de Passaportes
consultados no Arquivo Distrital do Porto mostram que Bento de Araújo Pereira
embarcou duas vezes para o Brasil: a primeira em 1850 com destino ao Rio de
Janeiro e a segunda 10 anos depois, em Fevereiro de 1860, em direcção à Bahia32.
Estes dados, aparentemente contraditórios, levantam algumas questões: Será que
Miguel Ângelo viaja para o Brasil com o pai, em 1860? Ou será que, pelo

Actual Praça da República.
P-Porto, Arquivo Distrital, Arquivo do Governo Civil, Livro de Registos de Passaportes n.º 3263,
Registo n.º 89, f. 64.
31 Cf. notas 26, 27 e 28, respectivamente.
32 Idem, Livro de Registos de Passaportes n.º 3285, Registo n.º 607, f. 182.
29

30
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contrário, viaja noutra data? Viajará sozinho ou na companhia de outra pessoa?
Moreira de Sá, nos dois artigos que escreve sobre Miguel Ângelo, em 1916, refere
que a partida para o Brasil com a família ocorreu tendo ele “pouco mais de 10 anos
de idade”33. Inclinámo-nos, todavia, para a hipótese de que ele tenha embarcado
acompanhado pela mãe entre 1853 e 1855, ou seja, entre os 10 e os 12 anos de
idade; porque em 1855 há indícios de que o músico português exerce funções de
cantor da Capela Imperial do Rio de Janeiro, como veremos a seguir.

CANTOR DA CAPELA IMPERIAL
O núcleo documental da Capela Imperial/Casa Real que se conserva no
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro revela a existência de recibos de pagamentos
em nome de ‘Araújo Filho’ e ‘Miguel de Araújo contralto’ emitidos nos anos de
1856 e 1857, que nos levam a crer tratar-se do músico português.
O primeiro recibo data de 7 de Janeiro de 1856 e destina-se ao pagamento
dos Artistas que foi necessário convidar para a I. Capella em Dezembro de 1855 nos dias
que S. M. I. [Sua Majestade Imperial] assistiu aos Actos Religiosos34

2 [de Dezembro] Te Deum
Araújo Filho

Contralto

4$000

A 11 de Abril do mesmo ano o Mestre de Capela assinava novo recibo de
pagamento destinado aos Artistas que convidei extraordinariamente para a Capella

Bernardo Moreira de Sá, “Miguel Ângelo Pereira” e “Músicos do passado. I – Miguel Ângelo”
in Palestras Musicais e Pedagógicas, Porto, Casa Moreira de Sá Editora, vol. III, 1916, pp. 51 e 55,
respectivamente.
34 BR-Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Capela Imperial/Casa Real, cx. 14, pac. 3, 3.º maço, fl. 3.
33
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Imperial pela Semana S.ta e 25 de Março. Ao contralto Miguel de Araújo foi paga a
importância de 40$000 assim descriminada35:

16

Ramos

4$000

19

Trevas

6$000

20

Missa, Lavapés e Matinas

13$000

22

Alleluia, Missa e Vesperas

8$000

23

Missa

5$000

25

Te Deum

4$000

40$000

Ainda em 1856, num outro recibo intitulado Professores de Música que foram
chamados extranumerariamente no mez de Agosto e Setembro para o serviço do coro da
Imperial Capella aparece o nome de Miguel de Araújo36. O quinto e último recibo
data de 30 de Setembro de 1857 e tem por título Capella Imperial a Miguel José de
Araújo e Manuel António da Cruz cantores, que por ordem do Snr. Mestre da mesma
Capella foram convidados para reforçarem ao37

Te Deum do dia 7 de Setembro

17$000

Analisando toda esta documentação verificamos que em Dezembro de
1855, data do primeiro recibo de pagamento, Miguel Ângelo contava 12 anos,
idade certa para cantar no coro da Capela Imperial como contralto; além disso,

BR-Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Idem, 2.º maço, fl. 2.
BR-Rio de Janeiro, Arquivo do Cabido Metropolitano, Recibos de pagamento a músicos e cantores –
1853/1858.
37 Idem.
35

36
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seu pai é baixo do mesmo coro desde Outubro desse ano38. É provável que Bento
de Araújo Pereira fosse conhecido por Bento de Araújo e que, consequentemente,
o seu filho recebesse o mesmo tratamento onomástico.
Parece-nos, assim, legítimo afirmar que as designações ‘Miguel de Araújo
Cantor’, ‘Miguel de Araújo Contralto’, ‘Miguel José de Araújo’ e ‘Araújo Filho’ se
referem todas a uma mesma pessoa, ou seja, a Miguel Ângelo Pereira e que ele
foi cantor daquela instituição entre os 12 e os 14 anos de idade.

ORGANISTA DA CAPELA IMPERIAL
Em Novembro de 1862, Francisco Manuel da Silva abre concurso para dois
lugares de organista da Capela Imperial. Por requerimento datado de 24 de
Novembro, Miguel Ângelo Pereira, “professor de música”, candidata-se a um dos
dois lugares, “não exitando a prestar-se a hum concurso”39. Para além do músico
português são também concorrentes os irmãos Frederico Guigon e Pedro Guigon
Filho, filhos do organeiro e cantor Pedro Guigon. Frederico exercia, à época, as
funções de organista contratado em substituição do músico Thomaz Remy que
tinha cegado; seu irmão Pedro acabava de regressar de Paris onde estivera cinco
anos a aperfeiçoar os seus conhecimentos musicais, depois de ter estado ao
serviço da Capela Imperial entre 1852 e 1857.
A 11 de Dezembro de 1862, perante o Inspector da Capela Imperial,
Monsenhor Narciso da Silva Nepomuceno, os Mestres de Capela, Francisco
Manuel da Silva e Arcangelo Fiorito, os Mestres de Capela honorários, Bento
Fernandes das Mercês e Francisco da Luz Pinto, e “outros artistas de reconhecido
mérito”40, prestaram provas os concorrentes Miguel Ângelo de Araújo e Frederico

BR-Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Capela Imperial/Casa Real, cx. 628, pac. 3, 1856 e cx. 14,
pacs. 4 e 5.
39 BR-Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Colecção Eclesiástica, Cx. 935, Pac. 105, Doc. 27.
40 BR-Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Colecção Eclesiástica, Cx. 938, Pac. 120, Doc. 66, fl. 17.
38
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Guigon. Os Mestres de Capela na carta enviada ao Inspector da Capela Imperial
fazem a seguinte apreciação do concurso:

Fazendo-se executar aos dous pretendentes as mesmas peças,
sem que um ouvisse o outro, foi pelos Mestres approvado em primeiro
logar Miguel Ângelo de Araújo e em segundo Frederico Guigon; por
isso é nosso parecer que sejão estes admittidos ao serviço [...]41.

Miguel Ângelo Pereira é aqui apelidado de Miguel Ângelo de Araújo, o
que gera alguma confusão e leva a que o Director Geral da Secretaria de Estado
dos Negócios do Império peça esclarecimentos ao Inspector da Capela Imperial
acerca do nome correcto do concorrente. Este informa que “o requerente ao logar
de organista da Capela Imperial, he Miguel Ângelo Pereira e não Miguel Ângelo de
Araújo”42. Esta pequena confusão de apelidos vem, em minha opinião, confirmar
a existência de uma colaboração profissional anterior de Miguel Ângelo com a
Capela Imperial como contralto, já referida anteriormente; se assim não fosse, não
haveria razão para Francisco Manuel da Silva tratar o português por Araújo,
porquanto Miguel Ângelo concorreu com o apelido Pereira.
Pedro Guigon Filho protestou o concurso alegando que um dos lugares
lhe pertencia por direito, por já ter ocupado esse lugar antes de partir para Paris,
e afirmando que a admissão de Miguel Ângelo era extemporânea e ilegal por ele
nunca ter prestado quaisquer serviços à Capela Imperial43. De nada lhe serviu o
protesto recusado de forma contundente pelos Mestres de Capela que
sarcasticamente explicaram a sua não comparência ao concurso por excesso de
vaidade ou por receio:

[...] ter o d.º [dito] Pedro Guigon em despeito a V. Ex.ª e aos
Mestres, deixado de comparecer ao referido exame, que está em

Ibidem.
BR-Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Colecção Eclesiástica, Cx. 923, Pac. 46, Doc. 51, fls. 1 e 2.
43 BR-Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Colecção Eclesiástica, Cx. 928, Pac. 120, Doc. 66, fls. 18 e 19.
41

42
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costume e era urgente, por haverem trez pretendentes a dous lugares:
talvez por ter estado 5 annos em Paris e se julgar por isso uma
notabilidade; ou com receio de não preencher satisfactoriamente o que
se devia esperar de tal viagem e ser então considerado uma nulidade44.

É assim que, por Portaria de 31 de Dezembro de 1862, Miguel Ângelo
Pereira é nomeado pelo Imperador “organista de Sua Imperial Capella” auferindo
um vencimento anual de 500$00045.
Com base nos recibos de pagamento aos funcionários da Capela Imperial
que se encontram no Arquivo Nacional, nos dados publicados no Almanak
Administrativo, Mercantil e Industrial do Império do Brasil para o ano de 1863, editado
por Eduardo von Laemmert e na obra de Ayres de Andrade46, podemos
reconstituir a Capela de Música no ano de 1863: 2 mestres de capela, 2 organistas,
9 cantores, e uma orquestra formada por 4 violinos, 1 viola, 2 violoncelos, 2
contrabaixos, 1 flauta, 2 clarinetes, 2 fagotes, 1 trompa e 1 trompete.

FUNÇÃO /

NOME

VENCIMENTO

INSTRUMENTO

ANUAL

Mestre de Capela

Francisco Manuel da Silva

625$000

Mestre de Capela

Archangelo Fiorito

625$000

Organista

Frederico Guigon

500$000

Organista

Miguel Ângelo Pereira

500$000

Cantor

Francisco da Luz Pinto

300$000

Ibidem.
BR-Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Série Interior, Culto Público (A3), IJJ11 19 (1859-1875),
Portarias, fl. 25. O Decreto n.º 697 de 10 de Setembro de 1850 que reforma a Capela Imperial
publica a Tabela de Vencimentos dos funcionários, onde está prevista a existência de dois
organistas a auferirem um ordenado anual de 500$000. Cf. BR-Rio de Janeiro, Arquivo do Cabido
Metropolitano, Documento Proveniente da Cúria (por classificar).
46 Ayres de Andrade. Francisco Manuel da Silva e o seu tempo: 1808-1865. Uma fase do passado musical
do Rio de Janeiro à luz de novos documentos. Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro, 1967, vol. II.
44
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Cantor, copista e

Bento Fernandes das Mercês

300$000

Cantor

Carlos Maziotti

300$000

Cantor

Higino José de Araújo

a)

Cantor

Francisco José Ribeiro

a)

Cantor

João Teodoro de Aguiar

a)

Cantor

Heliodoro Maria da Trindade

a)

Cantor

Henrique da Silva Oliveira

a)

Cantor

José Inácio de Figueiredo

a)

Primeiro Violino

José Joaquim dos Reis

220$000

Segundo Violino

José Martins Ferreira

200$000

Violino

Heliodoro Norberto Florival

200$000

Violino

José Joaquim Goiano

200$000

Viola

Padre Manuel Alves Carneiro

220$000

Primeiro Violoncelo

Francisco Duarte Bracarense

220$000

Violoncelo

Desiderio Dorisson

200$000

Contrabaixo

José Jacinto Fernandes da Trindade

300$000

Contrabaixo

Francisco José Martins

300$000

Flauta

João Pereira da Silva

300$000

Clarinete

António Luís de Moura

a)

Clarinete

Norberto Manuel da Normandia

200$000

Fagote

António Xavier da Cruz Lima

200$000

Trompa

Cláudio Antunes Benedicto

220$000

arquivista.
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Trompete

Charles Juste Cavalier

200$000

Instrumentista47

Francisco da Paixão Lima e Silva

200$000

Fagote

Alexandre Baret

a)

a) Não constam das folhas de vencimento; são mencionados apenas no Almanak Administrativo,
Mercantil e Industrial do Império do Brasil para o ano de 1863, editado por Eduardo von Laemmert.

Durante os dezasseis meses em que o músico português desempenhou as
funções de organista, o coro não ultrapassou os 11 elementos e a orquestra nunca
teve mais do que 17 instrumentistas.
Analisando detalhadamente as Folhas dos Empregados da Capela Imperial
verifica-se que na Folha pertencente ao mez de Abril de 1864, na coluna “Descontos
ou multas” consta a quantia de 1$440 à frente do nome de Miguel Ângelo; na
coluna seguinte “Observações” está o motivo que levou à aplicação da multa:
“Ausentou-se para a Europa sem licença no dia 24 do corr.e”48. Efectivamente, cerca
de 30 dias depois, o Jornal do Porto de 27 de Maio de 1864 noticiava a chegada à
cidade do Porto de Miguel Ângelo Pereira, “nosso compatriota e pianista muito
distinto na corte do Rio de Janeiro”. No concerto de apresentação ao público
portuense que realizou no Teatro de S. João, a 4 de Junho, intitulou-se “organista
particular da capela de S. M. o Imperador do Brasil”49. Mas, dezasseis dias após o
concerto em terras portuguesas, Miguel Ângelo Pereira era demitido “do emprego
de Organista da Imperial Capella” por Portaria do Imperador datada de 20 de
Junho”50.

“Nomeado para a orquestra da Capela Imperial em 1847, sem designação de instrumento, ali figurando
até 1867.” Ayres de Andrade, op. cit., p. 236.
48 BR-Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Capela Imperial/Casa Real, Cx. 14, Pac. 8, Doc.56.
49 Jornal do Porto, de 2 de Junho de 1864.
50 BR-Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Série Interior, Culto Público (A3), IJJ11 19 (1859-1875),
Portarias, fl. 30 v. Ayres de Andrade, talvez baseado no Almanak Administrativo, Mercantil e
Industrial do Império do Brasil, editado por Eduard von Laemmert, dos anos de 1864 e 65, refere
erradamente que Miguel Ângelo exerce as funções de organista da Capela Imperial de 1863 a
1865, “ano em que se retira para Portugal”. (Cf. Ayres de Andrade, op. cit., p. 212.
47
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Conclusão
Como acabamos de demonstrar, em 1857, Miguel Ângelo Pereira estava
ao serviço da Capela Imperial como cantor e não como organista, ao contrário do
que referem os seus biógrafos. O músico português exerceu, de facto, as duas
funções na Capela Imperial do Rio de Janeiro, mas em dois momentos distintos.
Entre 1855 e 1857, ou seja, entre os 12 e os 14 anos de idade pertenceu ao naipe
dos contraltos do Coro. E, de Janeiro de 1863 a Abril de 1864, ocupou um dos dois
lugares de organista.
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A referência da cultura portuguesa nos teatros de Goiás
Andrea Luísa Teixeira
CESEM, FCSH-UNL / UFG / PUC-Go
teixeira.andrealuisa@gmail.com

Resumo
Goiás começou a se formar pelo lado de São Paulo, isto é, confins das terras paulistas, então
conhecidas, para o interior que a coragem dos bandeirantes ia descobrindo e percorrendo (SILVA,
C., 1935). A primeira região ocupada foi a região do Rio Vermelho. Fundou-se o Arraial de
Sant´ana, que depois seria chamado Vila Boa, e mais tarde, Cidade de Goiás, sendo durante 200
anos, a capital do território.
O século XVII é marcado pelo início da conquista do Brasil Central. À medida que iam avançando
os bandeirantes (sertanistas que, a partir do século XVI, penetraram nos sertões brasileiros em
busca de riquezas minerais, os descobrimentos iam se sucedendo. Passado o primeiro entusiasmo
da mineração, se os interesses em mantê-los não eram extraordinários, abandonava-se pela
metade o trabalho iniciado e descuidava-se, por completo. Começaria daí a grande crise da
mineração. Vários Teatros foram construídos no auge do período aurífero, inclusive com
apresentações de Óperas, e depois, completamente abandonados. Driblando as sucessivas crises
nas Províncias, após vários anos, e com a chegada da Família Real ao Brasil em 1808, segundo
Lyra (1994), o novo império anunciado com D. João VI, se colocava como elemento unificador das
partes distintas do mundo português e o sentimento de pertencimento a nação lusa, e tentavam
dessa forma, assegurar a criação de um sentimento de identidade entre os habitantes do “genérico
Brasil”. O período joanino deixou como legado em Goiás, uma atenção voltada ao interior do
Estado, visando interligação pelas rotas fluviais. Dentre estas cidades, que eram vistas com um
futuro promissor sócio, político e cultural e que estavam providas com Teatros, citamos: Traíras,
Pilar, Meia Ponte (Pirenópolis), Jaraguá, Corumbá, Vila Boa (Cidade de Goiás), Bonfim (Silvania).
Segundo levantamentos feitos até o momento, a referência do gosto musical português
influenciou bastante a vida cultural goiana.
Palavras-chave: Teatro; música; luso-brasileiro; Romantismo.
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do Brazilian Music Festival (USA). Tem-se apresentado em vários Congressos de Musicologia nas
3 Américas e Europa. Parecerista do Prêmio Petrobrás Cultural (2009). Conselheira de Cultura da
Cidade de Goiânia (Área de Música - 2002-2007).
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Manuel de Araújo Porto-alegre e Marcos Portugal: caminhos
cruzados no espaço luso-brasileiro
António Jorge Marques
CESEM, Universidade Nova de Lisboa
marquesaja@sapo.pt
Resumo
Manuel de Araújo Porto-alegre foi uma figura ímpar da cultura brasileira. Nascido em Rio Pardo
(Rio Grande do Sul) em 1806, chegou ao Rio de Janeiro em inícios de 1827 e terminou a sua
carreira como diplomata em Lisboa em 1879, cidade onde tinha sido nomeado cônsul do Brasil
em 1867. Os seus percursos pessoal e profissional cruzaram-se com aqueles do compositor lusobrasileiro Marcos Portugal (1762-1830), contribuindo para moldar a imagem deste junto das elites
e público brasileiros. Depois de 3 anos de convivência na Corte Imperial (1827-1830), Porto-alegre
produziu vários artigos, críticas e notas com um número considerável de referências a Marcos,
chegando a considerá-lo um “grande brasileiro”. Fontes já conhecidas e fontes inéditas serão
utilizadas para analisar a trajectória crítica do historiador de arte brasileiro em todas as passagens
em que é mencionada a figura de Marcos Portugal e as naturais intersecções/relações com a
figura do seu conterrâneo José Maurício Nunes Garcia, assim como o contributo de Porto-alegre
para a preservação do património marciano, incluindo a Relação Autógrafa, a fonte mais
importante e abrangente.
Palavras-chave: Manuel de Araújo Porto-alegre; Marcos Portugal; história da música brasileira;
crítica musical.

Manuel de Araújo Porto-alegre and Marcos Portugal: crossed paths in the LusoBrazilian world

Abstract
Manuel de Araújo Porto-alegre was an outstanding figure in Brazilian culture. Born in Rio Pardo
(Rio Grande do Sul) in 1806, he arrived in Rio de Janeiro the beginning of 1827 and ended his
career in Lisbon (1879), city where he had been appointed Brazilian Consul in 1867. His personal
and professional paths crossed those of the Luso-Brazilian Marcos Portugal (1762-1830), and
contributed to shape the perception of the image of the composer by the Brazilian elites and
public. After the three years of acquaintanceship at the Imperial Court (1827-1830), Porto-alegre
produced articles, critiques and notes with several references to Marcos, considering him a “great
Brazilian”. Already known sources and hitherto unknown sources will be used to analyse the
critical trajectory of the art historian in all the passages where Marcos Portugal is mentioned and
the natural connections with José Maurício Nunes Garcia, as well as Porto-alegre’s contribution
for the preservation of the composer’s patrimony, of which the Autographic List is the most
important and comprehensive.
Keywords: Manuel de Araújo Porto-alegre; Marcos Portugal; Brazilian music history; music
criticism.
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MANUEL

DE

ARAÚJO

PORTO-ALEGRE51

(1806-1879):

ESBOÇO

BIOGRÁFICO (SQUEFF, 2004, p. 21, passim)
Escritor, político, jornalista, dramaturgo, historiador de arte, pintor,
caricaturista, arquitecto, professor e diplomata, foi uma figura destacada do
romantismo brasileiro. Nascido em Rio Pardo (Rio Grande do Sul) a 29 de
Novembro de 1806, chegou ao Rio de Janeiro em Janeiro de 1827 onde estudou
com Jean-Baptiste Debret (1768-1848) na Academia Imperial de Belas Artes
(AIBA). Em Julho de 1831 partiu para Paris com o seu mestre. Estudou na Escola
de Belas Artes de Paris e viajou por toda a Europa.
Fundou a revista Nitheroy em Paris (com Domingos José Gonçalves de
Magalhães e Francisco de Salles Torres Homem), marco do romantismo literário
brasileiro (1836).
Retornou ao Brasil em Maio de 1837 sendo professor (1837-1848) e director
(1854-57) da AIBA, pintor da Imperial Câmara (1840-57), e orador do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) (1843-57).
Os últimos 20 anos da sua vida foram dedicados à carreira diplomática
sendo cônsul em Berlim (1859-61), Dresden (1861-67) e Lisboa (1867-79), onde
viria a falecer a 30 de Dezembro de 1879.
Foi agraciado pelo imperador do Brasil, D. Pedro II, com o título
nobiliárquico de Barão de Santo Ângelo (1874).

A grafia do seu apelido não está uniformizada, mas o próprio Porto-alegre assinava usando
esta forma ortográfica. Dois exemplos são a assinatura no final da introdução à publicação de
«Marcos e José Mauricio. Catalogo de suas composições musicaes» (Revista Trimensal do I. H. G.
E. do Brasil, Tomo XXII, 1859, p. 487), e um manuscrito autógrafo da Biblioteca Nacional no Rio
de Janeiro intitulado Memoria (1839).
<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_manuscritos/mss1245257/mss1245257.pdf>
[último acesso, 29/11/2013] A Wikipédia em português confirma ser esta grafia utilizada por
alguns biógrafos: Nota 3. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Ara%C3%BAjo_Portoalegre> [último acesso, 30/11/2013]
51

125

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

MARCOS PORTUGAL (1762-1830): ESBOÇO BIOGRÁFICO (MARQUES,
2012a, pp. 21-80; 2012b, pp. 45-54)
Maestro e organista, foi o mais famoso compositor luso-brasileiro de todos
os tempos. Nasceu em Lisboa a 24 de Março 1762 numa família com tradições
musicais. Estudou no Real Seminário da Patriarcal (1771-1782). A primeira
encomenda real data do ano de saída do Seminário, assim como a sua nomeação
para organista (e mais tarde compositor) da Santa Igreja Patriarcal.
Foi-lhe oferecido o cargo de maestro do Teatro do Salitre (c.1784-1792) para
o qual produziu música dramática em português: entremezes, comédias e
elogios. Em finais de 1792 partiu para Itália onde, em 6 anos e meio, estreou 22
óperas. De volta a Lisboa, em meados de 1800, foi nomeado compositor e director
do Real Teatro de S. Carlos e Mestre de Solfa no Real Seminário da Patriarcal.
O Príncipe Regente ordena a sua partida para a Corte do Rio de Janeiro,
onde chega a 11 de Junho 1811, sendo-lhe imediatamente oferecido o cargo de
Mestre de SS. AA. RR. (Suas Altezas Reais) com o salário de 480$000 réis anuais.
A sua actividade de Compositor da Corte, com obrigação de compor música para
as ocasiões de elevado significado sociopolítico/religioso – a maior parte delas
festejadas com música na Real Capela do Rio de Janeiro –, era complementada
pelas atribuições do Mestre da Real Capela, o Padre José Maurício Nunes Garcia.
Após a independência do Brasil Marcos Portugal permaneceu no país,
mantendo o cargo de Mestre de Música da Família Imperial (D. Pedro I tinha sido
seu aluno) e, a partir de 1 de Janeiro 1825, também das Princesas Imperiais.
De acordo com o Artigo 6º, Parágrafo 4º da Constituição do Império do Brasil
(1824) Marcos tornou-se brasileiro.
É o autor dos dois primeiros hinos oficiais de Portugal (Hino Patriótico,
1809) e do Brasil (Hino para a Independência do Brasil, 1822), este último cantado
até inícios do séc. XX.
Morre no Rio de Janeiro a 17 de Fevereiro 1830.
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POSSÍVEIS CONTACTOS NO RIO DE JANEIRO (1827-1830)
O facto de estudar na Academia Imperial de Belas Artes com Jean-Baptiste
Debret e de manter contactos com as elites intelectuais do Rio de Janeiro,
implicou que Manuel de Araújo Porto-alegre frequentasse – pelo menos
parcialmente – os mesmos meios que Marcos Portugal, sendo possível que o
conhecesse pessoalmente52. Outro indício dessa possibilidade prende-se com o
facto do artista possuir a Relação Autógrafa, uma lista de obras redigida pela mão
do compositor em Junho 1809 e acrescentada até 1816. O Barão de Santo Ângelo
herdou o precioso documento do seu falecido amigo J. J. de Carvalho, o cirurgião
que terá assistido Marcos Portugal no leito de morte, ou o seu presumível filho53
(MARQUES, 2012a, pp. 81-3).

IDÉIAS SOBRE A MUSICA (PARIS, 1836)
Porto-alegre partiu para Paris com Debret em 1831, estudando na Escola
de Belas Artes de Paris e viajando com o poeta Domingos José Gonçalves de
Magalhães. Estes dois amigos juntamente com Francisco de Salles Torres Homem
fundam em Paris Nitheroy: Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes (1836). Nas
suas páginas proclamavam a especificidade da cultura brasileira, procurando
realizar, nesse âmbito, o que a independência significara no plano político. A
cultura definida como nacional estava esplanada em dois artigos pioneiros
incluídos no primeiro dos dois únicos números: Ensaio sobre a história da literatura
do Brasil (Gonçalves de Magalhães) e Idéias sobre a musica (M. de A. Porto-alegre).
“Apoiando-se num resgate da história, os textos buscavam determinar a

Não existe, no entanto, qualquer prova documental deste relacionamento.
O primeiro chamou-se Joaquim José e foi cirurgião da Câmara Imperial e Lente Substituto da
Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro. O segundo, seu presumível filho, chamou-se João
José, foi cirurgião Mór da Guarda Nacional da Corte e, a partir de 1833, Lente da Cadeira de
Material Médico da Escola de Medicina.
52

53
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especificidade da literatura e da música brasileiras em comparação com as de
outras nações, principalmente a portuguesa” (SQUEFF, 2004, p. 67):

Os proscriptos e aventureiros de Portugal deram principio á
Nação Brazileira, […] cançados e alimentados pelo sol do equador,
lançavam-se nos braços do amor, e o amor os inspirava. […] O amor
produziu as artes d’imaginação, e o enthusiasmo as elevou ao sublime;
e os filhos da floresta envoltos da mais rica louçania da natureza
cantavam, e sua Musica similhante ao balanço da rede, que oscillando
no ar, forma um zephyro artificial, que tempera a calidez, apresenta o
cunho melodico […] O caracter da Musica Brasileira é, e será melodico,
por que a lingoa, e a origem de um povo cheio d’imaginação, o
ordenam (PORTO-ALEGRE, 1836, p. 179).

De acordo com o autor a especificidade da música brasileira foi moldada
pelo ambiente tropical. Porto-alegre menciona o lundum da Bahia e a modinha
de Minas Gerais, mas é a arte de José Maurício que é destacada como original e
peculiar da música fluminense. A elevada opinião do autor sobre o compositor
fica bem expressa no epíteto «Fluminence Mozart», e pelo conteúdo e forma
como o texto termina (na segunda pessoa do singular): «Genio divino […] tuas
obras te aviventam de dia em dia, té que a Europa te ouça, e o mundo te
applauda»:

O caracter da Musica Fluminense, participa do Mineiro, e do
Italiano. Um Theatro de canto, e dos mais bellos, que se podem ver;
uma Capella Real, cheia dos melhores cantores da Italia, como
Fasciotes, Tannis, Maggiaraninis e outros, que reproduziam as mais
bellas composiçoens da Europa tanto no sanctuario como no theatro,
não podia deixar de influir uma grande abalada no gosto musical.
Marcos, e seu collega Maciote, Pedro Teixeira, Francisco Manoel
produziam continuamente composiçoens musicaes. Marcos, de um
genio brilhante e alegre, não soube distinguir o sanctuario do Theatro,
e Pedro Teixeira, que seguia a escola rossinista, caío no mesmo defeito:
estes dous grandes talentos não souberam harmonisar o colorido ao
sugeito do quadro, mas com tudo terão duração. […] Que dor não
sentiremos, voltando para nossa querida Patria, olhando para o côro,
e não vendo o braço de um Marcos, ou de um José Mauricio
comandando de um aceno cento e cinquenta artistas, que rompiam em
magico accordo um Gloria, um Credo! Como se poderá hoje executar a
miserere, a Missa de Santa Cecilia, essa producção immortal do
Fluminence Mozart? […] Apezar da concurrencia das producçoens
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Italicas, e Germanicas, a Musica Fluminense tem um caracter peculiar,
que é o da escola de José Mauricio. Este genio extraordinario está
séparado da linha dos outros musicos; sua musa amou a harpa do
sanctuario, e não se exerceo conjunctamente no theatro; suas
producçoens sacras são numerosas, assim como seus discipulos; […]
Genio divino, se a morte te estancou no meio da tua carreira brilhante,
[…] ao menos immortal serás; porti correndo o mundo e gyrando na
sociedade, tuas obras te aviventam de dia em dia, té que a Europa te
ouça, e o mundo te applauda54 (PORTO-ALEGRE, 1836, p. 179-183).

Apesar de apelidado de “génio brilhante e alegre” a música sacra de
Marcos Portugal sofre do defeito das influências teatrais, tema que será retomado
em escritos posteriores.

JORNAL DE DEBATES (RIO DE JANEIRO, 18 DE OUTUBRO 1837)
Embora não seja absolutamente certo, tudo indica que o autor da crítica
musical que saiu no Jornal de Debates a 18 de Outubro 1837 seja Manuel de Araújo
Porto-alegre: o seu estilo literário, o tipo de informação veiculada, o discurso
político, a circunstância de, por esta altura, o recém-chegado Porto-alegre se
dedicar a esta actividade, e o facto do seu autor assinar “P.A.”. O concerto foi
dirigido por Francisco Manuel da Silva e contou com a presença das famílias de
Marcos Portugal e de José Maurício:

Academia de Musica / Foi com o maior jubilo que vimos o publico
fluminense coroar de applausos a familia de Jose Mauricio e de Marcos
Portugal, desmentindo d'est'arte aquelles que se disiam a expressão da vontade
da nação. Há dias fallámos da Sociedade de Beneficencia Musical, e a
consideramos como a arca que salvára a musica do cataclismo, que o estado de
nossas ideias derramára sobre o campo intellectual do Brasil, e eil-a que
apparece vigorosa e saliente justificando nossos pressentimentos; honra aos
artistas brasileiros! / Nós já dissemos á face da Europa que a musica
achou um terreno fertil, no Brasil, para sua cultura, mas agora diriamos
que ella é um producto espontaneo, porque maravilha-se o espirito
vendo o seo gráo de perfeição, e comparando-o com os mais elementos
da civilisação que possuimos: os artistas, em 1831 cuidaram que uma
nova Athenas se fasia com os Athenienses da America, mas não
mediram a indifferença da maior parte dos homens do movimento,
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para as artes, nem pressentiram que se trasfegava o nectar do genio de
um vaso antigo para um novo, e que este absorveria parte do licor, e
que o expunham ao sol para sua completa evaporação. / A camara e o
governo passado foram insensiveis as artes, uma minoria de homens
que possuem ideias generosas e grandes não poude estender os braços
á musica que pedia uma cadeira para ensinar ao mesmo tempo que
via.... Nós esperamos que o governo actual não illuda nossas
esperanças, e que realise, na musica, a ideia progressiva que o guia ao
futuro do paiz, fundando uma escola publica, de cujos detalhes e
methodo de ensino nos occuparemos em occasião oportuna, convindo
lembrar que esta capital não possue uma escola de musica. / O grande
concerto foi principiado pelo Sr. Francisco Manoel, e animado pela
execução dos srs. Manoel Joaquim e Matta: a execução foi vigorosa, e o
accordo o melhor possivel no nosso paiz. / [descreve o programa do
concerto tecendo considerações sobre as interpretações] / SEGUNDA
PARTE [DO PROGRAMA]. [...] / Sexto.- A introdução de Adina de
Rossini veio coroar a obra: agora só nos resta pedir ao Sr. Francisco
Manoel que nos brinde para outro concerto com algum pedaço de José
Mauricio e Marcos, e podemos já afiançar de antemão que serão bem recebidos,
e até a comparação nos fará ajuisar do effeito e da valentia d'estes dous grandes
Brasileiros. / [...]. [assina] P. A.55 (PORTO-ALEGRE, 1837, p. 156).

Não existe qualquer dúvida sobre a veracidade da nacionalidade de
Marcos Portugal, do proeminente paralelo com o “Fluminence Mozart”, o Padre
José Maurício, e do aproveitamento político dos velhos mestres – “[…] dous
grandes Brasileiros” – como forma de relançar as bases de uma, ainda inexistente,
escola pública para o ensino da música. As conotações patrióticas estão bem
explícitas e, na visão de P.A., a “valentia” dos dois mais ilustres músicos da
Capela Imperial parece carregar consigo radiosas promessas para o futuro da
música brasileira. O apelo ao governo imperial viria a dar frutos: apenas 4 anos
mais tarde o decreto imperial nº. 238, de 27 de Novembro 1841, autorizava a
Sociedade de Música a extrair duas lotarias anuais para a criação e manutenção
do Conservatório de Música do Rio de Janeiro. A inauguração propriamente dita
só ocorreu a 13 de Agosto de 1848, a que se seguiu um concerto realizado no
Museu Imperial. O co-fundador e primeiro director da instituição, Francisco
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Manuel da Silva, dirigiu várias obras contemporâneas e uma abertura de José
Maurício56 (SILVA, 2007, p. 55, 56, 60, passim).

A MUSICA SAGRADA NO BRASIL (RIO DE JANEIRO, 1848)
Data de 1848 um abrangente artigo do historiador Manuel de Araújo
Porto-alegre publicado em Iris, Periodico de Religião, Bellas-Artes, Sciencia, Lettras,
Historia, Poesia, Romance, Noticias e Variedades. Intitulado A Musica sagrada no
Brasil retoma alguns dos conceitos e ideias expostos anteriormente em Idéias sobre
a Musica e na crítica do Jornal de Debates, mas com uma vertente inteiramente
nova: a rivalidade entre José Maurício – “o homem da floresta” – e Marcos
Portugal – o “artista da metropole”. Está também implícita a rivalidade entre
portugueses e brasileiros, decorrente da intriga na Corte no tempo do Príncipe
Regente/D. João VI. A orientação patriótica e política do discurso tinha-se
alterado:

O nome de Marcos Portugal, que havia inchido a Italia de prazer, com
suas magistraes composições, e que tinha composto na patria muitas obras de
incontestavel merito, era a espada de Breno, que a cada momento lançavam os
ignorantes na balança que pesava o talento de José Mauricio. […] Parecia aos
incredulos e incompetentes, que José Mauricio ficaria esmagado debaixo da
primeira pancada da batuta do illustre mestre […], e que a sua nomeada
desappareceria diante da musa poderosa e cultivada do artista da metropole.
Marcos pasma diante das concepções do homem da floresta, e admira
os profundos conhecimentos, os segredos artísticos que elle appresenta
em suas composições, feitas com uma rapidez incrivel: Marcos Portugal
era o primeiro que proclamava, em voz alta, os talentos transcendentes
de José Mauricio, e o que lastimava que elle não tivesse viajado na Italia.
Amigos e mutuos admiradores, estes dous grandes genios levantaram a arte da
musica a um ponto tão elevado, a uma execução tão perfeita, que a capella real
do Rio de Janeiro fazia a admiração dos nuncios e embaixadores. […] A musa
de Marcos, cingindo as vestes sagradas da religião, calçava de vez em quando
o cothurno do proscenio; vinha muitas vezes parar á porta do templo e mesclar
em seos hymnos asceticos, em seos accentos religiosos, as barcarolas populares,
as canções pastoraes, e as cadencias do mundo, de Scarlati e Cimarosa;
artisticamente combinando os accentos de Palestrina e Pergolesi, humanava as

É significativo e vem bem a propósito mencionar o facto de que o início do actual Hino Nacional
Brasileiro, da autoria de Francisco Manuel da Silva, utilizar um motivo utilizado várias vezes por
Marcos Portugal e por José Maurício (MARQUES, 2012a, 414 e 466).
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dulias do céo, e mesclava as flores da terra com as grinaldas edenicas, que os
cherubins teciam em tôrno dos altares. A musa de José Mauricio, nascida
no templo, e embalada nas ondas perfumadas dos thuribulos, era uma
vestal que se havia educado á luz das alampadas; e que só conhecia a
nave solitaria, o aroma do incenso, a poesia dos psalmos, e as lagrymas
de Jeremias. Constante em sua única estrada, em seo escabello sagrado,
quando discorria no mundo das harmonias, nuca profanou o
sanctuario com vozes seculares, nem pendurou nos tubos do orgam os
symbolos de Euterpe, mixturando a seos concertos os hymnos do
timelé, e os coros que roboravam a musa de Eschylo ou de Euripides
nos theatros de Athenas e de Roma. Após estes dous homens seseguiam outros compositores de merito, que, aberrando dos principios
sagrados da sua arte, e querendo agradar á ignorancia da maior parte
das confrarias, tudo profanaram, tudo deslocaram, e converteram os
templos em theatros, e as solemnidades em óperas latinas, cujo tablado
era o côro, e platea o corpo da egreja! […]57 (PORTO-ALEGRE, 1848,
pp. 47-8).

O que não muda no discurso de Porto-alegre é a genialidade
compartilhada por Marcos Portugal – apesar das influências teatrais e profanas
na sua música religiosa – e José Maurício, com a informação adicional da amizade
e admiração mútua.

ICONOGRAFIA BRASILEIRA (RIO DE JANEIRO, 1856)

O INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO (IHGB)
Fundado em 1838, o IHGB ofereceu às elites políticas e culturais a
oportunidade de proclamar a sua lealdade à monarquia e contribuir para a
construção da história nacional e do resgate do passado. Parte desse objectivo foi
conseguido através da descrição dos factos e feitos inspiradores de sucessivas
gerações. A exemplo disso as páginas da Revista Trimensal do IHGB foram
pródigas em estudos biográficos (SQUEFF, 2004, pp. 141-7, passim; HAZAN,
2012, pp. 183-4). A contribuição de Porto-alegre – orador do IHGB desde 1843 –
foi narrar a trajectória dos artistas nacionais. A expressão máxima deste propósito
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encontra-se no artigo publicado na dita revista com o título Iconografia brasileira.
Na introdução Manuel de Araújo explica a sua génese:

Quando em 1852 recolhia os materiais para um trabalho de que
me havia encarregado o Instituto Histórico, concebi a idéia de
bosquejar uma obrinha com este título para servir de complemento ao
Plutarco Brasileiro. O título do meu opúsculo indicava uma colecção de
imagens ás quais juntaria algumas notícias biográficas (PORTOALEGRE, 1856a, p. 349).

Como observa Letícia SQUEFF, “o artigo seria assim uma espécie de
preâmbulo a uma obra maior” (2004, p. 152). Nele incluídas estão as biografias
de 3 artistas explicitamente mulatos (e identificados como tal): o compositor José
Maurício (1767-1830), o entalhador e escultor Valentim de Fonseca e Silva (c.17451813), e o pintor Francisco Pedro do Amaral (c.1780-1830). Os afro-descendentes
dominaram as artes no Brasil, e excluí-los da Iconografia brasileira, definida pelo
próprio Porto-alegre como o panteão dos brasileiros que mais se distinguiram,
implicaria admitir um país sem passado artístico. Esta qualidade é claramente
destacada no artigo dedicado a José Maurício com o título Apontamentos sobre a
vida e obras do Padre José Mauricio Nunes Garcia (SQUEFF, 2004, pp. 142-6, passim;
HAZAN, 2012, pp. 183-185; PORTO-ALEGRE, 1856b, pp. 354-369).

APONTAMENTOS SOBRE A VIDA E OBRAS DO PADRE JOSÉ MAURICIO
NUNES GARCIA
No que a Marcos Portugal diz respeito, este artigo sobe de tom em relação
a A Musica sagrada no Brasil, com um exacerbamento de sentimentos antiportugueses, e com a inauguração dos ataques pessoais ao compositor, que é
acusado de ser ciumento, invejoso e maquiavélico, de ter tentado prejudicar a
carreira de Francisco Manuel da Silva, e de conspirar para evitar a subida da
ópera Le due gemelle à cena. Também a intriga de Corte, ausente em escritos
anteriores, assume um protagonismo inusitado e quiçá pouco inocente. A
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rivalidade entre José Maurício e Marcos Portugal é explícita e claramente
exemplificada. A nacionalidade do segundo nunca é referida, mas fica
subentendido que pertence ao “campo português”. Por contraste as referências a
José Maurício são compreensivelmente laudatórias a todos os níveis: artístico e
pessoal.

Para se avaliar o poderio e a força do talento de José Mauricio,
basta dizer que el-rei o chamava o novo Marcos, antes que este celebre
compositor tivesse chegado ao Brazil; e, que a despeito da sua côr mixtiça, era
tolerado na côrte, nessa côrte onde o auto de nascimento formava o maior
merecimento do homem, dava direito a todas as sympathias, e onde o ser
Brazileiro, e mormente mulato, bastavam para alienar de si todos os favores, e
mesmo muitos direitos. O Senhor D. João VI era o único que de coração
nunca distinguiu os homens incidentes ou accidentes. […] Fóra da
atmosphera da presença de el-rei, José Mauricio soffreu muitas vezes dos
musicos portuguezes invectivas bem dignas da estupidez alianada; porém sua
alma nunca se dobrou a uma represalia. […] Por ordem de el-rei, escreveu
para o real Theatro de São João uma opera, intitulada – Le due Gemelle,
cujas partituras se perderam, uma no incendio do mesmo theatro e a
outra o original, nos papeis de Marcos Portugal, que foram vendidos a
peso aos fogueteiros e taverneiros […] Algumas pessoas dizem que esta
opera nunca fôra á scena, porém outras affirmam que o fôra, mas que a monita
secreta a separava do theatro, afim de que somente Marcos Portugal ficasse em
campo. Que este grande compositor era ciumento temos mais de um facto, e
muito salientes foram os que elle preparou para annullar Neucomm, e o joven
Francisco Manoel da Silva, a quem o principe real, o Senhor D. Pedro I, havia
promettido mandar á Italia.
Nota: O Sr. Francisco Manoel da Silva, director actual do
Conservatorio de Musica, depois de haver estudado com José Mauricio,
passou a receber lições de Neukomm. Moço ainda, compoz um TeDeum, e o offereceu ao principe real, e S. A. Ficou tam contente da
offerta, que prometteu mandar o joven compositor para a Italia. O Sr.
Francisco Manoel fazia parte da musica da real camara, e como tal
estava subjeito a Marcos Portugal, que era o mestre; e este para desvialo do gosto e do tempo de compor, passou-o de violoncello, que era,
para violino, ameaçando de o pôr na rua se não estudasse
assiduamente. Para quem tem pratica das cousas da vida, e da arte, o
caso está bem claro.
[…] Numa [das jornadas de Santa-Cruz] escreveu José
Mauricio a sua famosa missa da degolação de São João Baptista, e
outras obras de que elle mesmo se esqueceu. Foi esta missa a que poz
termo a todas as invectivas dos musicos da real camara, porque esta
obra a grande instrumental foi toda escripta no espaço de vinte dias,
havendo Marcos Portugal gastado um mez em compor as matinas, a
orgão e duas vozes. […] Há uma molestia d’alma que colloca o homem n’um
mundo de torturas, ou n’um continuo naufragio quando a sua origem provém
de uma estulta vaidade: essa molestia é a inveja. […] Não tem gosto; era a
ponta do punhal com que feriam José Mauricio; não tem gosto, nunca
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sahiu daqui, não viu nada, não foi á Italia, não aprendeu, não teve
mestre, não frequentou os conservatorios! Tal era a ladainha estudada
e unisona de homens que nunca passaram do papel que representa o
tubo de um orgão; e a quem a natureza havia negado o dom de
combinar algumas notas e compor uns dez compassos. […] Depois da
retirada de el-rei e consummada a independencia, foi que Marcos Portugal
conheceu o bello e nobre caracter de José Mauricio, e tanto o admirou, que
morreu seu grande defensor e amigo. […] [Neukomm] nunca ensinou, apenas
deu algumas lições particulares a Francisco Manoel da Silva, e talvez que estas
lições fossem a causa de ser este joven perseguido artistica e machiavelicamente
por Marcos Portugal logo que lhe apresentou o primeiro Tedeum de sua
feitura58 (PORTO-ALEGRE, 1856b, pp. 354-369).

Ainda a propósito da Iconografia brasileira o presente autor encontrou
alguns esboços/apontamentos autógrafos no Acervo Manuel de Araújo Porto-alegre
do Museu Histórico Nacional. Num deles (caderno PL ca 17) Porto-alegre
contempla Marcos Portugal como um dos distintos vultos brasileiros que tinha
intenção de aí incluir, o que parece contradizer as opiniões expressas no artigo
dedicado a José Maurício e publicado na Revista Trimensal do IHGB em 1856.

CARTA DIRIGIDA AO IMPERADOR D. PEDRO II (RIO DE JANEIRO, 1857)
Menos de um ano depois, a 26 de Março de 1857, em carta possivelmente
enviada ao imperador D. Pedro II intercedendo por Henrique Alves de Mesquita,
o director da AIBA refere-se à música como a “arte de José Maurício, do Padre
[…] e de Marcos Portugal” (apud SILVA, 2007, p. 115):

A Academia das Bellas Artes em sessão no dia 20 do corrente
[por] proposta da quinta secção resolveo supplicar a Vossa Magestade
Imperial a graça especial de mandar estudar á Europa o alumno do
Conservatório de Musica, Henrique Alves de Mesquita, premiado com
a medalha de ouro no anno passado por [ter] talento como
contrapontista. Especificando o artigo 76 dos Estatutos [...] a
quantidade dos pensionistas, e desejando a academia e se aproveite
opportunamente o talento d’este jovem compositor [...] com todo o
respeito e acatamento [...] requerer mais este favor, em beneficio da arte
de Jose Mauricio, do padre [...] e de Marcos Portugal. / Academia
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Imperial das Bellas Artes, em 26 de março de 1857. / Manoel de Araújo
Porto Alegre, Director.59

Mudava o interlocutor, mudavam os objectivos, mudava a inflexão do
discurso.

MARCOS E JOSÉ MAURICIO. CATALOGO DAS SUAS COMPOSIÇÕES
MUSICAES (RIO DE JANEIRO, 6 DE JUNHO 1859)
Em 1859 Porto-alegre publicou na Revista Trimensal do IHGB duas listas de
obras de Marcos Portugal e José Maurício por temer que se perdessem: Marcos e
José Maurício. Catalogo das suas composições musicaes (PORTO-ALEGRE, 1859). A
segunda ainda se encontra nos arquivos do IHGB, mas a primeira, escrita pela
mão do próprio compositor – vindo por isso a ser conhecida como a Relação
Autógrafa –, perdeu-se apesar dos esforços realizados para a encontrar
(MARQUES, 2012a, pp. 81-83, passim). Constitui-se como fonte única e essencial
para o estudo da vida e obra de Marcos.
Eis a transcrição completa da introdução:

Estampo n’este grande repertorio de documentos historicos os
dous catálogos que ahi seguem. O primeiro herdei-o do meu fallecido
amigo o cirurgião J. J. de Carvalho, que muito amou as bellas artes, e é
escripto pella propria mão do commendador Mestre de Capella. O
segundo, que extrahi das notas do seu author para o inventario da
musica do Real Thesouro a mim confiadas, pelo titulo que lhe puz,
revela a fecundidade do artista. Temo que se percam estes dous
documentos, e que d’aqui a alguns annos não se saiba o que fizeram
estes dous grandes musicos. Pedi muito para que se me completasse o
catalogo das obras do Padre José Mauricio, que obtive de seu filho, e
fiquei com as promessas que se me fizeram, embora se saiba que, com
a prodigalidade do seu genio musical, o eminente contrapontista
brazileiro muito escreveu para diversos quasi de improviso, jamais
reservou as proprias partituras, e nem nota guardou si quer das que
hôje considerão os entendidos como verdadeiros primores da musica
sacra, cujo numero excede muito ao da archivada no Real Thesouro, e
por isso o não addicionei á biographia que esbocei e já se acha
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estampada no numero 23 pagina 354 desta Revista. Os apontamentos
que colhi de Marcos não erão sufficientes para apresental-os ao
Instituto. Ninguem me soube dizer quando e como estudou este homem
na Italia, e o que se passou a respeito d’elle em Napoles, Bolonha e
Lisboa. Talvez que o possa saber na Europa, e d’est’arte pagar uma
divida á memoria de tão habil compositor. Rio de Janeiro, 6 de Junho
de 185960 (PORTO-ALEGRE, 1859, p. 487).

Apesar das referências pouco elogiosas impressas na mesma revista em
1856, Porto-alegre reitera a sua admiração pela obra de Marcos Portugal, e a
comparação com a obra de José Maurício através da utilização das expressões
“estes dous grandes músicos” e “[…] pagar uma divida á memoria de tão hábil
compositor”.

Surpreendentemente

revela

também

o

quase

total

desconhecimento dos seus dados biográficos, apesar da anterior publicação da
primeira biografia (muito ficcionada) na Biographie Universelle des Musiciens et
Bibliographie Générale de la Musique61, obra de enorme influência da autoria do
belga François Joseph Fétis (1784-1871).

APONTAMENTOS DIVERSOS (Lisboa, 1859)
O Museu Histórico Nacional (Rio de Janeiro) possui um dos mais
importantes acervos de Manuel de Araújo Porto-alegre no Brasil, com um total
de 659 documentos62 cobrindo o período de 12 de Agosto de 1815 a 26 de Abril
de 1950. Logo após a chegada à Europa, por alturas da sua passagem por Lisboa,
o artista que – na última etapa da sua vida – encetava a carreira diplomática,
anota o seguinte num caderno intitulado Apontamentos diversos. Lisboa 1859:

Grifos do presente autor.
Paris-Bruxelas, Fournier-Meline, Cans et Co., 1ª ed., 8 Vols., 1835-1844. A entrada de
PORTOGALLO (Marc-Antoine) está no volume VII, pp. 291-292, publicado em 1841.
62 Correspondência (351), cadernos (25), convites/listagens (32), estatutos/decretos (82),
iconografia (15), outros (154).
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“Harmonias.
Marcos Portugal.
Theodoro Cyro [de Souza].63
David Peres, dorigem [?] a orquestra.
Cantam:
Camoens.
Ferreira.
Gração.
Philinto.
Garret.
Castilho.
Gil Vicente.
António Jozé.
Antonio Xavier.
Ao longe, escrevendo ao futuro:
João de Barros.
Couto.
Hercolano.
Fr. Luiz de Souza.
O Cardeal.

Nascido nas Caldas da Rainha em 1761, foi admitido no Real Seminário da Patriarcal com 6
anos e meio a 14 de Maio 1768, de onde viria a sair a 26 de Outubro 1781 para ocupar o lugar de
Mestre de Capela na Igreja Metropolitana da cidade da Bahia. Para as despesas de viagem recebeu
72$000 réis (FERNANDES, 2010, Vol. I, p. 387, Vol. II, 238). Estes dados significam que foi colega
de Marcos Portugal no Real Seminário durante mais de 10 anos.
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Amador Arraes.
Lucena.”
(Museu Histórico Nacional, [Acervo MAPA], Caderno PL ca 24)

Uma entrada de carácter pessoal e contemplativo, talvez suscitada pela
audição de um concerto com música dos 3 compositores mencionados à cabeça e
com Marcos Portugal em primeiro lugar. A companhia de David Perez, Camões,
Garret, Gil Vicente… não deixa dúvidas quanto ao apreço (saudade ?) que Portoalegre tinha pela música harmoniosa do compositor luso-brasileiro.

URNA COM OS RESTOS MORTAIS DE MARCOS PORTUGAL
A biógrafa de Marcos Portugal, Maria Antonieta de Lima Cruz, fornecenos a informação que o Barão de Santo Ângelo encontrou casualmente os restos
mortais de Marcos Portugal no Convento de Santo António, no Rio de Janeiro, e
os mandou recolher numa urna (s.d., p. 29). Esta informação foi confirmada por
Luís Heitor Corrêa de Azevedo (1905-1922) a outro biógrafo, Jean-Paul Sarrautte,
acrescentando o musicólogo brasileiro que Frei Pedro Sinzig (1876-1952) teria
encontrado a urna quando o dito convento foi restituído à ordem dos
Franciscanos (SARRAUTTE, 1979, pp. 52, 80).
Porto-alegre não só mandou fazer a urna como mandou gravar os
seguintes dados biográficos (veja-se a fotografia): AQUI JAZEM OS OSSOS DE
MARCOS ANTO PORTUGAL COMENDADOR DA ORDEM DE CRISTO
COMPOZITOR DE MUZICA ME [? : ilegível] DE S. M. I. DO BRAZIL SOCIO
COMRESPOND.E [sic] DO JNSTITUTO DA FRANCA NASCEO EM L.A EM 24
DE M.ÇO DE 1761 FALLECEO NA CORTE DO R.O DE JANR.O EM 17 DE FEUR.O
DE 1830
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Figura 1, Urna mandada fazer por Manuel de Araújo Porto-alegre para albergar e proteger os
restos mortais de Marcos Portugal. Encontra-se depositada na Igreja de Santa Isabel, em
Campo d’Ourique, Lisboa, desde o dia 6 de Fevereiro de 1931. Fotografia de António Jorge
Marques.

Note-se que a data de nascimento é dada como tendo ocorrido no ano de
1761 em vez de 1762. Além disso persiste o erro que Marcos Portugal foi sócio
correspondente do Instituto de França (MARQUES, 2012a, pp. 21, 76 e 78).
Apesar de alguma resistência por parte de Frei Pedro Sinzig, à data
superior do Convento de Santo António, mas, aparentemente, nenhuma objecção
por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Felix Pacheco, a urna
acabaria por viajar para Portugal tendo como destino o Panteão Nacional. Depois
da chegada, ocorrida a 7 de Julho de 1928, e malgrado os esforços dos directores
do Conservatório Nacional, José Vianna da Motta e Hermínio do Nascimento, as
peripécias, os malogros e os depósitos temporários sucederam-se até que, na
noite do dia 6 de Fevereiro de 1931, a urna seria transportada de táxi para a Igreja
de Santa Isabel em Campo d’Ourique, onde Marcos Portugal tinha sido
baptizado e onde os seus pais se tinham casado. Ainda lá se encontra e,
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surpreendentemente, em bom estado de conservação (MARQUES, 2012a, pp. 7980).

COMENTÁRIOS FINAIS

Ao longo de 23 anos, de 1836 a 1859, os escritos de Manuel de Araújo
Porto-alegre contêm dezenas de referências a Marcos Portugal que aparecem em
artigos ou críticas publicados em revistas e em esboços/apontamentos
encontrados no Museu Histórico Nacional (Rio de Janeiro).
Interessado em encontrar o que considerava peculiar à cultura brasileira
(belas-artes e música), e em perscrutar as suas raízes nacionais numa perspectiva
civilizacional, o ideólogo e historiador de arte revelou uma “evolução” do seu
discurso, possivelmente relacionada caso a caso com os leitores a quem se
destinava, mas certamente também com a agenda política do seu autor. O facto
de ser orador no IHGB (1843-1857), professor e director da AIBA (22/04/1854 a
03/10/1857, por interferência do imperador), de ser protegido por D. Pedro II, e
de ter boas relações com a elite cultural, permitiu-lhe assumir um papel activo na
construção da identidade cultural brasileira e no desenvolvimento do projecto de
educação artística.
Desde o seu artigo seminal Idéias sobre a musica que José Maurício, o
“Fluminence Mozart”, foi eleito por Porto-alegre como representante de uma não
definida brasilidade. Marcos Portugal, inicialmente colocado no mesmo patamar
qualitativo do seu colega apesar das influências teatrais na sua música, é
vilipendiado e a sua nacionalidade brasileira escamoteada no artigo dedicado ao
mulato José Maurício, um dos três publicados na Revista Trimensal do IHGB com
o título genérico Iconografia brasileira (1856). Estas teses seriam mais tarde
desenvolvidas, distorcidas e acrescentadas pelo Visconde de Taunay (1843-1899),
o que subsequentemente resultaria numa péssima imagem de Marcos Portugal
no Brasil – ainda não dissipada – e na sua exclusão da Academia Brasileira de
141

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

Música (MARQUES, 2012a, pp. 12-14, passim). A mensagem contida em
Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia (1856) e
enviada aos seus conterrâneos e membros do IHGB não é clara, mas parece ir ao
encontro dos sentimentos anti-lusitanos bem presentes entre as elites políticas e
culturais. A contradição com as repetidas manifestações de estima e admiração
para com Marcos Portugal e a sua música é flagrante e ainda mais reforçada pela
intenção expressa de o incluir na dita Iconografia. Na sua última intervenção na
Revista Trimensal do IHGB, pouco tempo antes de partir para a Europa, Portoalegre refere-se inclusivamente à existência de uma “divida á memoria de tão
habil compositor” (PORTO-ALEGRE, 1859, p. 487).
Os factos são significativos e testemunham essa estima e admiração ao
ponto de Porto-alegre ter sido fundamental para a preservação de património
marciano: 1. a Relação Autógrafa, a mais importante fonte para o estudo da vida e
obra do seu autor e que se encontra desaparecida, foi transcrita e publicada na
Revista Trimensal do IHGB juntamente com outro catálogo de obras de José
Maurício; e 2. depois de encontrar as ossadas de Marcos no Convento de S.
António no Rio de Janeiro, o Barão de Santo Ângelo mandou fazer uma urna de
madeira, que, ainda hoje, protege os restos mortais do compositor. Que maiores
serviços e homenagens se poderiam prestar?
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Reconstituição da ópera Belisário a partir dos manuscritos de
Vila Viçosa
Benjamin Prestes
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Resumo
Dentre os principais títulos de literatura de cordel compartilhados entre Portugal e Brasil,
encontra-se Belisário que teve a sua primeira publicação no ano de 1777. Trata-se de uma comédia
de Carlo Goldoni que posteriormente foi traduzida para o português por Nicolau Luis. Neste
contexto luso-brasileiro do século XVIII, a referida comédia foi encenada na Amazônia
meridional, especificamente na cidade de Cuiabá no ano de 1786 num tablado montado ao ar
livre.
Existe manuscrito musical (G prática 117.20), referente a esta comédia, que faz parte do acervo do
Paço Ducal de Vila Viçosa. Tal manuscrito está dividido em partes separadas, as instrumentais
de Basso (baixo contínuo), violino 2 e violino 1, viola, oboés e trompas, e as partes vocais com
letra e música designadas para cinco personagens: Belizario, Felipe, Narcete, Onória e Porcia.
Essas partes cavas não combinam totalmente entre si. Com exceção das partes de viola, oboés e
trompas, é possível obter um conjunto coerente de nove cantorias, que podem ser ordenadas de
acordo com suas disposições no manuscrito. As partes de viola, dois oboés e duas trompas, que
não correspondem musicalmente entre si, podem ser, provavelmente, partes que sobraram de
outras cantorias que completariam a ópera ou que fazem compartilha com outras óperas. A
respeito disso, verifica-se que a cantoria “Irei armado eu mesmo”, com exceção da letra, também
está presente em outro manuscrito vizinho (G prática 117.30) referente à comédia A mulher
Amorosa, que pertence assim como Belisário ao acervo de Vila Viçosa.
A presente pesquisa tem por fim a reorganização e a reconstituição histórica desta ópera através
do restauro do respectivo manuscrito, incluindo possível futura reconstrução das partes
instrumentais de violas, trompas e oboés, além da contextualização da ópera no cenário musical
luso-brasileiro.
Palavras-chave: Manuscrito, reconstituição histórica, Belisário.
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Problemas estruturais nas fontes que transmitem o repertório
sacro e religioso brasileiro dos séculos XVIII e XIX e seus reflexos
nas questões editoriais
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Resumo
O texto musical escrito é constituído de lições e se organiza numa determinada estrutura. O
conceito de lição é bem abrangente, podendo ser definido como qualquer porção ou segmento de
um texto. Estrutura, em oposição à lição, “é o conjunto de relações existentes entre todos os
elementos semânticos de um texto” (SEGRE, 1989, p. 157). Para Caraci Vela, é a organização
interna de uma obra, bem como a ordem de sucessão de seus elementos constitutivos (1995, p.
20), gerando um “encadeamento discursivo” (SEGRE, 1989, p. 151). Podemos classificar as
estruturas de uma obra musical em várias seções em dois tipos: pequenas e grandes estruturas.
A pequena estrutura diz respeito às relações dentro de uma mesma seção, e a grande estrutura
diz respeito às relações entre as várias seções. Neste texto serão abordados os vários problemas
trazidos pelas fontes manuscritas que transmitem o repertório sacro e religioso brasileiro dos
séculos XVIII e XIX no que diz respeito às estruturas e a maneira como os editores brasileiros
desse repertório têm se posicionado diante desses problemas.
Palavras-chave: Estruturas e lições; edições; música sacra brasileira dos séculos XVIII e XIX.

Structural problems in the sources that transmit Brazilian sacred and religious
repertoire of the 18th and 19th centuries and their reflexes in editorial issues

Abstract
The music text is constituted of readings and organized in a certain structure. The concept of
reading is very broad, and can be defined as a portion or segment of a text. The structure, as
opposed to reading “is the grouping of relations existent among all the semantic elements of a
text (SEGRE, 1989, p. 157). To Caraci Vela, is the internal organization of a work, as well as the
order of succession of its constituting elements (1995, p. 20), generating a “discourse chain”
(SEGRE, 1989, p. 151). It is possible to classify the structures of a musical work with many sections
in two kinds: small and great structures. The small structure means the relations inside the same
section and the great structure means the relations among the different sections. In this paper, I
will deal with the different problems brought by the manuscript sources that transmit the
Brazilian sacred and religious repertoire of the 18th and 19th centuries and the way Brazilian
editors of this repertoire have dealt with those problems.
Keywords: Structures and readings; editions; Brazilian sacred and religious music of the18th and
19th centuries.
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Estrutura “é o conjunto de relações existentes entre todos os elementos
semânticos de um texto” (SEGRE, 1989, p. 157) ou “a organização interna de uma
obra, bem como a ordem de sucessão de seus elementos constitutivos” (CARACI
VELA, 1995, p. 20), gerando um “encadeamento discursivo” (SEGRE, 1989, p.
151).
Podemos classificar as estruturas de uma obra musical em várias seções
em dois tipos: pequenas e grandes estruturas. A pequena estrutura se refere às
relações dentro de uma mesma seção, e a grande estrutura, às relações entre as
várias seções.
Uma contribuição fundamental para o estudo de estruturas em música,
principalmente no que diz respeito às grandes estruturas, é aquela trazida por
Paulo Castagna, ao identificar, no caso da música sacra, os níveis de organização
musical desse repertório, classificados em unidade cerimonial, unidade funcional
e seção (CASTAGNA, 2000, p. 150-152).
Descrevendo brevemente, a unidade cerimonial (UC) “designa a
cerimônia religiosa (e a música para ela escrita) que possui uma unidade
intrínseca, tal como prescrita pela liturgia [...] ou cultivada pela tradição [...]”
(Idem, p. 150). A unidade funcional (UF) “designa cada um dos textos de uma
unidade cerimonial (e a música para eles escrita), que possuem uma unidade
intrínseca, de acordo com os livros litúrgicos [...] ou com a tradição [...]” (Idem,
p. 151; grifos no original). A seção, finalmente, “designa a música e o texto
correspondente aos maiores trechos de uma unidade funcional ou de uma unidade
musical permutável, quando esta é menor que uma unidade funcional” (Idem;
grifos no original). A unidade musical permutável (UMP), conceito
complementar essencial, é definida como “o conjunto de textos [...] que
receberam uma composição autônoma e que pode ser associada a uma outra
unidade musical permutável, mesmo que escrita por autor diferente” (Idem, p. 151;
grifos no original).
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A utilização da terminologia criada por Castagna requer muitos cuidados.
No caso das UMPs, é necessário “conhecimento não somente arquivístico, mas
também musicológico, além de familiaridade com textos religiosos e suas funções
cerimoniais” (Idem, p. 154). São necessários também “estudos que possam definir
quais foram as unidades musicais permutáveis próprias de cada época, estilo e tipo
[...]” (Idem, p. 155; grifos no original).
As fontes que transmitem obras sacras e religiosas brasileiras dos séculos
XVIII e XIX apresentam diversas situações no que diz respeito às UFs e UMPs:
1. UF do mesmo compositor integrada a outra estrutura composta por
ele;
2. UF de compositor integrada à estrutura composta por outro
compositor;
3. UF transmitida isoladamente.

Os editores brasileiros têm se posicionado diferentemente diante dessas
situações ou gerado situações novas. Vejamos alguns exemplos.
Uma das características mais recorrentes no repertório sacro brasileiro é a
cisão do Ordinário da Missa em duas porções: Missa, englobando Kyrie e Gloria,
e Credo, englobando o Credo propriamente dito, o Sanctus e o Agnus Dei, tradição
já presente nos compositores napolitanos e vienenses setecentistas (ROCHA,
2008, p. 30-31). Frequentemente, há fontes que transmitem apenas a Missa ou
apenas o Credo. Mesmo em fontes autógrafas que apresentam a Missa e Credo,
estas duas porções são claramente distinguidas com expressões como Finis
(“fim”) e Finis Laus Deo Virgini que Matri (“louvado seja Deus e sua Virgem Mãe”)
ao final de cada uma dessas seções.
A Missa de Nossa Senhora da Conceição, CPM 106, composta por José
Maurício Nunes Garcia (1767-1830) em 1810, é transmitida por partitura
autógrafa contendo apenas Kyrie e Gloria. Ricardo Bernardes, em sua edição64

64CMSRB-097/022

e 040/005
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(GARCIA, 2002b e 2002a), complementa esta Missa com o Credo em Si bemol, CPM
129, transmitido por cópia sem data e sem atribuição de autoria, mas com
“anotações aparentemente autógrafas” (MATTOS, 1970, p. 208). O editor
justifica, dizendo que “esta obra foi escolhida para complementação desta edição,
por ser o único credo independente que, além de possuir a mesma singela
orquestração, posterior a 1810 ou não, é também tonalmente próximo (si bemol
maior), à Missa (mi bemol maior)” (BERNARDES, 2002, p. XVIII).
É possível supor que a prática litúrgica diária de época fizesse com que
Missas fossem combinadas com Credos sem preocupações estéticas ou formais,
mas Rocha traz depoimentos surpreendentes sobre a chamada Messa bassa, na
Europa setecentista. Por esse costume, o sacerdote oficiava a missa inteira, de
forma inaudível, enquanto composições eram simultaneamente executadas pelos
conjuntos vocais e/ou instrumentais. Nesse contexto, não havia a necessidade de
que uma Missa (Kyrie e Gloria) fosse necessariamente complementada por um
Credo (Credo, Sanctus e Agnus Dei). Rocha alerta, assim, que “criar associações
entre determinadas Missas e Credos de compositores dessa época, imaginandoas como um único ciclo composicional, pode ser um equívoco” (ROCHA, 2008,
p. 33). Resta saber se tais costumes eram praticados da mesma forma no Brasil do
século XVIII.
As cerimônias paralitúrgicas, exatamente pela liberdade que lhes dá a
tradição, trazem muitos problemas estruturais no processo de transmissão de
seus textos.
Marcelo Pontes publica como item 30 de sua série Ouro de Minas o
Setenário de Nossa Senhora das Dores65 (SOUZA LOBO; CASTRO LOBO, 2010),
atribuído a Jerônimo de Souza Lobo (c. 1780-1810), informação constante na capa.
Na folha de rosto, entretanto, aparece também o nome de João de Deus Castro
Lobo (1794-1832). O conteúdo musical é dividido em três porções que são
complementares dentro dessa cerimônia paralitúrgica (EQUIPE DE LITURGIA

65CMSRB-197/001
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DA PARÓQUIA DA CATEDRAL BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DO PILAR,
1997, p. 69-77): Setenário de Nossa Senhora das Dores, atribuída a Jerônimo de Souza
Lobo, subdividida em seis UFs; Stabat Mater, dividida em duas UFs; e Stabat
Sancta Maria, dividida em duas UFs, sendo essas duas últimas porções atribuídas
a João de Deus Castro Lobo. O editor informa que a fonte utilizada faz parte do
acervo de manuscritos musicais do maestro Vespasiano Gregório dos Santos,
sem maior detalhamento (PONTES, 2010, p. 2).
Várias dúvidas se instalam: a edição é o retrato da situação na fonte, com
a mistura de seções atribuídas a compositores diferentes, ou a junção foi feita pelo
editor na busca da unidade cerimonial? O mais intrigante é que duas das UFs,
Plorans Ploravit e Vidit Suum foram publicadas avulsamente na mesma coleção
com os números 1 e 8, respectivamente66 (SOUZA LOBO, 2005a e CASTRO
LOBO, 2006).
A publicação de unidades funcionais isoladas de seu contexto cerimonial
litúrgico ou paralitúrgico maior é recorrente no panorama editorial brasileiro.
Um dos exemplos mais contundentes é o da versão inicial da Coleção Música
Sacra Mineira, lançada no início da década de 1980, que continha cerca de 200
itens, mas que eram, na verdade, unidades funcionais isoladas de seus contextos
cerimoniais. Uma vez feito o reagrupamento, resultaram 77 itens (NEVES, 1997,
p. 21). As Matinas de Sexta-feira Santa, de Lobo de Mesquita (1746?-1805), têm
algumas de suas unidades funcionais publicadas isoladamente no site Choral
Public Domain Library: In pace, 1ª lição (sic)67 (MESQUITA, 2003b) e De lamentatione
Jeremiae Prophetae, 2ª lição (sic)68 (MESQUITA, 2003a).
Evidentemente, a preocupação com questões estruturais e com a busca de
reconstituições de unidades cerimoniais pode levar a exageros. A equipe editorial

66CMSRB-130/001 e CMSRB-179/001
67CMSRB-086/002
68CMSRB-050/001
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do projeto Restauração e Difusão de Partituras – Museu da Música de Mariana
se mostra atenta ao problema ao declarar que

nesta edição [da Novena do Espírito Santo, de Frutuoso de
Matos Couto69 (COUTO, 2002)], optou-se por registrar apenas as seções
expressas nas partes musicais, ressaltando-se que há elementos
musicais importantes na estrutura das Novenas, cuja inclusão aqui,
embora pudesse oferecer subsídio valioso para futuras interpretações,
resultaria em uma edição longa e complexa. É o caso das orações em
recto tono, respondidas pelo coro e às vezes pelos fiéis, além da repetição
de cada uma das Jaculatórias pelos fiéis, geralmente utilizando uma
melodia tradicional (CASTAGNA et al., 2002b, p. 30).

Ainda entre as questões estruturais, menciono mais duas categorias
recorrentes, envolvendo a reconstrução de partes e o cantochão.
Quanto ao primeiro item, sabemos que o repertório sacro e religioso
brasileiro dos séculos XVIII e XIX é transmitido em sua maioria por fontes em
partes cavadas, sendo muito comum o desaparecimento de uma ou outra parte.
O editor que pretende editar uma obra em que haja ausência de partes tem o
seguinte dilema: ou abandona o projeto ou se propõe a reconstruir a parte que
falta.
A reconstituição das partes faltantes tem ocorrido com bastante frequência
nos projetos editoriais brasileiros, como podemos ver nos exemplos citados a
seguir.
A coleção Música Sacra Mineira apresenta várias obras que foram
editadas, apesar da ausência de partes, levando à sua reconstituição: Salve Sancte
Pater, de Jerônimo de Souza Lobo70 (parte de contralto); Salve Regina, de João de
Deus Castro Lobo71 (parte de contrabaixo); Sábado Santo, de Lobo de Mesquita72
(parte de baixo instrumental); Salve Regina, de Inácio Parreira Neves (1730?-

69CMSRB-007/002
70CMSRB-146/004
71CMSRB-145/010
72CMSRB-006/001
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1791?)73 (parte de contralto); Antífonas para Matinas de Quinta-Feira Santa e para
Matinas de Sexta-Feira Maior, ambas de Anônimo74(partes de baixo instrumental e
viola)75.
No projeto Restauração e Difusão de Partituras – Museu da Música de
Mariana, das 51 edições de obras, 18 demandaram a reconstituição de partes. A
maior parte delas foram as de baixo instrumental ou vocal, mas também as de
violinos, trompas, soprano e contralto.
O Te Deum de Luis Álvares Pinto (1719-1789) chegou aos nossos dias
apenas com as partes de soprano, contralto, tenor, baixo vocal, baixo
instrumental e trompa I (DINIZ, 1968, p. IV). O editor dessa obra,76 Jaime Diniz,
afirma que

a presença de uma primeira Trompa – além de vários trechos
introdutórios ou de ligações entre as partes vocais, trechos de natureza
instrumental – leva-nos à conclusão de que a obra de Luís Álvares Pinto
foi escrita, originalmente, para 4 vozes mistas, orquestra (pequena ou
grande) e baixo-contínuo [...] (Idem, p. V).

Diniz editou a obra com o baixo instrumental realizado, o que já significa
um nível de reconstituição, principalmente dos trechos em que as vozes não
participam. Entretanto, não têm sido poucas as tentativas de orquestração da
obra. Segundo Bernardes (2004, p. 57),

é interessante notar que cada uma dessas versões impôs uma
leitura diferente para a obra, deixando-a ora com características de
obras de fins do século XVII com o uso de trombones ou sacabuxas para
dar timbre e instrumentação arcaizante, passando por leituras
handelianas, até versões em stilo galante (grifos no original).

73CMSRB-145/002,

145/004, 145/005, 145/008
e CMSRB-086/001
75Informações obtidas em Neves, 1997: passim.
76CMSRB-163/007
74CMSRB-016/001
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Há uma única publicação de uma versão orquestrada, feita por JeanChristophe Frisch, incluindo violinos I-II, baixo instrumental e uma trompa77.
O mesmo Bernardes teria editado, junto com Harry Crowl, outra obra
brasileira, a Oratória ao Menino Deus na Noite de Natal, de Inácio Parreira Neves.
Aqui também teria havido a reconstrução das partes de violino II, baixo
instrumental, contralto e tenor, além de seções do texto literário (em português),
ausente em vários pontos das fontes. O editor apresenta justificativas e
metodologias empregadas para tal reconstrução (BERNARDES, 2004, p. 59).
Desconheço que tenha sido publicada.
Outros projetos editoriais deixam claro a necessidade de reconstruir partes
perdidas. No volume A música sacra em Viçosa houve a reconstrução da parte de
trompa I, na edição do Memento, de Joaquim de Paula Souza Bonsucesso (1760?1820)78 (FONSECA, 2008, p. 99) e das partes de soprano e baixo instrumental, na
edição do Domine e Veni, de [Francisco de Paula] Trindade79 (Idem, p. 177). No
volume Lobo de Mesquita no Museu da Música de Mariana, o Ave Regina
caelorum, editado por Cotta80, teve as partes de trompas reconstruídas (COTTA,
2005, p. 163).
Para a edição da antífona Regina Cœli, do grupo de Mogi das Cruzes, feita
por Régis Duprat ([XAVIER], 1999)81, foi necessária a reconstrução,
aparentemente, de duas das quatro partes: alto e baixo. Na verdade, segundo
informações de Castagna, a parte de alto teria sido localizada posteriormente ao
achado inicial por Isaac Grinberg, junto com outros fólios do mesmo grupo, mas
afirma que o autor do achado não disponibilizou esse material para nenhum
pesquisador (CASTAGNA, 2002, p. 24-25). É possível que Duprat tenha tido

77CMSRB-163/003
78CMSRB-111/009
79CMSRB-058/003
80CMSRB-020/002
81CMSRB-141/002
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acesso à parte de alto para sua edição, e que só tenha reconstruído a parte do
baixo, mas, infelizmente, não há sequer informação na edição sobre o fato dessas
partes não serem originais, e muito menos sobre a parte de alto.
Como último item a ser abordado neste estudo sobre estruturas,
destacamos o cantochão, que ocupou lugar significativo na música sacra e
religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX. As cerimônias litúrgicas e
paralitúrgicas dessa época eram constituídas de unidades funcionais compostas
pelos compositores, mas entremeadas por outras executadas em cantochão. É
conhecida a distinção entre coro de cima e coro de baixo nas catedrais brasileiras
dessa época, sendo o primeiro aquele onde ficavam os cantores e instrumentistas
que executavam as composições, e o segundo aquele onde ficavam os capelães
cantores, que executavam o cantochão.
As fontes manuscritas da época, em sua maioria, refletem essa situação.
Há muitas delas em que o cantochão está explicitamente grafado, como é o caso
dos Hinos compostos por José Maurício para a Capela Real.82 Em muitas outras,
porém, o cantochão está implícito, e isso acontece de duas maneiras: fontes que
transmitem obras que sabidamente alternam a polifonia com o cantochão, os
chamados Salmos, Te Deums e Magnificats alternados; fontes que transmitem
unidades cerimoniais ou funcionais que pressupõem a existência de seções que
não estão grafadas na fonte.
Nesses casos, é comum a indicação do cantochão nas fontes com a palavra
“Coro”.
Tais fatos têm consequências importantes no processo editorial, no que diz
respeito a questões estruturais, e os editores brasileiros, em sua maioria, não têm
destacado o problema em suas edições. Há vários casos nos quais obras
alternadas têm apenas as seções efetivamente compostas editadas, como ocorre
no Miserere, de José Maurício Nunes Garcia, CPM 195, editado por Esteves83, em

82Sobre

esses Hinos, ver Cotta, 2008.

83CMSRB-113/006
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que apenas os versículos efetivamente compostos por José Maurício foram
editados. Uma situação particularmente excepcional apresenta a fonte autógrafa
da Missa dos Defuntos de José Maurício, CPM 184 (GARCIA, 1809), que omite a
seção Dies Iræ, remetendo à execução em cantochão, pelo uso da palavra “Coro”.
Aqui, também, o editor optou por omitir essa seção de sua edição84.
O projeto editorial Restauração e Difusão de Partituras – Museu da Música
de Mariana teve constante cuidado com a questão do cantochão. A primeira
decisão para os editores dessa coleção foi a escolha das melodias de cantochão a
serem empregadas. A grande preocupação da equipe com autenticidade histórica
levou à utilização de fontes, tais como o Theatro Eclesiastico, de Domingos do
Rosário (fl. século XVIII), publicado pela primeira vez em 1743, com várias
reedições posteriores, fonte essencial para o conhecimento das práticas litúrgicas
na esfera luso-portuguesa nos séculos XVIII e XIX85; o Directorium chori ad usum
Sacrosanctæ Basilicæ Vaticanæ, publicado em Roma, em 1582; Ritual das exéquias,
do padre José Luiz Gomes de Moura (?-1817), publicado em 1825.
Algumas decisões especiais foram também tomadas e justificadas:

em função da existência de variantes desse cantochão, tanto nas
edições tridentinas quanto nas vaticanas, foi mantida a versão que
aparece no manuscrito, com suas particularidades melódicas e
prosódicas, e com sua adequação à forma litúrgica (CASTAGNA et al.,
2002c, p. 28).

Um exemplo interessante é apresentado pelas partes de primeiro violino
e baixo instrumental da fonte utilizada para a edição do Te Deum em Sol,86FMSTC
22 (SILVA, 2002), de Francisco Manoel da Silva (1795-1865). A indicação da
primeira nota do cantochão nessas partes sugere o uso da versão juxta morum

84CMSRB-142/008
85Publicado

recentemente como fac-símile da edição de 1817, pela Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro (Rosário, 2012).
86CMSRB-163/012
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romanum, em lugar do tom solene ou do tom simples do Te Deum, segundo a
equipe (CASTAGNA et al., 2002a, p. 32).
A consequência prática que se reflete na questão editorial está na relação
que essas seções em cantochão têm com as seções polifônicas, do ponto de vista
das alturas e, assim, todas as edições do projeto Restauração e Difusão de
Partituras – Museu da Música de Mariana apresentam os trechos em cantochão
não transpostos, mas oferecem frequentes sugestões de transposição para os
executantes.
É grande a responsabilidade do editor ao lidar com os problemas
estruturais apresentados pelas fontes que transmitem o repertório sacro e
religioso brasileiro dos séculos XVIII e XIX. Embora as soluções possam variar,
creio ser fundamental a explicitação dos critérios utilizados pelos editores para
alcançar tais soluções, ou então os intérpretes e estudiosos continuarão a tomar
suas decisões baseadas em informações não corretas.
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A criação do Imperial Conservatório de Música do Rio de Janeiro e
a construção de uma identidade brasileira para o ensino de Música
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Resumo
O primeiro conservatório de música do Brasil – o Imperial Conservatório de Música do Rio de
Janeiro – foi criado em 1841, durante o período do Segundo Reinado. A criação do Conservatório
implicou na transferência da responsabilidade sobre o ensino de música da Igreja para o Estado,
levou a uma maior sistematização do ensino (que passou a ser dividido entre teoria e prática em
função da influência do modelo conservatorial francês), e também levou à expansão do acesso à
aprendizagem musical. Essas transformações no ensino de música da época são reflexos de ideais
da elite imperial que permearam os primeiros anos do Segundo Reinado, e que visavam à
consolidação do Estado brasileiro recentemente emancipado de Portugal, ao fortalecimento da
soberania brasileira e à construção de uma nação organizada e civilizada. A fundação do Imperial
Conservatório simbolizou um marco no ensino de música brasileiro, cujas influências podem ser
notadas até a atualidade. O modelo conservatorial de ensino, introduzido em 1841 e baseado na
dicotomia teoria/prática, ainda persiste nos conservatórios, escolas de música e até mesmo
dentro da escola regular brasileira. Este trabalho tem como objetivo refletir acerca dos ideais de
construção de uma identidade nacional que permearam a fundação do Imperial Conservatório
de Música do Rio de Janeiro. A partir dessa reflexão é possível tecer uma análise crítica acerca da
absorção do modelo conservatorial originalmente francês – ainda em vigor nos dias atuais – como
alternativa para a construção de uma identidade brasileira para o ensino de música. Frente à
diversidade cultural e musical do país, dado o predomínio da prática sobre a teoria e da oralidade
no ensino informal de música no Brasil, e passados mais de 170 anos da introdução do modelo
conservatorial, é preciso que busquemos formas de ensinar música que contribuam de fato para
a consolidação de uma identidade brasileira independente.
Palavras-chave: Conservatório de Música do Rio de Janeiro; modelo de ensino conservatorial;
história do ensino de música no Brasil.
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Un Réquiem por las víctimas del fascismo. Sentido de lo sagrado,
tradiciones campesinas, religión laica de la democracia.
De Lopes-Graça hacia Brasil
Cosimo Colazzo
Conservatory of Music “F.A. Bonporti” - Trento (Italy)
CESEM Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical Universidade Nova
Lisboa (Portugal)
info@cosimocolazzo.it
Resumen
Cuando se tratará de erigir un monumento musical a las víctimas del fascismo, después de la
Revolución de los Claveles, Lopes-Graça utilizará el rito reconocido de la Misa en latín,
cruzándolo con una lectura del mundo contemporáneo. Por esta razón, en el Requiem pelas vítimas
do fascismo em Portugal (1979), las pronunciaciones de lo sagrado se acoplan con los lenguajes posttonales.
Con respecto a estos contenidos, de un laicismo que sigue una orientación histórica y
antropológica, se ha determinado una relación entre el contenido del pensamiento artístico y
político de Lopes-Graça, hacia Brasil, hacia un grupo de compositores, músicos e intelectuales,
que, en los años 50, sentía la necesidad de un contacto con las identidades populares, en las
peculiaridades de la historia de Brasil.
En el contexto de una forma diferente de sentir el laicismo y el compromiso político, es importante
la polémica que surge en Brasil, contra los defensores de la música dodecafónica, del serialismo.
Se afirma la idea que el serialismo representa la opción de un internacionalismo, de una
globalización, de una mitología del progreso y del desarrollo, que provoca la dispersión de un
compromiso necesario, sobre todo en dimensión post-colonial, para estudiar e investigar el
asunto de la identidad local, como construcción histórica.
Palabras Clave: Lopes-Graça; democracia; Brasil.

A Requiem for the victims of fascism. Sense of sacred, peasant traditions, secular
religion of democracy. From Lopes-Graça to Brazil.

Abstract After the Carnation Revolution, when Lopes-Graça builds a musical monument in
favour of the victims of fascism, he uses the Latin Mass in a contemporary way. In the Requiem
pelas vítimas do fascismo em Portugal (1979) the sacred expressions are grafted with post-tonal
languages.
This vision of Lopes-Graça, of a historical and anthropological perspective in laicism, influences
a strict relationship with a group of intellectuals in Brazil. In the 50’s their aim was to tend to a
contact with popular identity in the peculiarities of the Brazilian history.
Inside a different way of feeling toward secularism and political engagement acquires a polemical
approach importance in Brazil against the proponents of the twelve-tone music. Following this
idea the serialism may convey to an international globalism and mythology in progress and
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development. In post-colonial dimension, an engagement is necessary: to study and investigate
an historically local built identity.
Keywords: Lopes-Graça; democracy; Brazil.

MILITANCIA ARTÍSTICA Y POLÍTICA
Fernando Lopes-Graça (1906-1994) es joven, proyectado con todas sus
energías hacia los estudios y la composición, cuando la política en Portugal se
endurece, a partir de 1926, en sentido autoritario. El siente fortalecerse
decididamente, junto con la vocación por la música y la cultura, también su
sentimiento político. En su ciudad natal, Tomar, se propone como un opositor de
los más belicosos87.
Desde el punto de vista cultural tiende a cuestionar las posiciones oficiales
del nacionalismo musical. Un representante importante de esta cultura es Viana
da Mota (1868-1948), con quien Lopes-Graça se perfeccionará para el piano. Su
música tiende a incorporar algunos caracteres de la música popular, como color
local, en estructuras de lenguaje que son las del sinfonismo y de la musica
instrumental de raíz alemán. Discute Lopes-Graça:

[...] o nacionalismo musical de Viana da Mota sofreu [...] de
uma contradição que lhe diminuiu o alcance estético e, digamos,
pedagogicamente propulsivo: a contradição entre a matéria e a
linguagem, aquela extraída do nosso fundo musical popular, esta
continuando subsidiária de uma sintaxe tradicional – mais
especificamente: de uma linguagem harmónica de raiz germânica
(LOPES GRAÇA, s.d., p. 252)88.

Con respecto a las cuestiones del compromiso político de Fernando Lopes-Graça, contra el
régimen fascista portugués, de sus posiciones, de su papel en el contexto de la resistencia
clandestina a través de sus actividades intelectuales, son esenciales los estudios de Mário VIEIRA
DE CARVALHO (2006, 2011, 2012).
88 Fernando Lopes-Graça, A música portoguesa nas suas relações com a cultura nacional, en LOPES
GRAÇA, s.d., p. 243-255. Sobre las consideraciones de Lopes-Graça relativas a Viana da Mota,
véase también : Fernando Lopes-Graça, Viana da Mota. Subsidios para uma biografia incluindo 22
cartas ao autor, en LOPES GRAÇA, 1984, p. 9-94.
87
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Se trata, en este sentido, de un nacionalismo citatorio, que no encuentra el
desarrollo de una definición morfológica específica y psicológica - como diría
Lopes-Graça - que pueda referirse propiamente a la cultura nacional portuguesa.

[...] o problema […] não reside e, ‘harmonizar’ mais ou menos
segundo o natural, a canção popular, mas sim em descobrir-lhe as suas
virtualidades artísticas e, no caso especial da ‘musica portuguesa’,
descobrir-lhe e estudar-lhe as suas virtualidades psicológicas e
morfológicas, como possíveis informadoras de uma linguagem musical
autónoma, individualizada, que não possuímos (LOPES GRAÇA, 1989,
p. 142)89.

En el siglo XIX, las mentes y las intelectualidades artísticas más advertidas
buscaban el contacto con el mundo popular, como depósito rico de imágenes,
emociones, sentimientos, en su autenticidad original, todavía no reducida a un
orden.
Lo que Lopes-Graça cuestiona es que este contacto, por como se
experimenta, no cambia el código: lo mueve, lo anima de nuevos colores, pero no
lo reconstituye en profundidad. Por esta razón, Lopes-Graça, que plantea su
propia investigación y su propio lenguaje hacia la experimentación post-tonal, lo
rechaza.
Las primeras obras de Lopes-Graça están animadas por la necesidad de
estar en contacto con las puntas de la investigación avanzada, come se van
individuando en toda Europa90.

Fernando Lopes-Graça, Sobre a canção popular portuguesa e o seu tratamento erudito, en LOPES
GRAÇA, 1989, p. 135-144.
90 Véase, por ejemplo, Preludio, Cena e Danza para dos pianos, una obra del 1929, que revisa
muchos años más tarde. Es una obra que se destaca por su originalidad. El Preludio con su
andamiento absolutamente geométrico, que se mueve por traslaciones de estructuras acordales,
sobre todo tríadas aumentadas y acordes de séptima mayor a través de andamientos muy
abstractos y con figuraciones neutras y secadas en dibujos de arpegio. La Cena, también ella está
llena del sentido de la disonancia proyectada por el material, en sus aspectos objetivos, fuera de
evasiones románticas. Y la Danza, llena de ritmo perfectamente perfilado, y aquí también, de la
disonancia-ruido, como sucede, por ejemplo, con la evidencia de aglomerados muy graves,
apretados en mini-cluster, que se desplazan, y luego tratados como objetos en sí.

89
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Lopes-Graça es también – desde joven - un comunista. Liga su batalla
contra el nacionalismo tradicional, de raíz burguesa, a la lucha política. Lo nuevo
que persigue en el espacio de compromiso estético tiene que ver también con la
política. Poner en crisis el lenguaje tonal significa discutir radicalmente un
mundo establecido de valores, un mundo de relaciones en el sistema de la
producción musical, del espectáculo y del público.

UN NACIONALISMO ESENCIAL Y POST-TONAL
En 1937, después de una detención durada varios meses (a partir de agosto
del 1936), Lopes-Graça deja su Portugal. De hecho, se va en exilio a París. Aquí
entra en contacto con los ambientes intelectuales y políticos vinculados a la
izquierda, al Partido Comunista y al Frente Popular francés. La capital le da la
oportunidad de vivir un ambiente muy férvido de actividad artística y musical.
Conoce Béla Bartók, quien, con su música, le inspira la posibilidad de una forma
diferente del nacionalismo musical, no reaccionaria, sino revolucionaria (VIEIRA
DE CARVALHO, 2006, p. 147-150).
Bartók es un autor crítico y constructivo, lúcido y racional, y en conjunto
capaz de una comunicación inmediata, convincente. Además, Bartók muestra
cómo el arte pueda estar en contacto con el mundo popular sin reducirlo a cliché,
colocándose fuera de la cultura tonal y exaltando su propio impulso hacia los
nuevos lenguajes (LOPES GRAÇA, s.d., 231-235)91.
En París se vuelve importante también el estímulo derivado de la cantante
Lucie Devinsky, que aquí conoce, y que en su repertorio vocal tiene varias obras
de cámara inspiradas en el patrimonio popular. Ella pidió a Lopes-Graça de
trabajar compositivamente sobre canciones populares portuguesas. A partir de
este estímulo empieza una obra importante que concluirá unos años más tarde,

91

Fernando Lopes-Graça, A arte de Béla Bartók, en LOPES GRAÇA, s.d., p. 231-235.
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en 1942, las 24 Canções Populares Portuguesas (primera serie) para voz y piano
(LOPES GRAÇA, 1989, p.138-139).
El conocimiento profundo de Bartók, el contacto con la Devinsky, y el
estudio de los repertorios portugueses recogidos por Rodney Gallop y Kurt
Schindler, lo llevan a probar su lenguaje artístico en el contacto con el repertorio
popular.
El interés que mueve a Lopes-Graça en la dirección de la canción popular
es de tipo estético:

não fiz, nem pretendi fazer, trabalho de folclorista: procurei
fazer obra de compositor, para o que me servi do material já recolhido
e compendiado pelos especialistas (LOPES GRAÇA, 1989, p. 39-40).

Se alimenta, sin embargo, de la idea, también política, de un nacionalismo
diferente, que él define esencial (LOPES GRAÇA, 1942, p. 74-90), porque se
presenta liberado de la retórica del régimen.
Para Lopes-Graça, hay que descubrir los repertorios populares en su raíz
más arcaica y originaria. Por esta razón hay que elegir el Portugal rural y
marginal.

A canção popular portuguesa […] é realmente a crónica viva e
expressiva da vida do povo português – quer dizer: da vida rústica do
povo português, visto que por canção popular portuguesa se deve
entender, antes da mais nada, e acima de todo, a nossa canção rústica.
Come efeito, só as populações dos campos, serras, lugares e aldeias de
Portugal são depositárias de um tesouro inexaurível de melodias, que
na sua pureza, na sua frescura, na sua autenticidade étnica, na
variedade e naturalidade das suas formas, nas suas surpreendentes
características estéticas, enfim […] têm jus a ser consideradas como
espelhando inequivocamente a nossa psique (LOPES GRAÇA, 1991, p.
21).
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La canción popular campesina del Portugal sabe ponernos en contacto con
estructuras culturales que han sido presionadas y marginadas por el mundo
burgués. El Portugal y el nacionalismo de postal (LOPES GRAÇA, 1989, p. 138),
apreciado por el público burgués, es, musicalmente, el de cierta música popular
domesticada, que ofrece una pintoresca imagen de las distintas regiones de
Portugal (LOPES GRAÇA, 1991, p. 20-21). O tiene que ver con el fado, que
musicalmente es pobre y reducido a unas pocas fórmulas banales: una
producción propiamente urbana, ahora alterada por la intervención de la música
ligera, del mercado del disco, de la radio, que transmite la música comercial.

Não é na cidade que o iremos encontrar, não. A canção urbana
é pobre e incaracterística, banal e incolor, sem força sugestiva nem
originalidade de contornos. Ou é o execrando fado, produto de
corrupção da sensibilidade artística e moral, quando não industria
organizada e altamente lucrativa, como se verifica hoje em dia, ou è a
banal copla revisteira, a insulsa marcha bairrista, a desengraçada
cançoneta radiofónica (LOPES GRAÇA, 1991, p. 23).92

Lopes-Graça se acerca al repertorio popular campesino como compositor,
no como un etnomusicólogo. No tiene la intención de averiguar la versión
auténtica y original de una canción. Considera esta afirmación ilusoria. No existe
el original popular de una canción, sino una práctica que está determinada
históricamente y ve la aparición de diferentes versiones de un mismo origen. Por
lo que es importante entrar en relación con el repertorio popular integralmente,
con su propio gusto estético, para elegir aquellas canciones que se muestran
significativas desde el punto de vista expresivo y de las formas.

Não sendo folclorista, não me interessou saber qual seria a
‘versão autentica’ das canções – coisa que, aliás, me parece
absolutamente mítica e paradoxal: se a canção é, de facto, popular,
todas as suas versões são autenticas, como documento folclórico: sob o

Véase también: Fernando Lopes-Graça, Variações sobre o fado, en LOPES GRAÇA, 1978, p. 221228; Fernando Lopes Graça O fado, en LOPES GRAÇA, 1974, p. 55-61.
92
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ponto de vista estético é que podem ser umas preferíveis às outras -,
mas, neste caso, estimo logo em face de um critério seletivo, que è já,
propriamente, do domínio artístico, e não folclórico. È pois natural,
que, em presença de varias versões da mesma canção, eu não inquirisse
de saber qual era a ‘mais autêntica’ (!!), mas sim qual era a mais bela,
qual era a que maiores possibilidades de tratamento oferecia, para as
explorar sem atraiçoar, sem alterar o seu carácter primitivo, aquilo a
que eu chamo a pureza e a identidade da canção, apresente-se esta na
sua primeira (?) o una sua milésima (?) versão (LOPES GRAÇA, 1989,
p. 139).

En cuanto a la música, la canción popular puede hablar al compositor que
hace investigación avanzada, ya que ella puede expresarse en estructuras tonales
muy simplificadas y reducidas, o incluso a través de estructuras que están más
allá del mundo de la tonalidad, hacia la modalidad y hacia sistemas más
primitivos, como los pentatónicos. Puede exponer otras estructuras rítmicas, y
seguir otras formas de concebir y expresar la entonación y el canto.

Como compositor, vim a concluir que o tratamento artístico da
canção popular portuguesa é perfeitamente compatível com todos os
recursos e conquistas da moderna técnica e gramática musicais; e direi
mesmo que só aplicando-lhe, com o devido discernimento, está bem de
ver, esses recursos e conquistas, è que ela se poderá valorizar
completamente (LOPES GRAÇA, 1989, p. 140).

Las canciones populares elegidas son, en su mayoría, monofónicas o
expresan estructuras polifónicas muy simplificadas. En el caso de las directrices
tonales son muy simples, en la relación reiterada tónica-dominante (LOPES
GRAÇA, 1989, p. 140). Al nivel de la armonización, o de la elaboración
compositiva más ampliada, se pueden introducir, según Lopes-Graça,
operaciones compositivas que tienden a extender el original hacia nuevas
posibilidades. Es como si el compositor observara el original en latencias que le
son propias, y las revelara compositivamente por medio de sus elecciones. He
aquí, pues, que la armonía se espesa, adquiere armonías por cuartas y quintas.
O, ciertos acordes tonales se alimentan de disonancias a través de la adopción de
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apoyaturas que permanecen en sí mismas, sin resolución. O se introducen
pedales internos, líneas de obstinado (LOPES GRAÇA, 1989, p. 140).
Las canciones que tienen que ver con el sistema sonoro modal entran en
contacto con una dimensión de la investigación que hace tiempo la composición
está practicando y sondeando, la de la modalidad, que puede derivar del
conocimiento del folclore o de sugestiones que pueden venir de la recuperación
de la música antigua, antecedente con respecto a la tonalidad. Emergen, de esta
manera, modalidades arcaicas, que pueden inspirar a una escritura libre de la
retórica tonal, que apoya estructuras post-tonales. Incluso algunas melodías
populares arcaicas, pentatónicas, resultan fértiles para producir una construcción
de lenguaje post-tonal (LOPES GRAÇA, 1989, p. 141).
Muchos aspectos de la música popular se pueden integrar de forma
productiva y coherentemente dentro de un universo artístico de tipo post-tonal,
de acuerdo a las tendencias que persigue Lopes-Graça. Vieira DE CARVALHO
(2006, p. 43) indica la investigación de la disonancia como anti-clímax, hacia el
cual Lopes-Graça empuja el material popular, a través de estrategias de evitación
de la norma tonal y la aceptación de una entonación y pronunciaciones de la
original, que tiene una presentación no suave, sino tosca. Indica, además, las
discrepancias rítmicas del original, que se incorporan como un material
artísticamente útil, en el sentido de desplazamientos y asimetrías. Y así también
algunos errores o imprecisiones de la prosodia, que pueden encontrar una
recepción y una transformación en sentido artístico.
Al mismo tiempo, Lopes-Graça no deja de señalar que la canción popular
no es belleza simple atada y colgada en sí misma, sino expresión colectiva, que
transmite el sentido de la afiliación socio-comunitaria, también a través de este
lenguaje. Participa del folclore, que es un capítulo esencial de la etnografía.

Será necessário lembrar, insistir, em que o folclore é, no fundo,
um capítulo da etnografia, e, implicitamente, da antropologia, portanto, um modo de conhecimento do homem nas suas
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manifestações artísticas, literárias, e culturais tradicionais (além de
outro), não sendo assim a canção popular senão um aspecto, na
verdade dos mais ricos, sugestivos e reveladores, desse conhecimento?
(LOPES GRAÇA, 1991, p. 20).

Se está enfrente de un mundo social, con sus funciones, creencias, su
propia visión del trabajo, de la solidaridad, de la comunidad, de la diversidad,
de la familia, de la relación entre los sexos, de la infancia, de la religión, del juego,
de la fiesta, con respecto al cual la música juega un papel.
La cuestión de Lopes-Graça es cómo entrar, por lo tanto, en contacto con
este mundo, integrarlo en su propio arte, sin explotarlo. Y al mismo tiempo, hacer
que crezca en su investigación artística.
Para Vieira DE CARVALHO (2006, p. 139), Lopes-Graça ha adoptado, en
la relación artística con la música popular, un “método crítico”, es decir, “uma
atitude de problematização, uma espécie de balanço entre identificação e
distancia”.
Lopes-Graça aprecia ese mundo capaz de interactuar con su universo de
investigaciones. La música moderna se libera de la idea de la música como
símbolo que hace referencia a otro, que es constantemente un punto de fuga lejos,
un sueño al cual el arte, con sus materiales, se refiere metafóricamente. La música
moderna pone atención a sus materiales y trabaja con ellos. Se libera de las
brumas del sueño sentimental. Es ágil y geométrica, está plantada en la tierra,
actúa sobre los parámetros musicales, los analiza con mente clara, los estructura,
los dota de un orden bien pensado.

Pode dizer-se que a música moderna possui uma feição
nitidamente anti-romantica. Já de certo modo apontando no
impressionismo, pelo seu amor do som, na matéria sonora em si […], o
anti-romantismo da musica moderna vai-se afirmando posteriormente:
[…] afeta mais ou menos toda a mentalidade musical contemporanea,
per la sua reabilitação dos princípios construtivos e pela sua nova
concepção do som, da matéria sonora.
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Em contraposição a musica do século passado, para a qual o
som era um sinal ou símbolo, a música moderna reintegrou o som na
sua realidade material, concreta, por assim nos exprimirmos. Para o
Romantismo, o som era um meio, a música um pretexto, o compositor
um medianeiro, um profeta, um inspirado. Para o modernismo o som
é, antes de mais nada, um material, a música uma realidade em si
mesma, o compositor um obreiro (LOPES GRAÇA, 1942, p. 92).

Lopes-Graça mira a la música popular como un mundo adulto, que sabe
observarse e individuarse, también en sentido proyectual. La cultura popular
anima sus repertorios de variantes y los hace evolucionar. La actitud de LopesGraça, como compositor, no es absolutamente paternalista. Él siente que puede
entrar en una relación de diálogo con ese mundo, como compositor, y en
términos de las investigaciones avanzadas que está produciendo.
Es una noción que hoy podemos decir muy avanzada, la del arte que se
propone en una dimensión, en una capacidad, en una vocación intercultural.
Lopes-Graça introduce la posibilidad de ajustar la relación según
dinámicas diferentes de la relación cientificista buscada de la etnología y de la
etnomusicología modernas93. Son dinámicas para las que se construye en la
evolución de la experiencia, de ambos lados. Y no se lleva a una dimensión única
y objetiva del conocimiento, pero propiamente a un camino de experiencia, que
corresponde a ese observador y a ese objeto conocido. Se capitaliza así algo que
puede ser comunicado también de manera más amplia, en la forma del ejemplo,
que es otro de la verdad objetiva, y sin embargo, puede tener igualmente
relevancia de conocimiento y servir socialmente94.

Lopes-Graça ha acompañado, a partir de los años 60, el etnomusicólogo y amigo Michel
Giacometti en su trabajo de campo y en sus campañas de investigación, a través de una actividad
de consulta musical sobre las transcripciones, históricas o elaboradas a partir de las grabaciones
realizadas. En este caso, la contribución fue en la perspectiva del músico y de una experiencia, ya
de algunas décadas, de estudio y conocimiento del material popular. Lopes-Graça ha asumido
un papel de colaboración y consulta, no ha tomado una función de etnomusicólogo. La relación
fue llena de resultados y dio lugar a la publicación de una colección de canciones populares
ordenadas en referencia a los contextos funcionales de la sociedad campesina. Ver
GIACOMETTI-LOPES GRAÇA, 1981.
94 Los años 40 y 50 fueron años de gran creatividad, en este sentido. Tomemos, por ejemplo, la
serie de las Melodias rústicas portuguesas para piano, o Viagens na minha terra o Glosas. Son
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Hay, en Lopes-Graça, por lo tanto, una convergencia del compromiso
artístico y del compromiso político hacia la posibilidad de un lenguaje nuevo,
que sepa entrar en un diálogo sustantivo, incluso transformador, mutuamente
transformador, con el mundo rural.

COMUNISTA HETERODOXO. LA ACUSACIÓN DE FORMALISMO
Lopes-Graça recuerda cómo, desde niño, en la casa de sus padres, asistía
a discursos políticos, todos referidos a la Rusia, la cuna de la revolución, por la
cual se esperaba la completa reconstitución del mundo. La Rusia soviética se
convierte, para él, desde niño, como algo familiar, cercano, una patria esperada,
querida, deseada (VIEIRA DE CARVALHO, 2006, p. 138).
Su compromiso fue constante, contra el régimen fascista, tanto en el perfil
cultural, como político. Sufrió la prisión en dos momentos de su vida, la exclusión
de los puestos de enseñanza, primero en ámbito público y después en dimensión
privada, y siempre fue objeto de censura.
Su militancia en el Partido Comunista, sin embargo, en un período, en los
años 50, se convirtió como problemática. Junto con otros activistas fue acusado
de desviación con respecto a la línea del partido, por rechazar los dictados del
realismo socialista, y por colaboraciones con grupos intelectuales heterodoxos.
La crisis se abre después del 1948, tras las tesis de Zdanov, sobre el arte, la
literatura, la música. La consigna es aquella del realismo socialista, mientras hay
que contrastar, como producto de las sociedades capitalistas, el formalismo del

continuas investigaciones que se desarrollan en este umbral, entre búsqueda de la identidad en
el análisis de la canción popular portuguesa, y investigación compositiva, en una atención mutua,
que sirve mucho al desarrollo del conocimiento y de la sensibilidad (COLAZZO, 2012, p. 24). En
relación a la vasta producción compositiva de Lopes-Graça es útil la sistematización del catálogo
de las obras iniciada por el compositor, y luego finalizada y publicada por PINTO DA SILVA
(2009). El texto propone un mapa cronológico y segundo géneros y orgánicos de la producción
de Lopes-Graça.
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arte de vanguardia, encerrado en un aislamiento que cada vez lo hace más lejos
de la gente.
El Congreso de los Compositores y Musicólogos Progresistas, que se
celebró en Praga en mayo del 1948, fue un evento internacional de gran
aclamación. Transmitió la apelación ideológica hacia los músicos militantes
comunistas. Lopes-Graça estuvo presente. Así también otros músicos, con los que
estaba en contacto, como, por ejemplo, el brasileño Claudio Santoro. A partir de
entonces, quien milita en el partido, tendrá que tener en cuenta los dictámenes
del realismo socialista, en la elaboración de lo que se ha determinado en el
Congreso de Praga, que produjo un manifiesto de músicos progresistas, con
precisas prescripciones, destinadas a evitar las tendencias subjetivistas en el arte,
la investigación referida a sí misma, la separación del pueblo y de las tradiciones
nacionales, la fractura del artista con respecto a su contexto social de referencia95.
Es un paralelo sorprendente lo que concierne Lopes-Graça, con respecto a
lo que ocurrió a Shostakovich96. También Lopes-Graça sufrió la acusa de
formalismo.
Lopes-Graça había empezado a colaborar con la revista Ler, que que había
sido fundada al final de los años 40, con la idea de reunir a un amplio espectro
de ideas y culturas democráticas, en contrasto con el régimen, que abarcaban un

95 Las controversias y las separaciones se pueden encontrar en todas partes. En Francia, por
ejemplo, Serge Nigg, compañero de Boulez en el Conservatorio de París, abandonó el método
serial en la composición. Mientras LEIBOWITZ (1950, p. 184) lo criticó, señalando el objetivo
principal de la investigación, como un antídoto contra las posiciones reaccionarias y
conservadoras (CARROLL, 2002, p. 593). En referencia a nuestro análisis, es útil citar el caso de
Nigg, porque en una correspondencia del brasileño Claudio Santoro en dirección de Lopes-Graça,
Santoro cita el caso de Nigg, como de un compositor que ha tomado conciencia de la necesidad
de una conversión, del formalismo hacia los nuevos asuntos de la música para el pueblo, de
acuerdo con las normas establecidas por el Congreso de Praga. Diversas cartas que Santoro ha
enviado a Lopes-Graça se recogen en el Fundo Lopes-Graça, custodiado por el Museo de la
Música Portuguesa. Con respecto al caso de Nigg, ver: Santoro a Lopes-Graça, Fazenda Estado
de São Paolo 24/XII/1949, MMP/FLG/cps-015-004.
96 Shostakovich, como resultado de las disposiciones de la Unión Compositores, debe hacer una
disculpa pública por su tendencia formalista, y durante un período limitará sus actividades sólo
a la composición de música aplicada, mientras tendrá que abandonar la enseñanza a los
Conservatorios de Leningrado y Moscú.
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área extensa, de la izquierda comunista hasta posiciones más moderadas. La
revista se nutre de la idea de un proceso abierto y no ideológico. Es una revista
heterodoxa, que el Partido Comunista considera problemática, ya que ofrece la
posibilidad de una relación de diálogo entre las diferentes culturas, diluyendo o
excluyendo del horizonte el proyecto revolucionario en su radicalidad. Nasce de
una idea de Francisco Lyon de Castro, que en 1945 abandonó el Partido
Comunista, y está dirigida por Fernando Piteira Santos, que había expulsado del
Partido.
Lopes-Graça se convierte en un colaborador de Ler. Entre el 52 y el 54
recibe algunas críticas y demandas de alineación con la línea cultural del partido.
Junto con Lopes-Graça, también Mário Dionísio e João José Cochofel, sus amigos
muy cercanos, reciben presiones para abandonar la colaboración a Ler.

Se

rehúsan, y por esto se considerarán fuera del Partido. En la revista Vertice, que es
la revista más cerca del Partido, en el número de agosto-septiembre 1954, aparece
un artículo titulado “Cinco Notas sobre Forma e Conteúdo”, firmado por
Antonio VALE (1954), que critica los intelectuales y los artistas que han
abandonado la línea del realismo socialista en el arte, es decir del arte
comprometido, militante, para las masas, persiguiendo en cambio una idea
formalista, que piensa el arte en sí mismo, como un ámbito separado de ejercicio
intelectual. Lopes-Graça es citado como ejemplo de esto arte, que vive en la
ilusión de sus propias especulaciones formales, considerándolas como un camino
significativo hacia el futuro. Las corrientes modernas que conciben la idea de un
arte "puro", que encuentra su culminación en el abstraccionismo, son
conservadoras.
El ataque a Lopes-Graça, en este caso, viene de la dirección del Partido. De
hecho, Antonio Vale es seudónimo de Álvaro Cunhal, legendario líder del
Partido Comunista clandestino, que se encontraba en prisión desde 1949. El
artículo lo describe como un modelo del formalismo en música, que
necesariamente debe ser revisado. Lopes-Graça debe arrepentirse. La apelación
es para un arte que debe ser simple, dejar elucubraciones anti-tonales, hacerse
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comprensible, y renunciar, prácticamente, a toda voluntad autorial. Lo que se
pone en crisis es propio el proyecto de Lopes-Graça, en su significado central97.
Frente a la consolidación del canon del realismo socialista, la valoración
de la experiencia moderna de la vanguardia se propone como problemática. La
música nueva tiene un sentido, para Lopes-Graça, justo en su estar concentrada
sobre los aspectos formales del lenguaje musical. Esto constituye un avance de la
conciencia del lenguaje, de acuerdo con las adquisiciones culturales que se están
produciendo en todos los campos del conocimiento. La ortodoxia del partido
tiene dificultad a colocar también su idea por la cual un espacio de contacto con
la música tradicional campesina se realiza proprio a través de unos elementos
que provienen de la experiencia de la música post-tonal.
Su modelo de diálogo intercultural con el pueblo campesino, en la clave
de la música y del arte, es problemático, ya que no puede estar de acuerdo con
una proyección exclusivamente ideológica de la intervención política. Apela, sin
embargo, al espíritu crítico y a la disponibilidad a la flexibilidad, a la creatividad.
Tal como DE CARVALHO (2011, 185; 192) ha señalado correctamente, con
Lopes-Graça, nos acercamos a otro y diferente sentido del compromiso
intelectual, que tiene que ver con el perfil de intelectual, como ha sido diseñado
por Antonio GRAMSCI (1977)98.
Lopes-Graça tiene claro que el proceso revolucionario es complejo, y no
corresponde simplemente al choque de los intereses materiales en la

Más tarde la rotura será reparada y se reconocerá en artistas como Dionísio y Lopes-Graça un
recurso, con su libertad de ideas y con su arte comprometido, en función del proyecto
revolucionario. Lopes-Graça volverá a militar en el PC. Sólo después de la Revolución aprenderá
que el artículo que lo ponía en cuestión era en realidad del Secretario del Partido Comunista
Portugués, Álvaro Cunhal. Las relaciones, sin embargo, seguirán siendo respetuosas. El antiguo
conflicto permanecerá confinado al clima de contraste político, que se vivía durante esos años,
con las políticas estalinistas que se proyectaban hacia los partidos comunistas a nivel
internacional, y los condicionaban en sus opciones y orientaciones. Álvaro CUNHAL (1996),
durante su larga vida política, ha elaborado y ampliado su pensamiento político, frente a los
temas del compromiso artístico y cultural, pero siguen siendo bastante ligado a las posiciones de
la ortodoxia comunista.
98 Antonio Gramsci, Arte e cultura, en GRAMSCI (1977).
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contraposición de las clases. Contribuye mucho al éxito del proceso
revolucionario, la posibilidad de constituirse como visión hegemónica y
prevalente capaz de influir y persuadir. Se trata de penetrar en los mundos
culturales, a través de algunas claves de acceso, que no pueden ser las de la
ideología, sino otras, más sensibles. La ideología es pesada, aplasta a los objetos,
siempre de la misma manera. Hay que observar, sin embargo, los actores sociales,
comprenderlos en su perfil específico. De esta manera se puede entrar dentro de
las dinámicas sociales y actuar críticamente, para visionar los componentes
internos por muchos lados y en todos los aspectos, a fin de comprenderlos. Sólo
así se puede activar, desde el interior, el sentido del cambio y de la participación
concreta en el cambio.
No se puede prescindir de la lucha revolucionaria, pero en ella una tarea
importante y esencial, de modo que se constituya un proyecto revolucionario
dirigido y actuado sistemáticamente, se lleva a cabo, en la visión de Gramsci, por
los intelectuales, que, teniendo en cuenta el objetivo que se persigue, saben cómo
interactuar con las especificas situaciones, y poner en marcha un movimiento de
agregación y consenso, que constituye tejido necesario para que el proceso
revolucionario comience, tome forma, se consolide y logre el éxito.

RELACIONES HACIA BRASIL
Es en los años 50 que se colocan muchos intercambios con músicos e
intelectuales en Brasil. Los temas de la confrontación tienen que ver tanto con las
cuestiones políticas, como con las cuestiones artísticas, y por lo tanto con las
urgencias que implican el sentido del compromiso intelectual (CASCUDO, 2000;
2003).
En Brasil, la investigación musical se ha orientado hacia la música
dodecafónica, con el empuje de un músico de origen alemán, formado en la
escuela de Hindemith y Scherchen, y que después se ha instalado en Brasil desde
el 1937: Hans Koellreuter. Es un músico que está en contacto, por lo tanto, con las
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investigaciones atonales. Él conoce en vivo la poética y la técnica de Schonberg,
desde las obras atonales hasta el viraje dodecafónico. En el 1938 fue profesor en
el Conservatorio de Río de Janeiro. Pronto asumió una gran influencia. Creó una
verdadera escuela, dedicada al dodecafonismo y el pensamiento serial. Reunió a
su alrededor un círculo de talentosos músicos brasileños, como Claudio Santoro,
Guerra Peixe, Eunice Catunda, Edino Krieger, Camargo Guarnieri. El grupo se
dio una forma de asociación con el nombre de “Música Viva”. Con este mismo
nombre también nació una revista de compromiso intelectual, para debatir los
temas de la investigación musical, del rejuvenecimiento de la cultura musical, del
necesario diálogo y de la coordinación con las vanguardias internacionales.
Guerra Peixe, Santoro, Catunda son intelectuales alineados a la izquierda.
A la fin de los años 40, el imperativo del realismo socialista, los pone en crisis.
Santoro siempre se quejará de que todas las premisas del pasaje del 1948 y del
Congreso de Praga ya estaban en su música anterior. No son algo que se ha
tomado como una orden recibida de la jerarquía del partido. Proprio con LopesGraça tendrá que quejarse de que el viraje hacia la simplificación y el rechazo de
la abstracción dodecafónica, ya se encuentran en trabajos anteriores99. Y también
es cierto que Guerra-Peixe en las obras atonales o dodecafónicas, introduce
referencias a algo popular, ya antes, entonces, de la opción contra el serialismo,
para una música que tenga en cuenta los contestos nacionales y sepa cómo
interactuar con la dimensión étnica de la música en Brasil (ASSIS, 2007; 2010).
Sin embargo, la apelación a todos los artistas de tendencia política
comunista, fue explosiva. La nueva generación de músicos siente que debe
liberarse de lo que se practicaba antes, porque políticamente inactivo y por
algunas evidentes fatales contradicciones.
¿Cuáles son las ideas avanzadas? La necesidad de buscar un núcleo
nacional para la música brasileña, que se pueda encontrar en el mundo de la

En estos términos Santoro se expresa en una carta que envía a Lopes-Graça de París. Santoro a
Lopes-Graça, Paris 02/VIII/1948, MMP/FLG/cps-015-001.
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música popular, con sus rasgos específicos, que se expresan principalmente en la
concepción rítmica. La necesidad de simplificar las estructuras del lenguaje para
encontrar un nivel de comunicación amplia con las masas. Esto va unido al
rechazo del lenguaje dodecafónico, que, sin embargo, se elabora en un sentido
abstracto. De hecho, este lenguaje es formalista, se resuelve sólo en los aspectos
formales y técnicos de la construcción, a través de definiciones y normas de
sistema, que tienden a ser creadas en contraste con el lenguaje común: rechazo
de los intervalos de grado conjunto, rechazo de la repetición, y así sucesivamente.
Luego existe la idea, que se debe rehusar con decisión, con la cultura de la
dodecafonía y del serialismo, que la investigación artística tenga que
desarrollarse prescindiendo del público: la vanguardia como misión heroica, casi
contra el público, que no puede comprender.
Las consideraciones son muy pertinentes. Eunice CATUNDA (1952) en un
artículo publicado en “Fundamentos”100, pone de relieve las contradicciones del
pensamiento serial.
Lopes-Graça viene considerado en esta controversia porque aparece, a
partir de Brasil, como el camino trazado a seguir. En este sentido lo representa
Guerra Peixe, que destaca en Lopes-Graça el sentido del nacionalismo, a
realizarse de un modo nuevo, descubriendo los repertorios populares como
mundos vitales, que transmiten sus propias estructuras y sus específicas
visiones101.
En este sentido, estos repertorios tienen que ser incluidos en la obra de
arte. A partir de Brasil no se percibe en todas sus implicaciones la articulación de
la posición de Lopes-Graça, que es heterodoxa también con respecto al realismo
socialista. Y así, de hecho, es vivida y denunciada, en patria, por parte de algunos
dirigentes del partido, y por lo tanto de una porción importante del partido.

Hoy legible también en KATER, 2001, p. 63-71.
Véase, en este sentido, la intensa correspondencia de Guerra Peixe dirigida a Lopes-Graça,
disponible en el Fundo Lopes-Graça en el Museu de la Música Portuguesa.
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En patria, en el período, entre los más difíciles de su vida, Lopes-Graça
sufre una doble presión. Por parte del régimen recibe un endurecimiento de la
censura, por lo que ahora sufre también la interdicción de la enseñanza de la
música en instituciones privadas. Por parte del partido, recibe una apelación
hacia la línea oficial del realismo socialista.
Por esta condición de dificultad, medita, tal como aparece en la
correspondencia con Guerra Peixe, sobre la posibilidad de trasladarse en Brasil,
para escapar de la presión casi insoportable de la dictadura. Tal vez cree que en
ese país existan las condiciones para que sus razonamientos y sus prácticas, que
conciernen la música popular como depósito de una posibilidad diferente del
pensamiento, puedan obtener consenso y puedan llegar a ser un movimiento más
amplio y culturalmente revolucionario.
Hay un interés evidente, en los interlocutores brasileños de Lopes-Graça,
para los repertorios populares. Todos ellos son apasionados con la idea de
profundizar el conocimiento de la música de un país tan vasto y abigarrado como
Brasil.
Guerra Peixe tiene una larga correspondencia con Lopes-Graça.
Inicialmente se centra en lo que está ocurriendo en la controversia entre los
músicos, a los que pertenece, que tienen como objetivo de profundizar la
posibilidad y los caracteres de una música arraigada en la cultura brasileña y en
relación con el pueblo, y el ala de los modernistas dodecafónicos, que tiene su
referencia en Kollreutter102. Lopes-Graça llega a ser uno de los modelos a seguir
para los músicos brasileños ligados a la idea de una musica nacional, arraigada
en el folclore y para el pueblo. Guerra Peixe es despreciativo contra su antiguo
maestro103, que denuncia también por un plagio que cree de poder documentar,
con respecto a cuanto Lopes-Graça trata en su libro Música e músicos modernos
(LOPES GRAÇA, 1986).

102
103

Guerra Peixe a Lopes-Graça, Recife 9/X/1951. MMP/FLG/cpg-052-003.
Guerra Peixe a Lopes-Graça, Recife 15/IX/1952. MMP/FLG/cpg-052-005.
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La correspondencia, que tiene una cierta continuidad durante más de dos
décadas, desde el 1947, trata de cuestiones relativas a la composición. Guerra
Peixe actualiza el compositor portugués, que admira como modelo, acerca de su
nueva producción, que evidencia claramente su voluntad de un injerto
estructural de caracteres de la música popular brasileña. A partir de aquí, por
ejemplo, el uso extensivo de la percusión, que puede sorprender a un público
europeo: ella, sin embargo, es paisaje sonoro conocido en Brasil, porque la
escucha tiene familiaridad con cierta música popular donde se siente la fuerte
influencia de los ritmos africanos nativos que impregnan la identidad musical
brasileira, con el uso de un potente equipo de percusiones. El debate también se
extiende a la situación cultural de Brasil, que, para Guerra Peixe, es muy
incómoda. Se trata solo de cultura de importación, convencional, sin proyecto,
para un público que se mantiene en la ignorancia104.
Con el avance de la correspondencia, Guerra Peixe se quejará del hecho de
que los antiguos solidarios, compositores como Santoro o Camargo Guarnieri,
han optado por un compromiso con el poder para desarrollar su propia
profesión. En cambio, él sigue rutas alternativas, trabajando en la radio, en el
campo de la música de cine, produciendo discos105.
Guerra Peixe también ofrece actualizaciones sobre sus actividades
etnomusicológicas, que conciernen la música en varias regiones de Brasil,
especialmente en el Noreste. El considera que la música brasileña tiene una doble
raíz, fundamentalmente, una, muy antigua, de área ibérica, que se encuentra en
muchas huellas que hacen referencia a un área amplia portugués y gallega, y otra
que es de origen africana. El intercambio es importante sobre estas cuestiones,
que afectan los tránsitos de la música portuguesa hacia la música brasileña106.

Guerra Peixe a Lopes-Graça, São Paulo, 22/IV/1957. MMP/FLG/cpg -052-011.
Guerra Peixe a Lopes-Graça, São Paulo, 28/V/1958, MMP/FLG/cpg -052-014.
106 Guerra Peixe a Lopes-Graça, Recife 9/X/1951, MMP/FLG/cpg-052-003); São Paulo
1/XII/1953, MMP/FLG/cpg-052-007; São Paulo, 22 aprile 1957, MMP/FLG/cpg-052-011; São
Paulo, 9/I/1958, MMP/FLG/cpg-052-012.
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Lopes-Graça visitó Brasil, dando conferencias y conciertos, en 1958. El que
fue fundamental para la realización del proyecto, que interesaba muchos músicos
brasileños del grupo de los nacionalistas, fue Camargo Guarnieri. El era muy
escuchado, en aquellos años, en el Ministerio de Educación. Fue interesado, por
Camargo Guarnieri, el ministro Clovis Salgado, que apoyó el proyecto, de modo
que Lopes-Graça, en el final del 1958, se fue a Brasil. Todos los gastos cubiertos,
y un pago total de 100.000 cruzeiros. Buenas condiciones, por una serie de
intervenciones. El proyecto consistió en sus conciertos y clases magistrales en Río
de Janeiro, Sao Paulo, Bel Horizonte107.
Camargo Guarnieri, en la polémica con Kollreutter, había publicado, en
1950, un texto, que había causado un gran revuelo entre los músicos, profesores,
críticos y musicólogos, la Carta Aberta aos Musicos y Críticos de Brasil108, donde es
muy violenta la condena de la técnica dodecafónica, en favor de una música
vinculada a las raíces nacionales de Brasil.
Lopes-Graça puede volver a Brasil en 1969, gracias a otro músico del
grupo, Edino Krieger, que requiere su presencia en Río de Janeiro, para el festival
de Guanabara. Krieger ya ha alertado a la TAP para su viaje. Lopes-Graça pide
noticias más precisas con respecto al festival, que no conoce. Se tiene cuidado de
explicar que, concluido el festival, que se extiende del 25 de mayo al 1 de junio,
volverá inmediatamente en Portugal, ya que el 6 de junio está en marcha la

Es interesante seguir la correspondencia de Camargo Guarnieri dirigida a Lopes-Graça. El
proyecto del viaje de Lopes-Graça, que Camargo Guarnieri considera de gran importancia para
los músicos brasileños, comenzó a madurar en 1957. Durante ese año y el siguiente se establecen
las condiciones que permitan que el proyecto se materialice. Véase a este respecto las cartas de
Camargo Guarnieri: São Paulo, 20/II/1957, MMP/FLG/cpg-048-001; São Paulo, 13/III/1957,
MMP/FLG/cpg-048-002; São Paulo, 08/II/1958, MMP/FLG/cpg-048-003), São Paulo,
4/III/1958, MMP/FLG/cpg-048-004.
108 La carta abierta de Guarnieri, escrita el 07/XI/1950, fue enviada inicialmente a destinatarios
seleccionados, compositores, músicos, musicólogos, críticos, y luego se publicó en varios
periódicos y revistas, como «Estado de São Paulo» y «Mundo Musical». Sobre las relaciones entre
Koellreutter y Camargo Guarnieri, y la polarización del contraste cultural de las dos posiciones,
ver PEAKS-LIVERO DE SOUZA (2011/2012).
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primera ejecución en Lisboa, por Rostropovich, de su Concerto de Câmara para
violoncelo obrigado109.
Claudio Santoro es otro contacto brasileño de Lopes-Graça. Se desarrolla
una correspondencia bastante regular a partir del 1948. Santoro explica la
posición asumida también en referencia a las tesis del Congreso de Praga.
Notifique Lopes-Graça que está profundizando su labor en la dirección de la
simplificación, de la reducción de todos intelectualismos. En esta línea se produce
una ruptura con respecto al sistema dodecafónico, que, en Brasil, significa contra
Koellreutter. Se queja con Lopes-Graça, que es continuamente atacado. Si antes
lo atacaban por su vanguardia, ahora por la nueva fase, que es considerada, por
algunos críticos, como una subordinación a Moscú110.
La situación es complicada y problemática, refleja Santoro, porque
Koellreutter introduce elementos de confusión y de ambigüedad. El sistema
dodecafónico, para Koellreutter, es vanguardista y revolucionario, y encuentra
puede integrarse con las ideas marxistas111.
Koellreutter puede tener razón al creer que el formalismo no se refiere a
una técnica en particular, sino a una actitud. Se puede ser formalistas utilizando
el lenguaje dodecafónico, o también la tonalidad. Pero, para Santoro, es el
momento de dar un salto, a través de una representación sonora y musical de lo
que la clase del futuro, es decir la clase obrera, siente. El artista debe establecerse
como la voz de esta clase. Se debe proponer la tarea de aquella obra progresiva,
che esta nueva clase revolucionaria quiere. El proletariado es la clase del futuro,
aunque en la actualidad sometida y dominada. Esta nueva clase trae consigo
nuevas ideas, un nuevo modo de sentir. Es otro, algo radicalmente distinto de la
clase burguesa112.

Lopes-Graça a Krieger, Parede, 30/IV/1969, MMP/FLG/N.I. 015-/1 (2).
Santoro a Lopes-Graça, Paris, 02/08/1948, MMP/FLG/cps-015-001.
111 Santoro a Lopes-Graça, Fazenda Estado de São Paolo, 24/XII/1949 MMP/FLG/cps-015-003.
112 Santoro a Lopes-Graça, Fazenda Estado de Sao Paolo, MMP/FLG/cps-015-004.
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Para volver a los términos generales de la polémica, que en Brasil
involucró dodecafonistas y nacionalistas, hay que subrayar la importancia de las
cuestiones políticas que van a surgir. Los nacionalistas vinculan su opción al
sentido de un activismo político, orientado fuertemente hacia la izquierda. A
través de su trabajo, que llama la atención sobre las músicas étnicas de Brasil,
sobre la necesidad de investigarlas y mantenerlas para no dispersarlas, sobre la
importancia de hacer un injerto de ellas, en su propia actividad compositiva, que
no debe ser pintoresco, sino estructurado, según el modelo que se encuentra en
Lopes-Graça, existe la voluntad política para apoyar las clases bajas, las culturas
marginales, los barrios, los pueblos indígenas torturados por el colonialismo.
Lopes-Graça, con su trabajo, exalta artísticamente el sentido de la tierra,
de la simplicidad, del pensamiento cíclico, de la reducción de la retórica, del anticlímax. No ha renunciado a un proyecto político de cambio, que también tendrá
que involucrar el mundo rural, con el objetivo político de la revolución en sentido
socialista y comunista. El mundo rural no puede ser simplemente el mundo
mágico hacia el que dirigirse. El objetivo de la lucha política también implica ese
mundo, que debe ser elevado a un nivel de conciencia, en pleno cumplimiento
de lo que es, para promover la liberación social y la libertad.
Esto es el que en Lopes-Graça constituye una visión divergente del
comunismo, separada del realismo socialista, dirigida, sin embargo, a un modelo
de compromiso dinámico, que reduce mucho el condicionamiento de la
ideología, y está cerca, entonces, a una declinación del compromiso intelectual en
sentido gramsciano.
En Brasil, también, ve la posibilidad, quizás, de un contexto intelectual en
el cual estas ideas puedan encontrar un mejor agarre.
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REQUIEM PELAS VITIMAS DEL FASCISMO. UN RITUAL COLECTIVO Y
SAGRADO
El proyecto cultivado de Lopes-Graça, de dejar Portugal para trasladarse
a Brasil, decaerá. A principios de los años 60, cuando ciertos problemas que lo
aquejaban quedan atrás, será también el momento de algunas cuentas, y sentirá
fuerte el desaliento. Se sabe como la depresión, en el período, lo llevó próximo al
suicidio. Incluso su música se vuelve diferente. Más directamente ataca el
problema de la crisis y del dolor, proponiéndose en el sentido de la construcción
máximamente abstracta, reducida a bases mínimas, de la articulación interválica
que se proyecta generativamente, en diversas formas, en toda la composición.
A esta condición de la escritura se refiere Jorge PEIXINHO (2005), en su
análisis de O canto de amor e de morte (1961), donde evidencia la trama de las
constantes conexiones en la obra, debida a una matriz interválica de base,
destacando así un pensamiento composicional máximamente analítico,
fuertemente constructivo. Peixinho propone, de este modo, un vínculo del arte
de Lopes-Graça hacia las generaciones posteriores, de las que es parte, marcadas
por la investigación de tipo serial. La traza analítica de Peixinho es relevante
porque da representación de una fase de la producción de Lopes-Graça, al final
de los años 50 y al principio de los años 60, cuando se intensifica el interés en un
lenguaje que es capaz de penetrar los materiales en las constituciones y en las
articulaciones internas, para activarlos en planos constructivos con un alto grado
de abstracción.
Todo esto coincide con el proyecto de Lopes-Graça, siempre seguido, de
una forma autónoma, críticamente liberada de los esquemas retóricos de la
tradición. El discurso musical también sigue siendo muy sensible y musical.
Como ha identificado VIERA DE CARVALHO (2006, p. 15; p. 20), un aspecto del
lenguaje y de la poética de Lopes-Graça es de tender como a estados de
suspensión del material, que se propone por sí mismo, en sus cualidades de
materialidad y resonancia sonora.
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Son una fuente de liberación y alivio adicional, ciertas divergencias
improvisadoras de la forma, ciertas aberturas “a capriccio”, que son adicional
motivo de plegadura o suspensión de la línea temporal. En esta disponibilidad al
encanto de una materialidad sonora elaborada críticamente se encuentra el
sentido de la composición de Lopes-Graça, sobre todo en su último período.
Después de la Revolución de los Claveles, que justamente lo celebra como
uno de los Padres del nuevo Portugal, Lopes-Graça puede crear una obra para la
que ya se había tomado notas, dibujado bocetos en los años 60: el Requiem pelas
vítimas del fascismo. No una obra retrospectiva, entonces, sino una obra que ya se
ha ido formando, mientras las víctimas estaban sufriendo, esas filas se formaban:
se era testigos de nuevas entradas, pero, por desgracia, también se daban saludos
extremos, a los compañeros que habían luchado a lo largo de toda la vida, que
habían pasado una vida entera en la cárcel113.
Y aquel Réquiem, que es celebración en el vivo del sufrimiento, incluso si
fue compuesto después de la Revolución, fue escrito por Lopes-Graça como un
réquiem católico, en el canon de la Iglesia. No un réquiem secular.
¿Por qué? Porque, a pesar de ser ateo y de convicciones laicas, Lopes-Graça
tenía la cultura y la inteligencia para comprender el sentido humano de la
religión, el fundamento antropológico de la misma, y el sentido histórico de la
religión católica en Portugal. Lo había aprendido al asistir a la música campesina
y a lo religioso, lo místico, lo ritual en ella. Las canciones de las romarias, las
hermosas melodías populares de inspiración sagrada saben decir el sentido de la
visión religiosa popular, que constituye una abertura al mundo, una manera de
tejer lingüísticamente y ritualmente, también a través de la música, la relación
con la naturaleza, con el otro, con el Otro absoluto, con la comunidad.

Es el caso de Guilherme da Costa Carvalho, escritor, de quien Lopes-Graça pone en música
algunos textos (Duas cançoes para voz e piano), que permanecerá en la cárcel durante treinta años
(VIEIRA DE CARVALHO, 2006, 178-179).

113
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Él siente que un Réquiem tiene que ser creado en los términos de lo
sagrado, que sabe unir a todas las facciones, en cuanto tejido de base común a
todos. Laicamente comprendiendo el sentido histórico de la religión, que activa
identidad, crea tejido conectivo en la comunidad.
La música del dolor, por las víctimas del fascismo y contra las décadas del
régimen, será una música que integra el canon católico, pero nada hará de
litúrgico en sentido oficial. Será musica integralmente de Lopes-Graça, austera
del sentido de la reducción de toda retórica, de la formación que se produce a
partir del análisis precisa del material.
En el Introitus todo se refiere a un núcleo interválico de base, que aparece
en los perfiles melódicos, tanto en posición prominente, como en el contexto de
la textura, compuesto de semitono y tercera menor. También la curvatura del
perfil melódico es importante, favoreciendo un movimiento ondulante, de arriba
y compensación descendiente. Los intervalos encuentran redefiniciones, sin
embargo en el sentido de similitud con respecto al núcleo generativo: prevalece
el grado conjunto (semitono o tono) junto a la tercera (mayor o menor). Son
importantes, también, los horizontes definidos por largas pedales que
constituyen un contexto entorno al cual se forma la articulación melódica y la
integración contrapuntística de las partes.
Una misma sencillez y economía en el uso de los materiales se encuentra
en la Sequentia del “Dies irae” y del “Tuba Mirum”. Aquí, donde el texto habría
podido empujar hacia subrayadas iracundas de la música, todo se mantiene en
unos gestos precisos, no exorbitantes o exfoliados. Es una gestualidad que sabe
contener el texto y sus proyecciones, y lo expresa en una forma y en una
construcción, que significa también un Dios de la reconciliación, una proyección
hacia el futuro. La súplica a Dios, que “conceda la paz”, “Dona eis réquiem”,
asume tonos de ternura, introspección, de reducción radical de todo clamor,
resolviéndose hacia el silencio.
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El Sanctus presenta tonos de aclamación en el “Hosanna”, precedidos por
arcos melódicos amplios con el “Pleni sunt coeli et terra gloria tua”. Pero el
“Benedictus” es místico, recogido, intimo, en la articulación de grado conjunto y
tercera menor. Un análisis exhaustivo sabría probablemente encontrar las
razones de unidad a lo largo de toda la obra, sobre la base de mínimas
articulaciones interválicas y de las analogías que conciernen el gesto vocal, muy
natural y sensible, también formado por una prosodia siempre muy controlada.
En el Agnus Dei, que sigue, el perfil de grados conjuntos y terceras
substancia constantemente el desarrollo de las melodías y los contrapuntos. Así
también en el Communio.
El estilo de Lopes-Graça, en el Requiem, llama a su método de composición,
por lo cual mínimas células de articulación de intervalos simples saben
proyectarse en construcciones formales también amplias. Además, la forma sabe
articularse, desde el punto de vista de la arquitectura, en algunas partes, que son
como respiraciones que se abren al agotarse de zonas expresivas, dibujando no
saltos, sino tránsitos. Se determina un sentido general, de una música que se
expresa en su calidad de ser refinada, elaborada, filtrada, con el objetivo de ser
no retórica y, al mismo tiempo, expresiva. Desde aquí cierta condición de encanto
suspensivo, donde el material musical quiere mostrar su belleza inmanente. En
Lopes-Graça encontramos el gusto por la materia musical autónoma, pero
también la experiencia que esta belleza material tiene que ver con la belleza
estética, en un estrecho vínculo mutuo, gobernado por el proceso compositivo.
Su trabajo elaborativo activa redes de relaciones a través de procesos complejos,
que pueden ser generativos de eventos o provenir de opciones sustractivas, que
no menos crean forma o producen estados de equilibrio. Todo esto con el objetivo
de irradiar, hacia la escucha, la cualidad inmanente del material sonoro.
Esta dimensión dialéctica, de escritura y escucha, está siempre presente en
Lopes-Graça, y también determina un proceso compositivo, que, con el tiempo,
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se ha convertido cada vez más preciso y eficaz, sensible y liberado de toda
redundancia.
Ya lo había escrito en el 1940. La música debe ser entendida

não tanto na sua ciência como na sua essência, não tanto na sua
técnica como na sua linguagem, não tanto nos seus processos como na
sua mensagem (LOPES GRAÇA, 1978, p. 218).
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A viagem da música religiosa nos navios de carreira para o Brasil
(séc. XVI e XVII)
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Resumo
A tripulação de uma nau incluía, para além dos elementos ligados directamente à navegação,
muitos outros viajantes que se aventuravam a uma nova vida nas novas terras descobertas. A
vida religiosa desta pequena sociedade marítima era assegurada pelos padres e missionários que
os acompanhavam no seu ardor de evangelização. É através dos relatos e crónicas de alguns
destes religiosos que se revela uma surpreendente prática musical religiosa a bordo, quer vocal,
quer instrumental, com o destino de fecundarem religiosa e musicalmente o Brasil.
Palavras-chave: Ordens religiosas, Brasil, missionação, relatos de viagens, Musicologia Histórica.

INTRODUÇÃO
A presente comunicação apresenta os primeiros resultados de um dos
ramos de pesquisa da minha tese de doutoramento, pelo que é um trabalho em
pleno desenvolvimento em que se pretende alargar, naturalmente, o âmbito
cronológico e a pesquisa documental.
Este tema emergiu do tema principal de investigação focado para a música
e missionação na Ordem de Cristo e Ordem Franciscana no Brasil colonial, com
vista a responder a quatro questões: quem são os religiosos em missão para o
Brasil, como seria a sua viagem enquanto religiosos e missionários, o que
transportariam consigo e o que lhes sucederia depois de desembarcarem114.
O corpo documental é amplo e variado no que diz respeito quer às fontes
primárias, quer às fontes secundárias, distribuindo-se por:

114

Não se pretende fazer aqui uma quantificação deste assunto.
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1. Crónicas coevas (Fernão Lopes, João de Barros, Diogo do Couto,
Gaspar Correia, entre outros).
2. Roteiros ou regimentos de navegação (documentos oficiais para
orientação das viagens, dos pilotos e oficiais da marinha).
3. Relatos de viagens de religiosos ou viajantes estrangeiros (que
compõem o grande grupo documental da narrativa de viagens,
normalmente de autores estrangeiros, como por exemplo, as cartas dos
jesuítas em viagem para a Índia ou Brasil, os relatos dos viajantes
Pyrard de Laval (francês), o Pietro de la Valle (italiano), Linschoten
(holandês).
4. Relatos de naufrágios (sendo a obra com maior relevância no género a
História Trágico-Marítima, com a compilação de uma dúzia de relatos
de naufrágios quinhentistas por Bernardo Gomes de Brito no século
XVIII), tendo como autores os próprios que viveram as vicissitudes
desta fatalidade. Só um dos relatos se refere ao Brasil).
5. Correspondência epistolar dos missionários, sendo que as principais
fontes de informação nos foram deixadas pelos jesuítas, desde 1540 até
cerca de 1600.
6. Registos de alfândegas (registos de entradas e saídas dos portos),
registos contidos na Gazeta de Lisboa e nos Livros dos Marcos dos Navios.
7. Relações das Armadas.
8. Diários de Navegação e de Bordo, com os registos diários da travessia.
9. Estudos secundários incluídos no âmbito da História dos
Descobrimentos e Expansão Portuguesa, da História da Marinha,
História da Náutica, Arqueologia Naval, História da Medicina, em que
se destacam Francisco Domingues e Inácio Guerreiro, Charles Boxer,
F. Mauro, António da Silva Rego, Artur Teodoro de Matos, RussellWood, Vasconcellos e Menezes, etc.

O tema privilegiado quer dos seus autores, quer dos historiadores ou
investigadores (portugueses e estrangeiros), centra-se nas condições de vida a
bordo: saúde, alimentação, higiene, condições de navegação, condições
climatéricas (regime de ventos e correntes marítimas), enfim, os sucessos e
insucessos durante a viagem, privilegiando sempre os aspectos mais negativos.
A enorme pluralidade de fontes e informação disponíveis é, por
conseguinte, assaz animadora, mas torna a pesquisa complexa e morosa pela
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grande disseminação dos dados. É obrigatório compulsar praticamente todas as
fontes. Mais a mais, para um domínio tão específico como o é o da pesquisa em
musicologia histórica - que julgo ainda não ter sido intentada neste assunto,
encontrar referências à música, acrescem naturalmente as dificuldades115.

CARREIRA DA ÍNDIA OU CARREIRA DO BRASIL?
As navegações portuguesas no início do século XVI tinham como destino
o Oriente. A partir de 1501, D. Manuel I determina que todos os anos saísse de
Lisboa uma armada de naus para a Índia, numa ligação anual regular marítima
que ficou conhecida por “Carreira da Índia”. A data ideal para a partida de
Lisboa caía na segunda quinzena de Março, ou na primeira de Abril, com
chegada à Índia em Setembro.
Ao longo do século XVI, uma outra rota ultramarina ganhou gradual
importância até atingir maior predominância a partir de meados do século XVII
- a “Carreira do Brasil”116.
Das naus que estavam destinadas à Índia117, muitas efetuavam escalas
ocasionais em terras de Santa Cruz por motivos vários: para reabastecimento,
pelas

condições

meteorológicas118,

para

reparação

da

embarcação,

reagrupamento das armadas, para deixar doentes que após a recuperação
podiam retomar viagem no navio seguinte.

Conhecem-se os estudos de Mário Martins (SJ) e de Carlos Moura sobre o teatro a bordo de
naus portuguesas, sendo obviamente pesquisas efetuadas fora do âmbito das Ciências Musicais
Históricas.
116 Não é objetivo da presente comunicação discutir e analisar as razões histórico-comerciais pelas
quais se deu o declínio comercial da Carreira da Índia a partir de 1600. A escolha pelo Atlântico
em vez do Índico prende-se a razões várias, entre as quais a viagem para o Brasil ser de muito
menor duração e, por conseguinte, sujeita a menores perigos, e ao crescente e lucrativo negócio
do açúcar em terras brasileiras.
117 A nomenclatura dos navios é uma questão que deve ser tida em conta. Para a mesma
embarcação são apontadas designações diferentes e a aplicação do termo “nau” generaliza-se.
118 O regime de ventos e correntes do Atlântico muitas vezes geravam uma zona de calmarias que
obrigava os navios a abordarem no Brasil em Abril ou Maio. Outras vezes, corriam o risco de
serem apanhados pela região dos Abrolhos.
115
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Até meados do século XVII, a Bahia era a principal base de apoio da
Carreira da Índia no Atlântico119, se bem que a paragem em terras brasileiras já
fosse contrariada em meados do século XVI pelas disposições régias, devido ao
atraso que acarretava à viagem para o Oriente. Registam-se para este século cerca
de vinte e quatro escalas, sendo que duas se efetuaram em torna-viagem
(AMARAL, 1966, p. 275). Como breves exemplos do acima afirmado registem-se
duas naus com destino à Índia mas que aportaram na Bahia:

- A nau S. Paulo partiu de Lisboa a 25 de Abril de 1560 e aportou na Bahia
para abastecer. Acabou por dar à costa num ilhéu em Samatra.
- Segundo uma carta do padre Francisco Monclaro, de 1 de Agosto de 1570,
o seu navio arribou na Bahia onde ficou seis meses, em invernada.

O estudo das escalas do Atlântico tem sido feito tendo em conta as rotas e
as carreiras que serviam, sendo que na perspetiva da historiografia portuguesa
esta análise se fixou principalmente na Carreira da Índia (MATOS, 1988, p. 4),
pelo que poucas ou quase nenhumas fontes ou estudos se referem
especificamente à Carreira do Brasil, desde o século XVI ao século XVIII.
Não há dúvida, portanto, de que os relatos de viagens e do quotidiano a
bordo das naus do Brasil são muito mais escassos comparativamente aos relatos
de viagens na rota da Índia. Este aparente “vazio” documental encontra
justificação baseada principalmente no tempo de viagem até à costa do Brasil ser
manifestamente mais curto – cerca de um a dois meses120, face ao longo e sofrido
trajeto de seis meses a quase um ano, até à Índia. A possibilidade de cruzar o

Há dois tipos de escalas no século XVI: as ocasionais e as definitivas. Nas primeiras incluemse a Madeira, Angra de Bezeguiche, Cabo Verde, Baía, S. Tomé, Angola e Ascensão. Nas
segundas, Canárias, Santa Helena e os Açores, principalmente Angra na ilha Terceira – base de
todas as carreiras do Atlântico em quinhentos, principalmente em torna-viagem. Consulte-se
MATOS, 1988, p. 3, 6.
120 A viagem entre Portugal e a Bahia durava, em média, cerca de oito semanas.
119
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Atlântico em poucas semanas até ao Brasil, diminuindo-a para menos de um mês
devido a um regime de ventos e correntes marítimas favorável, minorava os
riscos de naufrágios e as provações quotidianas da travessia. Eram factores
felizes que não incentivavam ao registo dos insucessos e dos aspectos mais
tenebrosos e miseráveis dos sobreviventes da viagem, descrições tão
características destas fontes e tão do interesse popular, e da necessidade do
Estado em avaliar os prejuízos dos naufrágios.
Além disso, as naus do Brasil eram de menor dimensão, transportando um
número de tripulantes consideravelmente inferior comparativamente aos navios
da Índia, pelo que a viagem se tornava quase agradável, num dia a dia muito
mais confortável e fácil de suportar.
Perante as fontes que se compulsaram até ao momento, e notando
igualmente que a primeira etapa da viagem era comum a estas duas carreiras
ultramarinas, tudo leva a crer que o quotidiano diário na Carreira do Brasil nos
séculos XVI e XVII era, em muitos aspectos, semelhante ao que se verificava na
Carreira da Índia121.
Com base nesta premissa e nas demais considerações prévias
apresentadas, partiremos para a descrição concreta da prática religiosa e musical
a bordo dos navios portugueses nos séculos XVI e XVII, que tinham como destino
final o Brasil e a Índia, sem nos preocuparmos por agora quanto à escala
efectuada ou não no Brasil. Teremos como base as muitas referências até ao
momento recolhidas em fontes jesuítas sobre a Carreira da Índia e a narrativa

Consulte-se http://fabiopestanaramos.blogspot.pt/2011/06/o-cotidiano-bordo-das-naus-dobrasil-no.html
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epistolar do padre jesuíta português Fernão Cardim122, produzidos entre 1583 e
1601 durante a sua primeira estadia no Brasil123.
Foram sobretudo os missionários da Companhia de Jesus que nos
deixaram, em cerca de cem relatos de viagens desde 1541 até 1598 (compilados
nos Documenta Indica), as mais ricas descrições da vida a bordo das naus da
Carreira da Índia. Na Companhia de Jesus tudo era planeado e preparado, pelo
que existe inclusivamente um Regimento pera os padres e irmãos da Companhia que
se embarcão em Portugal pera a India feito em Janeiro de 1616, com as regras que se
deveriam fazer cumprir a bordo da nau, quer no que diz respeito a questões
quotidianas, quer aos aspectos espirituais mediante a necessidade de se manter
a bordo uma prática espiritual, incluindo o que deveriam levar no seu enxoval124.

TRIPULAÇÃO DE UMA NAU
A tripulação de uma nau compreendia os elementos ligados diretamente
à navegação, desde o posto hierarquicamente mais elevado até ao posto mais
baixo. Seguiam-se os elementos do sector militar (condestável, bombardeiros e
soldados), os artesãos de ofícios que nada tinham a ver com o mar (cozinheiros,
despenseiros, carpinteiros, calafates, tanoeiros), e os funcionários que defendiam
os interesses da Coroa (o meirinho e o escrivão)125. Por último, a tripulação incluía

Os textos do padre jesuíta português Fernão Cardim foram produzidos entre 1583 e 1601
durante sua primeira estadia no Brasil. A obra de Cardim Tratados da terra e gente do Brasil está
dividida em três partes. São dois tratados, Do Clima e Terra do Brasil e Do Principio e Origem dos
índios do Brasil, e duas cartas reunidas sob o título Narrativa epistolar de uma missão jesuítica ou
Informação da Missão do Padre Christovão de Gouvêa às partes do Brasil. Os três manuscritos estão
preservados no acervo da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora, códice Miscelânia,
Cousas do Brasil.
123 Para evitar uma natural dispersão e incapacidade de gestão dos dados perante a variedade de
rotas e destinos ultramarinos reduziram-se as variáveis de trabalho ao conjunto dos navios de
nacionalidade portuguesa, e, dentro deste grupo, os que contemplam apenas dois destinos finais:
Índia e Brasil.
124 Os jesuítas embarcavam para o Oriente em meados do séc. XVI e eram obrigados a escrever
uma carta ao seu Provincial logo após a sua chegada, dando conta do que sucedera durante a
viagem, pelo que se tornam fontes preciosas sobre o quotidiano a bordo das naus.
125 Para todas as naus era designado um escrivão contratado pelo rei para fazer assento da
matalotagem (carga do navio), quem entrava e saía da embarcação e de tudo o que se passava ao
122
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ainda os inúmeros passageiros que faziam a viagem de Lisboa à Índia, ou ao
Brasil: elementos da Nobreza, comerciantes ambiciosos e outros viajantes,
simples aventureiros, ou clandestinos126. Parte importante do grupo de viajantes
eram os missionários de várias ordens religiosas que embarcavam com o ardor
da fé e da evangelização (franciscanos, jesuítas, dominicanos, agostinhos,
carmelitas). Eram na sua grande maioria portugueses, espanhóis e italianos,
viajando sob salvo-conduto dos reis portugueses127. A vida e assistência religiosa
desta pequena sociedade marítima era assegurada pelo capelão da nau.

ALDEIAS E CATEDRAIS NO MAR - VIDA RELIGIOSA E PRÁTICA
MUSICAL A BORDO DAS NAUS PORTUGUESAS NOS SÉCULOS XVI E
XVII
“Se que(re)s saber a Deos rogar, entra em o mar”
(carta de Pedro Parra ao padre Mirón (1564), Documenta Indica. Vol.VI, p. 306)

Nesta pequena sociedade embarcada, a vivência em terra adaptou-se à
vivência a bordo. Das obrigações às devoções, passando pelos entretenimentos,
todos os costumes e hábitos quotidianos de terra se transferiram para o mar.

longo da travessia, coligindo todas estas informações em dois livros: o Livro do registo da Nau e o
Livro da Armação da Nau, sendo que este último continha o registo de todas as trocas comerciais.
O Livro do registo da Nau é uma das fontes mais completas que poderão fornecer dados preciosos
sobre os aspectos sociais e económicos a bordo das embarcações. Apenas se conhecem dois livros
de naus relativos a viagens da Carreira da Índia: O Livro da nau são Roque e O Livro da nau Nossa
Senhora da Conceição, 1602-1603, ambos guardados no Arquivo Geral de Simancas (Secretarias
Provinciais, cod. 1561).
126 Segundo o relato da Viagem de Pyrard de Laval, viajante francês que foi à Índia no início do
século XVII e regressou à Europa no dia 3 de Fevereiro de 1610, dois frades franciscanos
embarcaram clandestinamente a bordo da nau portuguesa Nossa Senhora de Jesus, com a
cumplicidade do piloto. GUERREIRO, Inácio, “A vida a bordo da Carreira da Índia, A tornaviagem”, A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos, in Actas do VIII Seminário Internacional de História
Indo-Portuguesa, Angra do Heroísmo, 1998, p. 419.
127A sua missão estava muito para além de assegurar o culto e devoções religiosas a bordo dos
navios em que viajavam; estava em plantá-las nas novas regiões onde se fixavam e fundavam
casas franciscanas, dominicanas, jesuítas, que atraíram ainda mais missionários e clérigos a esta
missão.
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As aflições passadas em alto mar geravam grandes momentos de fervor
religioso, traduzido por promessas a santos e muitas orações durante a viagem.
A vida religiosa a bordo preenchia pois, naturalmente, grande parte do tempo da
viagem, à qual se somava uma surpreendente prática musical.
Segundo os textos do padre jesuíta português Fernão Cardim (produzidos
entre 1583 e 1601) que aportou a primeira vez na Baía em Maio de 1583, durante
a travessia houve confissões, pregações, ladainhas, procissões e Misereres em
canto de órgão128. Diariamente cantavam-se ladainhas e terços a Nossa Senhora,
aos Santos e a Deus: “todos os dias quasi tínhamos ladainhas cantadas, que erão
muy aceitas ao capitão e a todos”129.
Muitas vezes se rezava logo uma ladainha à saída da barra de Lisboa, antes
que começassem a enjoar, encomendando a viagem a Deus e aos santos:

[...] Partimos de Lixboa e, saindo pela barra antes de
começarmos a enjoar, dixemos huma ladainha, pedindo a Nosso
Senhor que por intercessão de seus santos endereçasse nossa viagem e
nos ajudasse em ela [...]130

Em carta de 1554, o jesuíta Diogo do Soveral refere-nos que “os Padres de
Sam Francisco, os quais eram nossos viginhos, (e com eles comíamos e eles
connosco muitas vezes)”, disseram as ladainhas e orações em conjunto para que
abrandasse a tempestade que os assolava131.
Junto à proa ou à popa, onde se colocava um altar ornado com as alfaias
litúrgicas, celebravam-se missas cantadas todos os domingos e em dias de
festa132, ou em Ação de Graças, após uma tempestade ou superação de um

128Vide SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos, “A missa a bordo das naus da Índia”, in
Revista Las Ciencias, ano XVII, n.4, Madrid, s.d., p. 735.
129 Documenta Indica, Vol. II, p. 234.
130 Documenta Indica, Vol. III, p. 491
131 Documenta Indica, Vol. III, p. 111.
132 Data do início do século XV a primeira referência em relação à prática religiosa a bordo de um
navio português. Esta chega-nos por Azurara, na sua Crónica de D. João I, ao relatar a conquista
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obstáculo de navegação, como por exemplo, o sucesso na ultrapassagem da linha
do Equador ou o Cabo da Boa Esperança.
No diário de navegação da torna-viagem da nau S. Francisco (1600-1601),
conta-se que os viajantes se reuniram numa missa para dar “muitas graças a deus
nosso senhor [e] ha sacrantissima virge nosa senhora pelas merces que nos fez
em nos deixar pasar este cabo de boa esperança com tam prospera viage”133.
Organizavam-se regularmente procissões que davam a volta à nau,
geralmente ao anoitecer: “muytas picisões fizemos na nao com todas as cousas
que podessem mover a gente à devação”134. Realizavam-se com mais frequência
em tempos de aflição, tendo plena consciência de que Deus era, nestes momentos,
o seu único salva-vidas135.
Refere em carta de 1555 um missionário jesuíta em viagem para a Índia,
que por se encontrarem perto do Cabo da Boa Esperança com ventos contrários
que os “tornavam atrás”, pediram socorro ao Senhor, pelo que fizeram procissões
em nove dias e foram atendidos136.
Segundo a Relação da viagem, e naufragio da Não S. Paulo, que foy para India
no anno de 1560, realizou-se uma procissão com a participação de trinta crianças
de menos de doze anos (BRITO, 1971, Vol. 1, p. 290). Para além das crianças que

de Ceuta. A missa era dita todos os domingos e dias de festa bem como na comemoração de certas
efemérides. Segundo carta de um missionário jesuíta, “(…) aos domingos e dias santos missas, e
muytas erão cantadas, e pregações, onde louvores a Nosso Senhor, se fez muyto fruyto (...)”,
Documenta Indica, Vol. II, p. 234.
133 VASCONCELLOS, José Augusto do Amaral Frazão de (anotações de), Diário da Navegação da
"Nau S. Francisco" de Goa para Lisboa em 1600-1601, separata dos "Anais", vol. VIII, Lisboa,
Academia Portuguesa de História, 1944, p. 280.
134 Documenta Indica, Vol. II, p. 235.
135 Na boca dos pilotos e marinheiros repetia-se o adagio “as naaos de Portugal para a India e da
India para Portugal, Deos as leva e Deos as traz”.
136 Documenta Indica, Vol. III, p. 274.
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trabalhavam na nau, era habitual a presença das orfãs d'el Rei137 e de meninos
órfãos e jovens a cargo dos missionários jesuítas138.
Em carta de 1551, um jesuíta refere os meninos e moços que iam na nau,
“e que eram muitos”, vinham a cantar os mandamentos depois da doutrina que
“dezião tão bem” e o “faziam com muyta devoção”139.

DEVOÇÃO MARIANA
Em 1561, um jesuíta espanhol escreve-nos sobre a devoção mariana a
bordo:

[...] Y fué que todos los domingos y fiestas de guarda
tendríamos nuestra missa y sermon, y los outros dias diríamos las
ledanias, y todas las sestas-feiras procession por el convés, y todos los
sábados la Salve, de donde non solo quedaron con propósito de assi
todos lo cumplir [...]140

A “Salve” (Salvé-Rainha), com a qual os missionários terminavam sempre
os seus ofícios litúrgicos à semelhança do que se fazia em Portugal141, era muito
especial a bordo. Era ao piloto que, no sábado – dia dedicado especialmente à
Mãe Santíssima, competia organizar e participar na cerimónia cantando e
recitando os versos a Nossa Senhora.
A Salvé-Rainha cantada pelos marinheiros era acompanhada a canto de
órgão e com trombetas. Segundo a superstição da época, faziam-se exorcismos

http://nautarch.tamu.edu/shiplab/projects%20ir%20vidaabordo1.htm
“Nos juramentos e blasfémias se emendarão tanto, que dizião muytos que nunca virão nao
nesta carreyra ir tam santa, porque com a diligência que os órfãos que trazíamos, tinhão em
repreender os juramentos - D. I, II, p. 234.
139 Documenta Indica, Vol. II, p. 235.
140 Documenta Indica, Vol. V, p. 37.
141 Lopes, Maria de Jesus dos Mártires, Devoções e invocações a bordo da Carreira da Índia, séculos
XVI-XVIII), A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos, in Actas do VIII Seminário Internacional
de História Indo-Portuguesa, Angra do Heroísmo, p. 437.
137
138
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dos objetos quebrados para não constituírem perigo para a viagem, invocando
para isso os quatro evangelistas. O padre rezava apenas as orações finais142.
O cantar da “Salve”, era vivido com tanto fervor religioso e com tanto
simbolismo, que, ao participar pela primeira vez “se desejava ver já outro
sábado”, segundo carta de um jesuíta espanhol em 1561 que oferece grande
detalhe na descrição da prática musical:

[...] Quanto a Salve, no tengo que les dizer, porque este negocio
es del piloto de la nao, y assi yo solo yva a dezir las oraciones. La Salve
deziasse a canto de órgano del piloto, marineros, grumetes y pages de
la nao, con muchas e diversas coplas y gran commemoracion de
muchos Santos, rematándose todo con las trompetas, y conjuración
que uno, que buen preguonero es, haze a la nao, para si va alguna cosa
en la nao quebrada o podrida. Y para esto invoca los 4 Evangelistas, lo
qual todo haze de tal manera que, vista la primera vez, no faltó quien
dixesse que deseava ver ya otro sábado [...] 143

Em carta de 1561 de outro missionário jesuíta, embora mais sumário na
descrição do cantar da Salvé-Rainha, é-nos relatado que “(...) los sábados en
anocheciendo teníamos Salve muy solene, y el piloto (como es costumbre)
recitava muy lindas coplas de N. Senora y apostolo Santiago (...)”.144
Em carta de 1566 é referido que:

[...] Los sábados se dezia la Salve cantada en honrra de la
Virgen gloriosa, con mui devotas preces, que los marineros tienem
compuestas en coplas que por su anteguedad, sentido y tono dan
mucha devoción y contentamento. Y no se dexó de passar trabajo en
hazer que quada dia se dixiesen, porque, si el mismo Padre no iva cada
noche a hazer adereçar el lugar adó se avian de dizir, no se hazia nada
[...].

142 Idem,

ibidem.
Indica, Vol. V, p. 39.
144 Documenta Indica, Vol.VI, p. 294.
143 Documenta
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Ao fim da tarde tangiam-se as Avé Marias de tal modo que mais
“pareciam estaremos [sic] nalguma aldeia”145.
Comemoravam-se com muita devoção as principais festas do calendário
litúrgico: a Páscoa, a Ascensão, a festa do Espírito Santo ou dos Santos Populares,
com as Laudes, Vésperas e Completas correspondentes a estas solenidades.
Segundo os testemunhos de meados do século XVI de dois missionários jesuítas:

[...] em dias solemnes fazíamos tambem toda a solenidade que
no mar se podia fazer, segundo a oportunidade que tínhamos [...] 146

[...] cada domingo y fiesta teníamos missa cantada [...], todos
los officios divinos [...]. Tambien segun la fiesta se cantavan las vésperas
[...]147.

Em 1561, um jesuíta espanhol escreve-nos sobre a forma como se
celebravam as festas litúrgicas principais e vésperas solenes, com missa cantada
a canto de órgão e procissão que se fazia pelo convés acompanhada
instrumentalmente por trombetas:

[...] como era en las fiestas principales, en los quales dias no nos
contentávamos con dezir missa seca148, aunque casi sempre yva
acompanhada com sermón, mas aun también la cantávamos a canto de
órgano; y antes de se comesar hazíamos porcessión por el convez,
sirviendonos assi para la procession como para la missa de las
trompetas, que nuestra nao por ser capitana traya. Y muchas vezes
querendo más solenizar las dichas fiestas principales, dezíamos el dia
de antes solenes vesperas. Assi que les digo de cierto que de tal manera
se hazia todo, que era causa de mucha consolacion y devocion [...] 149

Documenta Indica, Vol. III, p. 109 – 110.
Documenta Indica, Vol. II, p. 235.
147 Documenta Indica, Vol.VI. p. 294.
148 A missa sem a consagração do pão e do vinho é designada de “missa seca”. Começou a ser
celebrada após o Concílio de Trento, baseada no decreto De observandis et evitandis in celebratione
Missae, de 17 de Setembro de 1562. Consagrar e comungar a bordo era proibido devido ao perigo
de derramamento das duas espécies sacramentais.
149 Documenta Indica, Vol.V, p. 37.
145

146
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A CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA A BORDO
Uma vez que a partida das naus coincidia por alturas da Quaresma, a
Páscoa celebrava-se a bordo poucos dias depois da partida de Lisboa. E, dado
que a primeira parte da viagem para o Brasil como para a Índia têm rota comum,
podemos considerar a Carreira da Índia como modelo do que se passaria numa
nau com destino ao Brasil.
Os preparativos para as cerimónias da Páscoa a bordo faziam-se com tanta
solenidade “que jamás, (...) se avia visto en el mar”. Numa procissão do Domingo
de Ramos realizada a 15 de Abril 1564, juntaram-se os muitos ramos que levavam
a bordo de uma nau 150, abençoaram-nos com solenidade a canto de órgão, e
cantaram todo o Ofício pelos livros da Semana Santa que tinham levado:

juntaron muchos (ramos), que llevavan, y se biendixeron con
solennidad y canto de órgano, y assi se hizo todo el demás officio por
libros, que pera ysso llevámos, de la Semana Sancta.

A procissão prosseguiu pela nau com acompanhamento vocal:
[...] taniendo campanillas, con grande numero de candelas encedidas,
que la gente llevava, y ramos en las manos; fuimos cantando aquelles
versos que se dizen, con lo demás que con la missa dicha en
semejante lugar se compadece. Iendo en la procession, se subió el
Padre que predicava en lo alto de la popa, y, todos centados po donde
podião, predico el evangelio de la entrada de Jesus en Hierusalén, al
qual estuvieron todos con mucha attention y devocion, segn las
muestras davan. Parecian aquellas cosas de Dios tam bien entre
aquelles mares, en lugares tan apartados y solos de todo o comercio
humano, entre el silencio que aquel dia tuvieron las ondas, las quales
estavan con tanta quietude, que no parecia que se bulian ni meneavan,
lo qual bastava, aunque no uvier tan bueno aparejo de cantores y lo
demás, a llevantar el coraçon a Dios, con mucho consuelo de nuestras
animas. Acabado el sérmon porcedieron con el officio según en la mar
se permite151.

Provavelmente os ramos de oliveira vieram de Portugal. Em carta de 1562, o padre Fernão da
Cunha, diz-nos que no Domingo de Ramos se fazia todo o ofício divino e benziam-se os ramos
“que pera isso trouxemos de Portugal, com voz entoada.” Documenta Indica, Vol. V, p. 572.
151 Documenta Indica, Vol.VI, P. 768.
150
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Na quarta-feira santa, cantaram-se as lamentações a canto de órgão, com
tão boas vozes como se fosse numa catedral:

El Miércoles Santo en la tarde, dimos orden como se dixiesen las
tinieblas. Hizose un candelero en que estuviessen postas las candelas,
al modo que allá en Europa se usa, y no faltó asta la mano que llaman
de Judas (espécie de “apaga velas”), con que matam las candelas.
Cantaron las lamentaciones a canto de órgano muy buenas bozes,
como se fuera una iglesia catedral. Fué tanta la devocion de la gente,
que todos se juntaron al officio, y, como no cabian y tambien para verlo
mejor, se subian por las cuerdas y xarcias de la nao, de suerte que
parecian subir al cielo (...) 152

O texto deste jesuíta continua falando do Ofício de Quinta feira Santa, em
que um padre cantou o Evangelho e outro “se seguiu” para o sermão, sendo que
à tarde se deu início ao Ofício de Trevas, durante o qual apareceram fogos de
Santelmo que muito espalhou o medo entre todos.
No Sábado Santo, fez-se “o Ofício a la largua” e veio muita gente à
adoração da Cruz. Disseram-se todas as profecias e ladainhas “e o demais que se
podia fazer”. O jesuíta continua dizendo que durante a oração do Glória se fez
“grande (fiesta?) de campanillas y trombetas y buenas vozes”153.
Quando um bispo ou arcebispo, com destino às dioceses dos territórios
ultramarinos, um vice-rei ou futuro governador dos territórios ultramarinos da
Índia se encontravam a bordo, todas as Festas e Vésperas solenes, sobretudo nos
dias da Semana Santa, eram comemoradas ainda com maior solenidade e fervor
religioso por uma Capela de cantores e músicos. Em carta de 1554, o jesuíta Diogo
do Soveral, conta-nos que:
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Documenta Indica, Vol.VI, p. 769.
Documenta Indica, Vol.VI, p. 771.
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[...] cantávamos as besporas de todos estes santos e festas
solenes, e eramos dez padres entre religiosos e clérigos; finalmente
quando vinham huma bespora de festa ou sancto se diziam humas
besporas cantadas com cantores [...] que forao do Principe que Deus
tem, de muito boas falas com seus tangeres e trombetas o que tudo fazia
muita devação à gente154.

Este jesuíta, para além de nos dar esta inesperada e importante pista sobre
quem seriam estes cantores (que julgo terem pertencido à Capela de um dos
infantes falecidos), confessa-nos que se associa ao Coro durante os Ofícios solenes
mesmo que com isso vá contra os estatutos da Companhia de Jesus:

[...] Aynda que nosso Estatutum nos prohibe cantaremos
todavia por satisfazer ao Viso-Rey (D. Pedro de Mascarenhas), que
nisto levava grande contentamento em se fazerem os officios devinos
mui solenemente [...]155.

Curioso é o testemunho de outro jesuíta que, durante as Endoenças,
igualmente entusiasmado pelo Coro de “boas vozes”, acaba igualmente por se
lhes juntar cantando as Vésperas:

[...] quinta e sesta feira d’Endoenças ouve ahy armar tolda e
cantarmos as lamentações e os officios que naqueles dias podemos
fazer. Enfim até aydar a cantar as vésperas, com ser tam bom cantor
como sao, me despejei, porque na verdade, na Companhia tudo he
necessario; et illud: “factus sum iudaeus iudaeis, ut iudaeos lucrarer et
his qui sub lege erant, etc” (Cor. 9, 20-21), na Companhia importa
muyto [...] 156.

Segundo carta de 1555 do Padre António de Quadros, na Semana Santa
juntaram-se os cantores que havia na nau em número de seis ou sete, para
animarem as celebrações (RÊGO, 1951, vol. VI, p. 53).

Idem, ibidem.
Idem, ibidem.
156 Idem, ibidem.
154

155

204

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

Em carta de 1561, temos notícia da viagem do vice-rei D. Francisco
Coutinho para a Índia. Também este nobre se fez acompanhar da sua Capela
pessoal e dos seus músicos. No dia de Corpus Christi fez-se procissão na nau que
foi armada de “muitas imagens e altares e cruzes, e levamos huum espinho da
coroa de Nosso Senhor que trazia o Viso-Rey com huma crux dourada grande,
muitos instrumentos que tangião157. Menciona ainda que o vice-rei levava no
seu séquito dois capelães, cantores e muitos instrumentos de música:

[...] algumas outras vezes tivemos en festas principaes missas
cantadas com suas vesporas, porque levava S. Senhoria dous capelães
e cantores e muitos instrumentos de música. Eu também às vezes
esforçava-me asi a cantar como pregar, mas Deos sabe con que vontade
porque não há remedio para me mortificar nisto ainda quá [...]158.

Em carta de 1568 é-nos dito que na armada que saiu de Lisboa a 6 de Abril,
a nau capitania levava a bordo o vice-rei D. Luís de Ataíde, e “cantores mui
escolhidos que officiam as missas e vesporas mui bem, e frautas e charamelas
que alegram um pouco os navegantes” 159.
Não raras vezes se incluíam representações de peças teatrais sempre de
teor religioso, e há ainda notícia que depois das missas se seguia animada
cantoria e danças (MOURA, 2000).
A exemplo do que se afirmou no parágrafo anterior atente-se ao Diário do
Conde de Sarzedas, vice-rei do Estado da Índia nos anos de 1655 e 1656, referindose à comemoração do dia de Santo António a bordo:

(…) Domingo 13. Dia de Santo Antonio. Pela menhã
amanheceo o vento Norte, e as embarcaçoens junto a esta capitania,
tirado o galião Sam Francisco que amanheceo a huma vista; fizerão os
homens do mar hum altar no convés, com todo o concerto que não

Documenta Indica, Vol. V. p. 219
Idem, ibidem.
159 Documenta Indica Vol. VII. p. 508.
157

158
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podia dar de sy, para festejarem Santo Antonio; assisty à missa e
sermão que fez o padre Frey Antonio de Castro da Ordem de Sam
Domingos; tiverão danças, e à tarde fizerão huma comedia e
entremezes que fuy ver ao convéz; tomou o piloto o sol, e achou se em
34 graus e 345 legoas do Cabo (Boa Esperança) (SARZEDAS, 2001, p.
17).

Em 1688, tem-se notícia de que a ladainha a Santo António era cantada
todos os dias “à capucha”, por alguns cantores (LOPES, 1998, p. 436; RELLAÇÃO
fl. 17v).
A comemoração da festa de S. João vem mencionada nos Documenta Indica,
relatando-nos que apenas se pôde comemorar com grande festa e missa cantada
em canto d’orgão nas suas oitavas, visto que na véspera do dia 23 de Junho,
estalou grande tempestade:

[...] segunda-feira e vespora de São João (23 de Junho) de noite
nos deu grande vento, e com tanta chuiva e sarração, a qual durou atee
meyo dia da mesma festa, que nos pôs em aperto e por esta causa não
ouve pregação. Mas a quarta-feira, primeiro dia de seu oitavario se lhe
fez grande festa com muitas bamdeiras polla nao; ouve missa cantada
de canto d’orgão, e tão bem que lhe fazia mui pouca enveja as de
Portugal: ouve então pregação”160.

Se atentarmos à longa duração da viagem, não é de admirar que à vida
religiosa a bordo se interligasse uma vida profana plena de divertimentos e
entretenimentos. Uma outra forma de ocupar o tempo passava pelos jogos de
azar, aos quais os religiosos se opunham e tentavam contrariar, defendendo
veementemente a moral e os bons costumes. Motivo de grande divertimento
eram as tourinhas que se faziam a bordo, costume que pretendia imitar as
touradas. Para o efeito utilizava-se um boneco de verga ou canastras, que faziam
as vezes de touros, (DOMINGUES & GUERREIRO, 1988, p. 38). Jerónimo Lobo

160

Documenta Indica, Vol. VIII, p. 283.
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no seu Itinerário refere que as tintureiras pescadas por altura das calmarias
também podiam fazer as vezes dos touros161.
Sobre música profana encontrou-se breve referência em que:

[...] algumas vezes avia na nao musica de cantigas profanas,
hião os meninos e por si convidavao a cantar outras mais honestas; e
asi com o gosto do canto, erão constrangidos a deyxar cantigas que
perjudicavão a suas almas, e ouvir as cousas de Deus ebuçadas debayxo
daquele canto [...]162

Toda esta ambiência religiosa ou profana contribuía para o alívio e alento
espiritual destes viajantes sujeitos aos perigos dos corsários, à violência ou
calmaria no vasto e livre oceano, na apertada e sobrelotada nau, onde muitas
vezes a luta pela sobrevivência e as diferentes formas dos passageiros e da
tripulação viverem o seu tempo livre geravam diariamente um ambiente
indigesto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Termina-se a presente comunicação com a Relaçam da Viagem do Socorro que
o Mestre do Campo D. Diogo Lobo levantou nas ilhas dos Açores e levu em 16 navios à
Cidade da Bahia e das cousas notaveis que neste caminho socederam principalmente na
Nao Nossa Senhora de Guadalupe que, como o título indica, tinha como destino o
Brasil.
Trata-se de um diário escrito a bordo pelo padre jesuíta Luís Lopes,
nascido em 1597 na Vidigueira. Esta armada de D. Diogo Lobo dos Açores, partiu
da barra de Ponta Delgada a 25 de Julho de 1639, levando a bordo o padre
Visitador da Companhia de Jesus e seus companheiros que iam no navio Nossa

161
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Idem, ibidem.
Documenta Indica, Vol. II, p. 235.
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Senhora de Guadalupe. Chegaram à Baía a 9 de Outubro de 1639, com setenta e
seis dias de viagem decorridos163.
É, até ao momento, a fonte mais representativa e cumulativa do quotidiano
musical vivenciado a bordo de uma nau com destino direto ao Brasil. A narrativa
é tão apelativa à leitura que dispensa, por este motivo, maiores comentários.
Na Summa breve deste relato de viagem, o sacerdote jesuíta informa-nos
que as cerimónias religiosas a bordo se compuseram de:

missa todos os domingos e santos. Tivemos 4 vezes Vesporas
solennes e 5 vezes Missa Cantada, e Ladainhas de Nossa Senhora
cantadas todos os dias. As Missas, por todas, contando hua que disse o
padre Frey Helias dia do Apostolo Santiago, em que partimos da barra
de Ponta Delgada depois do Padre Visitador e seu Companheyro
embarcados, os quaes na madrugada do mesmo dia disseram Missa no
seu Collegio e, depois de se embarcarem, armaram o altar e
emprestaram o ornamento ao Padre Frey Helias pera com sua Missa
consolar os soldados e marinheyros que estavam tristes por nam terem
commodo pera satisfazer ao preceito, foram 49, das quaes 5 cantadas e
44 rezadas. Nellas se deu a communham em toda a viagem a 90 pessoas
seculars. Fizeram o Padre Visitador e seu Companheyro nesta jornada
15 pregações e hua Doutrina Solenne (RELAÇAM, 2000, p. 100).

A 31 de Julho comemorou-se a festa de Santo Inácio de Loyola, pelo que
as Vésperas foram cantadas solenemente pelos cantores que iam a bordo do
Nossa Senhora de Guadalupe. Neste navio seguiam também franciscanos como
capelães, “para ajudar com seu santo zelo, no spiritual, aos soldados deste
Socorro”:

se recolheram os Padres com os cantores que iam na nao a
cantar as Vesporas a seu Santo Patriarcha (Santo Inácio de Loyola), nas
quaes capitulou o padre Frey Helias, religioso da Ordem do Carmo,
que ia na mesma nao, pera da Bahia passar ao Maranham (…)
[...] Nam quis o Capitam e Mestre do navio em que hiam os
Padres, chamado Antonio de Salazar, ficar atraz na piedade e devaçam

O códice original encontra-se na Biblioteca Pública Évora, cota CXVI/1-14, N.º1. Está editado
pela Direção Regional da Cultura dos Açores e Arquivo Distrital de Évora, 2000.
163
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pera com este glorioso santo e por essa causa mandou desparar tres
peças de artilheria grossa a sua custa. Acabadas estas salvas disseram
todos em voz alta: Viva Santo Ignacio!
E se fez hua boa chacota diante do altar, que estava armado no
conves, a parte direita do maestro da mezena e bastantemente ornado
com hua devota imagem da Senhora de Sam Lucas e outra da Senhora
de Guadalupe e hum Crucifixo, e não faltaram pastilhas e pivetes.
A chacota se seguiram varias cantigas pias em louvor do
Santo, com que se passou a tarde alegremente, estando o conves em
todo este tempo tam quieto como se for a terra firme, e por essa causa
pode o tambor da chacota fazer mil peças em lugar bem apertado [...]164

No dia seguinte, dia de Santo Inácio, celebraram-se três missas, sendo que
a terceira missa foi presidida pelo padre Visitador, “a qual foy cantada ao modo
que usam os padres da Companhia em Portugal”.
Mostrando a sua gratidão para com os músicos que cantaram as Vésperas
e a Missa, o padre Visitador ordenou que lhes fosse dado carne, vinho e queijo
do Alentejo:
meyo carneiro, hum frasco de vinho e hum queijo do Alemtejo;
e aos marinheiros hum carneyro; e repartir entre os soldados hum barril
de sardinha de Seuval que tinha um milheyro
Depois de acabada a refeição, mandou o capitão chamar alguns
mancebos destros no baylar, que o fizeram muito bem. E tornou a
chacota, que o fez com muito louvor. E deste modo se gastou boa parte
da tarde em louvor e festa de Santo Ignacio. E os padres em todas as
ocasiões deram graças e se mostraram muito obrigados aos que com
tanto affect os ajudavam a celebrar a festa do seu santo Fundador.

Todos os dias se cantaram as ladainhas de Nossa Senhora, na forma
seguinte:

Concertava-se com uma bandeira o lugar da banda direita do
masto da mezena, e logo se punha a imagem da senhora de S. Lucas, de
que arriba fallamos, e dava sinal com a campainha pera que acudissem
os cantores e estivessm attentos os soldados e marinheiros. E postos
todos de joelhos e principalmente o capitam (…) começavam o padre
Visitador e o padre Frey Helias a entoar as ladainhas em canto cham

164

Idem, ibidem.
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e respondiam os cantores, repetindo sempre o mesmo que os padres
entoavam, ora em canto cham ora em canto de orgam. Acabada a
ladainha diziam todos em voz alta “ Senhor Deus misericordia” 3 vezes.
E logo se tocava o tambor pera os soldados entrarem de guarda, e
entraram nella todos os dias, e vigiavam seus quartos (…)

As Vésperas em honra de S. Lourenço de Lima (a 8 de Agosto) foram
cantadas solenemente e, no dia seguinte, celebraram-se três missas das quais a
terceira também foi cantada. No dia de Nossa Senhora da Assunção, a 14 de
Agosto, cantaram-se as Vésperas e rezou-se a ladainha. Mais uma vez no dia
seguinte, a terceira missa foi cantada pelo padre Visitador 165.
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As últimas sonoridades do Absolutismo monárquico: a actividade
musical na Patriarcal de Lisboa entre 1807 e 1834
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Resumo
Habitualmente vistos como uma etapa de decadência ou como o ocaso do esplendor setecentista,
os derradeiros capítulos da história e da actividade musical da Patriarcal e da Capela Real de
Lisboa antes do colapso do Antigo Regime em 1834 não foram até agora objecto de análise e
pesquisa sistemática. Os faustos da Patriarcal de D. João V no domínio da música e das artes
visuais têm motivado diversos estudos; o sistema produtivo da música sacra na Capela Real e na
Patriarcal de Lisboa entre 1750 e 1807 foi o tema da tese de doutoramento da presente autora; e
sobre a Capela Real e Imperial do Rio de Janeiro contamos com o contributo de André Cardoso,
entre outros trabalhos. Mas a história do período final da Patriarcal, cujo percurso é indissociável
da Capela Real, permanece por contar, ainda que alguns aspectos isolados tenham sido
abordados por via indirecta noutras pesquisas. Com esta comunicação pretende-se preencher
essa lacuna tendo em conta dois momentos bem distintos dessa última etapa: 1) O funcionamento
da Patriarcal da Ajuda na ausência da corte (1807-1821), afectada por inúmeras dificuldades (que
o Beneficiado António Pedro Garcia relata ao Príncipe Regente nas cartas que lhe escreve para o
Brasil) mas continuando a motivar o espanto de viajantes estrangeiros como Samuel Broughton
devido à teatralidade do cerimonial e ao brilho musical; 2) A música na Capela Real e Patriarcal
entre o regresso de D. João VI em 1821 e o triunfo do Liberalismo em 1834, período conturbado
em que a instituição foi abalada por vários avanços e recuos, bem como pelas tentativas de
reforma do Real Seminário de Música da Patriarcal. Além do contexto histórico, social e político
que vai determinar o fim do Absolutismo e a extinção da Patriarcal segundo o modelo do Antigo
Regime, serão abordados aspectos relativos à sua derradeira actividade musical, aos quadros
profissionais (compositores, cantores, organistas, etc.), ao cerimonial, aos repertórios, ao ensino e
às práticas performativas.
Palavras-chave: Música sacra, Patriarcal de Lisboa; Capela Real; final do Antigo Regime; Real
Seminário de Música da Patriarcal.
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A noção de “ópera portuguesa” no espaço luso-brasileiro:
designações e tipologias166
David Cranmer
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Resumo
Em 1744, foram publicados os textos das oito óperas de António José da Silva (“O Judeu”),
seguidos, dois anos mais tarde, por oito “óperas portuguesas”, que seguem o mesmo paradigma,
incluindo duas adaptações de dramas de Pietro Metastasio. Para além destas 16 obras, existem
textos de várias outras, quer impressos quer em manuscrito. Com base nos textos com a
designação “ópera”, procura-se chegar à noção dos elementos que constituem a essência de uma
“ópera portuguesa” setecentista, para depois alargar o leque para textos teatrais com outras
designações de género, mas com as mesmas características.
Apesar da simplicidade aparente desta metodologia, encontram-se numerosos obstáculos,
comuns, aliás, a tentativas de definir géneros e estabelecer tipologias em outras tradições
europeias.
Palavras-chave: Ópera; teatro; cantoria; António José da Silva; Pietro Metastasio.

The notion of “Portuguese opera” in the Luso-Brazilian world: designations and
typologies

Abstract
In 1744 the texts of the eight operas by António José da Silva (“The Jew”) were published,
followed two years later by eight “óperas portuguesas” (Portuguese operas), which follow the
same paradigma, including two adaptations of dramas by Pietro Metastasio. As well as these 16
works, various other texts exist, both prints and in manuscript. On the basis of the texts
designated “opera”, this article seeks to identify the elements that constitute the essens of a
“Portuguese opera” of the 18th century, to be able to broaden the range to theatre texts with other
genre designations but the same characteristics.
Despite the apparent simplicity of this methodology, there are numerous obstacles to be found,
common, indeed, to attempts to define genres and establish typologies in other European
traditions.
Keywords: Opera; theatre; sung number; António José da Silva; Pietro Metastasio.

Nota do autor: As imagens e texto que se seguem baseiam-se na apresentação Powerpoint
proferida durante o Congresso. Retêm mais esse formato do que o de um artigo formal, com o
intuito apenas de abrir o debate acerca das problemáticas levantadas.
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Così fan tutte (1790), de Lorenzo da Ponte/Wolfgang Amadeus Mozart,
apesar de ter sido uma opera buffa, em língua italiana, no cartaz da sua estreia
absoluta, foi designada por “komische Singspiel”. O termo Singspiel, que hoje em
dia é usado para designar um drama declamado em língua alemã, entremeado
com números musicais, como por exemplo Die Zauberflöte, do mesmo
compositor, Fidelio, de Beethoven, ou Der Freischütz, de Weber, em finais do
século XVIII não designava necessariamente uma obra em alemão, nem com
alternância de diálogo declamado e música.
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Le thêatre de la foire, ou l’opéra comique, cujo primeiro volume (de 12) foi
publicado em Paris e Amesterdão, em 1723, edita os textos e melodias préexistentes (populares e eruditas) de um conjunto de obras teatrais encenados nos
teatros das feiras parisienses de St. Germain et St. Laurent, em anos anteriores. É
importante salientar, contudo, que o título designa a publicação na sua totalidade
e não as obras individuais em si aí contidas. Aqui, “opéra comique” é entendido
como uma mistura de opéra (assim, teatro musicado) e comédie (assim, teatro
declamado), caracterizando desta maneira o conjunto destas obras, portanto, mas
não lhes conferindo individualmente uma designação.
O termo opéra comique, usado hoje em dia, tal como o Singspiel, em alemão,
é uma designação post hoc, que chega a ser usado para referir igualmente um
género dramático-musical caracterizado pela alternância de diálogo declamado
e música, sendo que esta música era composta especialmente (por inteiro, ou em
grande parte). Desde Le théâtre de la foire, o seu antecessor, nas primeiras décadas
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de setecentos, até opéra comique no sentido posterior, o teatro com música francês
iria sofrer uma série de transformações, para além de um leque variado de
designações.

Acajou, de Charles-Simon Favart, representado no Théâtre de Saint
Germain, e editado em 1750, já assume “opéra comique” como designação de
género, mas era a exceção mais do que a regra.
Por título de exemplo, Annette et Lubin, de 1762, um dos textos mais
populares da sua esposa, a atriz-dançarina-dramaturga “Madame” Favart (aqui
em co-autoria), é designada “Comédie […] mêlée d’ariettes et de vaudevilles”,
ou seja, com alguns números musicais novos (ariettes) e algumas melodias já
conhecidas (vaudevilles). A nova edição, publicada em Tolosa, vinte anos mais
216

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

tarde e “augmentée de vaudeville”, refere-se a um novo sentido específico do
termo vaudeville: um final estrófico em que todas as personagens entram uma por
uma para cantar a sua estrofe, às vezes usando uma melodia já conhecida, às
vezes composta especialmente. Apesar de incluir ariettes e vaudevilles, não há,
neste caso, qualquer referência a opéra, quer comique quer com outras
características.

Mesmo no caso de Le déserteur, com texto de Michel-Jean Sedaine e música
de Pierre-Alexandre Monsigny, um exemplo canónico da primeira fase de opéra
comique, no sentido moderno, a designação de género não é esta, mas sim “drame
[…] em prose mêlée de musique”.
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É à luz de desencontros terminológicos, resultantes, por um lado, por
designações de género anacrónicas, e, por outro, pela falta de adesão a
determinados rótulos para designar géneros com determinadas características,
que temos de avaliar as designações de género no teatro com música setecentista
do mundo luso-brasileiro. Na verdade, encontramo-nos perante uma certa
incompatibilidade cultural entre uma musicologia do século XXI, à procura de
coerência em nome de uma Ciência que tem a mania de querer arrumar e
endireitar, e outra de há três séculos, cujas prioridades eram bem diferentes, entre
outras, vender o seu produto da melhor maneira possível, sem qualquer interesse
pela Ciência do futuro (ou pelo musicólogo – noção e designação muito
posteriores).

Em 1744, saíram os dois tomos de Theatro comico Portuguez, ou collecção das
operas Portuguezas, a primeira edição portuguesa a usar a designação opera para
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uma comédia declamada com música, em língua portuguesa, em si um género
novo. São os textos das oito óperas do dramaturgo luso-brasileiro António José
da Silva (“o Judeu”). Antes desta data, porém, três das suas óperas (começando
com Labyrinto de Creta, em 1736) foram publicadas em edições soltas, sempre com
a designação de género obra, ou seja, o cognato português do vocábulo
italianizante ópera.

Raphael Bluteau, no seu Vocabulario Portuguez & Latino, de 1728, fornecenos uma definição de ópera anterior a estas publicações:

Opera. Dos Italianos aos Francezes, & dos Francezes a varias nações da
Europa, se communicou esta palavra, & hoje he usado nesta Corte,
quando se fala das celebres comedias, inventadas dos Venezianos, as
quaes se recitaõ em tom musical, & se representaõ com deliciosas
symphonias, notaveis maquinas, & admiraveis apparencias […].
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Elaborada com base das suas manifestações em Itália e França, esta
definição não nos ajuda na caracterização do que constitui uma “ópera
portuguesa”.
À primeira vista, duas publicações facilitam identificar as suas
características: os dois tomos de Operas portuguezas, publicadas em Lisboa, em
1746, com oito óperas de dramaturgos contemporâneos de António José da Silva,
incluindo traduções/adaptações de dois textos de ópera de Pietro Metastasio
(Adriano in Siria e Filinto perseguido, e exaltado, uma versão de Siroe); e Colecçaõ de
operas, segundo o gosto, e costume Portuguez, de Joaquim José de Sousa Rocha e
Saldanha, editadas igualmente em Lisboa, em 1762. As óperas em ambas estas
coleções juntam personagens nobres com pelo menos dois graciosos (figuras
cómicas). Há igualmente sempre um elemento lírico que faz parte estrutural das
obras em questão. Contudo, na última ópera da edição de 1762, Sacrificio de
Effigenia, diferente das restantes, não há qualquer indicação de “cantorias” (o
termo da época, na tradição luso-brasileira, para números musicais), pois o
elemento lírico é poético – formas fixas como sonetos e décimas – e não musical.
Será, portanto, que a música não era característica intrínseca e essencial a uma
ópera portuguesa ou a uma ópera “segundo o gosto e costume português”?
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A edição de Stocles na Albania, ou Leoncia reconhecida (Lisboa, 1763), não tem
qualquer indicação de intervenções líricas mas a designação do seu género é
“ópera nova”. Será simplesmente por ter os graciosos Virgula, Taralhaõ e
Lameiro entre as suas personagens? Ou será que as indicações líricas foram, por
algum motivo, omitidas?
E se, por um lado, a designação de “ópera” não garante, de facto, a
inclusão de música, nem sequer de outras intervenções líricas (na forma de
poemas em formas fixas), as características habituais da “ópera portuguesa” – a
presença de personagens cómicas e momentos líricos – por outro, não exige, ao
que parece, a designação de ópera (ou obra). Duas edições de peças teatrais com
este perfil, representadas no Teatro da Mouraria, em 1737, e publicadas em
Lisboa, nesse mesmo ano, Cefalo; e Pocris, de Agostinho da Sylva e Amor perdoa os
agravos, de Luiz Tadeu Nicea (anagrama de Vicente da Sylva), têm a designação
respetivamente de “Historia comica” e “Ficçaõ comica”.
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Por outro lado, este desencontro entre designações e características não se
limita às edições impressas. Entre os guiões teatrais manuscritos setecentistas
conservados na Biblioteca Pública de Évora, por exemplo, Endimiaõ e Diana
(Teatro do Bairro Alto, 1740) e Discrição, Harmonia e Formozura (sem indicação de
teatro nem data) são designados respetivamente “obra” e “comedia jocoza”, mas
ambos têm personagens cómicas e intervenções líricas.
A fluidez de designação e a cautela necessária na interpretação das fontes
na tradição luso-brasileira encontram confirmação num caso específico, que
serve como aviso para todo este repertório.
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Os tragicos effeitos da impaciencia de Tamorlaõ na Persia, muitas vezes
conhecido simplesmente como Tamorlaõ na Persia, teve edições impressas em
1783 e 1794 (neste ano duas edições diferentes). No entanto, requerimentos
separados para a obtenção de licenças para representação, em 1774, em dois
teatros (Bairro Alto e Belém) comprovam que esta peça já era conhecida e popular
nesse ano, senão antes. A data de impressão, portanto, é completamente
independente da data de composição e estreia. Quer no impresso, quer nos
requerimentos, a designação de género é sistematicamente “comédia”. No
entanto, como se pode verificar, esta comédia começa com um recitado a que se
segue, na página 2, uma ária (como indica no fim da página 1), ou seja, um
número musical. É, contudo, a única indicação lírica ao longo desta edição.
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Passemos para o Brasil, mais especificamente para Mato Grosso e as festas
realizadas na sua capital, Cuiabá, ao longo do mês de agosto de 1790. Referente
ao dia 26, um relato nos informa:

Esta noite saiu a público a comédia do Tamerlão na Pérsia, representada
pelos crioulos. […] Eles, além da comédia, cantaram muitos recitados,
árias e dueto[s], que aprenderam com grande trabalho, e como só o
faziam por curiosidade causaram muito gosto.

Um guião manuscrito da mesma comédia, datado de 1817, em Lisboa, mas
provavelmente uma cópia de uma versão setecentista, conservado entre os
manuscritos portugueses da Bibliothèque nationale de France, confirma a
importância do elemento musical, pois inclui os textos de 24 cantorias, entre os
quais o recitado e ária da edição impressa. Pela quantidade de música, assim
como a inclusão das personagens cómicas Bacamarte e Clavina, esta chamada
“comédia”, tem todas as características habituais de uma “ópera portuguesa”.

David Cranmer é docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova
de Lisboa. É doutorado da Universidade de Londres, sendo atualmente investigador responsável
pelo projeto Marcos Portugal, assim como pelo Caravelas – Núcleo de Estudos da História da
Música Luso-Brasileira. É autor de vários livros e numerosos artigos, assim como editor das
coleções de ensaios: Mozart, Marcos Portugal e o seu tempo/and their time (2010) e Marcos Portugal:
uma reavaliação (2012).

224

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

O primeiro movimento do quarteto de cordas no. 3 de Heitor VillaLobos: aproximações estilísticas com o período clássico167
Denise Hiromi Aoki
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Universidade de São Paulo

Resumo
A influência estilística mais evidente no Quarteto de Cordas no. 3 (1916) de Villa-Lobos é a escola
francesa, principalmente os quartetos de cordas de Franck, Debussy e Ravel, no entanto,
observamos na obra outros elementos que caracterizam a linguagem villalobiana, como por
exemplo elementos estilísticos que remetem aos quartetos do período clássico, principalmente os
do compositor Haydn. É com o intuito de conhecer tais influências que propomos neste artigo
investigar aspectos formais, rítmicos, timbrísticos e estruturais do primeiro movimento do
Quarteto de Cordas no. 3, procurando possíveis relações com período clássico, principalmente
entre Haydn e Villa-Lobos. Podemos notar indícios dessa influência não só devido à adoção de
quatro movimentos na obra, estabilizada como padrão desde 1772, mas também devido aos
elementos da escrita contrapontística. Conhecer as influências estilísticas e estabelecer relações
entre elas constitui um passo importante para que possamos compreender analiticamente o
discurso villalobiano e, consequentemente, contribui para uma avaliação criteriosa de sua obra.
Palavras-chave: Análise musical; quarteto de cordas; Heitor Villa-Lobos.

The first movement of Heitor Villa-Lobos’s string quartet no. 3: stylistic
approximations with the classic period

Abstract
The most evident stylistic influence in the String Quartet no. 3 (1916) of Villa- Lobos is the french
school, especially the string quartets of Franck, Debussy and Ravel. However we observed other
elements that characterize Villa-Lobos’ composition language in this work such as elements that
refer to the quartets of the Classical period mainly the composer Haydn. It is in order to know
the influences in this composition that we propose in this article to investigate the formal, rhythm,
timbral and structure aspects of the first movement of the String Quartet no. 3, looking for
possible links to the classical period, especially between Haydn and Villa-Lobos. We noted
evidences of this influence not only because of the adoption of four movements in the work,
stabilized as standard since 1772, but also because of elements of contrapuntal writing. Knowing
the stylistic influences and establishing the interrelationships between them is an important step
for us to understand Villa-Lobos’s composition analytically and hence contributes to the critical
evaluation of his work.
Keywords: Musical analysis; string quartet; Heitor Villa-Lobos.

Esse artigo expõe parte dos resultados obtidos na pesquisa desenvolvida no programa de
iniciação científica de graduação da Universidade de São Paulo intitulada Processos
composicionais em Villa-Lobos: o primeiro movimento do Quarteto de Cordas no.3 – análise
musical e aproximações estilísticas. A pesquisa foi financiada pela FAPESP e teve orientação do
Prof. Dr. Paulo de Tarso Salles.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O quarteto de cordas se difundiu como gênero musical autônomo a partir
da obra do compositor austríaco Franz Joseph Haydn que chegou a ser
considerado o delineador do mesmo. O gênero foi ampliado no período
romântico onde desenvolveu novas concepções formais, notadamente o
pensamento cíclico168 (ROSEN,1988; WHEELDON, 2005; LUCAS, 2005).
A partir de Debussy e Bartók, a composição para quarteto de cordas
incorporou novas possibilidades de expressão por meio do uso de técnicas
estendidas, exploração de uma linguagem pós-tonal, ritmos, melodias folclóricas,
e outros recursos. É nesse contexto que Heitor Villa-Lobos compôs dezessete
quartetos de cordas ao longo de sua vida, os quais segundo MARIZ (2005, p.221)
“constituem sua principal contribuição nesse setor [o da música de câmara]”.
Do ponto de vista cronológico, a produção dos quartetos de cordas não se
ordena regularmente ao longo de sua vida sendo que o primeiro, segundo,
terceiro e quarto quartetos foram compostos entre os anos de 1915 e 1917; o
quinto no ano de 1931; o sexto em 1938 e do sétimo ao décimo sétimo, entre os
anos de 1942 e 1957. Pode-se dizer, portanto, que suas características estéticas e
estilísticas variam bastante de acordo com o período de sua vida e suas
respectivas influências (ESTRELLA, 1970; MARIZ, 2005).
Especificamente com relação ao Quarteto de Cordas no.3, diversos autores
como ESTRELLA (1970), KIEFER (1981), WISNIK (1983), MARIZ (2005) e
SALLES (2012b) afirmam ao escrevê-lo em 1916, Villa–Lobos estava num período
de grande diálogo com a música contemporânea francesa, principalmente a de
Debussy, o que foi considerado um fato determinante para a elaboração da
mesma.

168 O pensamento cíclico trata-se

de uma técnica de construção musical, envolvendo várias secções
ou dos movimentos, em que um tema, a melodia, ou material temático ocorre em mais do que
um movimento como um dispositivo de unificação.
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MARIZ (1989, p.45) complementa esse dado afirmando que por volta de
1912 Villa-Lobos teria estudado o método de composição de D’Indy, o Cours de
Composition Musicale169, que deixaria traços marcantes em sua obra,
principalmente no período anterior à sua viagem para Paris, em 1923170. A
respeito desse assunto, ao referir-se a esse mesmo período composicional,
SALLES (2009, p.21) ainda acrescenta que

Mário de Andrade (1963; 1972), Mariz (1989) e Wisnik (1983) referemse com frequência à influência cíclica que Villa-Lobos recebeu da escola
francesa, aspecto bastante destacado no tratado de D'Indy, quando
analisa obras suas e de outros compositores do “Bando de Franck”171.

No entanto, observamos nessa obra outros elementos que caracterizam a
linguagem villalobiana propriamente dita, tais como elementos aos quais muito
mais tarde se atribuiu algum caráter “nacional” às suas composições, bem como
elementos estilísticos que remetem aos quartetos do período clássico,
principalmente os de Haydn, ambos apontados por SALLES (2012c) em sua
publicação A música de Villa-Lobos na Semana de Arte Moderna de 1922.
Tal complexidade de procedimento composicional já fora notado pelo
mesmo autor em 2009, que após analisar os 20 primeiros compassos dos Choros
no.8 em seu livro Villa-Lobos: processos composicionais, conclui que

O Cours de Composition Musicale de D’Indy trata-se de uma obra dividida em quatro volumes
onde o autor, baseado no currículo da instituição onde lecionava – a Schola Cantorum, compilou
suas palestras, promovendo assim, o legado do seu admirado professor César Franck. Segundo
MARIZ (1989, p. 45), por volta de 1912, Villa-Lobos teria estudado o tratado de D’Indy, que serviu
de manual de instruções em composição durante seus anos de formação. É a partir desses estudos
que Villa-Lobos teria reivindicado para a suas primeiras obras a influência da escola francesa
(GUÉRIOS, 2010).
170 A primeira vez que se tem registro do contato de Villa-Lobos com a música de Debussy foi na
Bahia, durante uma viagem de coleta folclórica em 1910. Nela, Villa-Lobos teria tido a
oportunidade de ouvir a composição Cake Walk.(TONI, 1987).
171 O termo “Bando de Franck” é utilizado para designar os compositores franceses reunidos em
torno da figura de César Franck: Camille Saint-Saëns, Vincent D’Indy, Lalo, Ernest Chausson,
Guy Ropartz e Alberic Magnard (SALLES, 2009).
169
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Podemos falar que o processo resulta da soma de vários
procedimentos composicionais. Portanto, a complexidade de Villa-Lobos
não reside na dificuldade isolada de seus procedimentos criativos, mas
sim na sobreposição combinatória desses elementos” (SALLES, 2009, p.
204).

Atualmente Heitor Villa-Lobos vem recebendo novas abordagens
analíticas que procuram desvincular a sua produção do discurso em torno de sua
personalidade e da representação da nacionalidade, temas que predominam na
bibliografia sobre o compositor e que têm deixado diversas lacunas com relação
a uma avaliação mais criteriosa de sua produção.
É com o intuito de auxiliar no preenchimento das lacunas deixadas que
procuramos, como objetivo geral, investigar questões de ordem composicional,
envolvidas no processo de elaboração, desenvolvimento e proposição da obra
villalobiana segundo critérios de análise pertinentes ao repertório do século XX,
contextualizando-o frente às questões estéticas de seu tempo e colaborando para
o aumento do escasso volume de material analítico de caráter técnico a seu
respeito.
De modo mais específico, esse artigo investiga o Quarteto de Cordas no.3 de
Villa-Lobos, principalmente o primeiro movimento, elucidando, através das
observações dos seus processos composicionais, as influências além da escola
franceses amplamente citada na bibliografia consultada, afim de ampliar o
espectro

de

aproximações

estilísticas,

propiciando

assim,

um

maior

entendimento da obra.
Para a realização desse artigo cumprir nosso propósito, realizamos uma
revisão bibliográfica de autores que escreveram a respeito de Villa-Lobos e de
sua obra nas últimas décadas, seguida de uma análise da composição e de outras
obras consideradas relevantes para o objetivo da pesquisa. Depois disso,
juntamente com a leitura das referências bibliográficas, estabelecemos
aproximações estilísticas com a escola francesa e com o período clássico,
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observando semelhanças e diferenças nos procedimentos composicionais que
incidem sobre forma, estrutura e significado.
Para compreender alguns dos processos composicionais envolvidos
aplicamos conceitos oriundos não só da Teoria Musical como a teoria dos
conjuntos de FORTE (1973), mas também analogias com proposições
matemáticas aplicadas ao campo das artes como a simetria de WEYL (1997). Os
resultados da pesquisa serão apresentados a seguir.

2. CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS A RESPEITO DE VILLA-LOBOS E
HAYDN
Escolhemos em nosso trabalho investigar principalmente as relações com
o periodo clássico, sobretudo com o compositor autríaco Haydn, visto que em
nossa revisão bibliográfica encontramos uma contradição importante. Apesar de
a influência de Haydn na composição de Villa-Lobos ser documentada através
de afirmações do próprio compositor, registradas por seu amigo íntimo, Arnaldo
Estrella, ele mesmo logo a seguir, discorda disso em seu livro Os quartetos de
cordas de Villa-Lobos de 1970. Segundo ESTRELLA (1970, p.7), “Villa- Lobos
afirmava, em conversas íntimas, ter adquirido muito do seu métier de compositor
estudando os quartetos de Haydn”, no entanto, o autor afirma logo a seguir:

Teriam os oitenta e poucos quartetos do mestre setecentista
estimulado o grande compositor brasileiro a compor tão elevado
número de quartetos? Eis o que não se poderá afirmar, embora fosse
grande a admiração do compositor patrício pelo compositor austríaco.
Como não terá o menor cabimento catar afinidades estilísticas com
Haydn nos quartetos de Villa-Lobos. O suposto aprendizado com
Haydn e a admiração pelo compositor austríaco não poderiam influir
num compositor brasileiro, a ponto deste compositor, fortemente
vinculado à sua raça e à sua terra, e irmanado às correntes artísticas do
século XX, imitar um puro clássico europeu do século XVIII. Que terá
Villa-Lobos aprendido com Haydn? Não é fácil vislumbrar
manuseando os seus dezessete quartetos. A partir do segundo, o que
de fato se vê é o Autor seguir um caminho semelhante ao que
perlustrou nos outros gêneros.
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Tal repúdio e recusa em aceitar a influência de Haydn sobre a obra em
questão é explicável por meio do contexto histórico, a ela podem ser atribuídos
dois motivos principais segundo SALLES (2012c): O primeiro motivo relacionase com a ideologia nacionalista, permeada invariavelmente pelo pensamento
crítico de Mário de Andrade, e que se fazia vigente na época em que Villa-Lobos
estreou o quarteto. O segundo motivo relaciona-se com o julgamento préconcebido do compositor de que ele era intuitivo e pouco afeito a qualquer
elaboração musical racional. Sobre isso, Salles (2012c. p.104) afirma:

A ideia central desses textos é a de que Villa‐Lobos era
essencialmente intuitivo e pouco afeito a qualquer elaboração racional,
devido a sua alegada “deficiência de formação musical”. Assim, num
gênero tradicional como o quarteto de cordas, espera‐se que sejam mal
sucedidas as tentativas de Villa‐Lobos ao abordar os problemas de
forma e conteúdo. As análises e comentários praticamente se fecham
nessa tensão entre o esforço do compositor em resolver pela intuição as
demandas de um gênero musical que requer maior uso da razão.

Acrescentamos a esses motivos o fato de que ANDRADE (1980, p.125-126),
ao referir-se à música de Haydn, adotava a um ponto de vista carregado de
valores representativos de seu pensamento como intelectual formador de
conceitos da época e também como artista, o que em determinados momentos se
traduzia em conceitualizações polêmicas. Embora afirmasse que Haydn era
capaz de comover sentimentalmente por sua “beleza musical” e “dinamismo
essencial”, com “invenções de melodias por temas curtos, riqueza rítmica rara e
vivacidade graciosa”, também dizia que a significância de sua obra se dava pela
“ingenuidade fresca e meia bobinha, a epiderme rubicunda e polida de alemão”,
cuja inventividade estava “engaiolada dentro da forma inflexível da sonata”172.

O comentário inteiro a respeito do compositor Haydn na obra de ANDRADE (1980, 124-125)
é o seguinte: “Estamos agora na mais pura elevação de arte clássica instrumental. Sem dúvida
que Haydn também, principalmente nos oratórios nos consegue comover sentimentalmente, mas
isso não nasce de que a música deles se baseie em valores intencionalmente psicológicos, senão
porque a beleza musical comove mesmo e assume, pelo seu dinamismo essencial, as diversas
ordens gerais da comoção: alegria, tristeza, calma, graça, paz. Haydn não tem nada de profundo.
172
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O julgamento de ANDRADE (1980) a respeito de Haydn, exposto em sua obra
Pequena História Musical, juntamente com o pensamento modernista e
nacionalista pode ter corroborado para uma possível repulsa em aceitar a
influência da música desse compositor na obra de Villa-Lobos (SALLES, 2012c,
p.104).
A imagem de Villa-Lobos traçada em sua época pouco teria a ver com
Haydn, um representante do passado, ingênuo e submetido à inflexível formasonata. Sem desconsiderar a importância histórica de ANDRADE (1980) e
ESTRELLA (1970), podemos dizer que a partir das ferramentas analíticas que
dispomos atualmente, e a partir de uma visão crítica do que foi o pensamento de
Mário de Andrade dentro da época nacionalista em que se encontrava; é
necessária uma reformulação do que já foi escrito sobre a obra de Villa-Lobos
para que a análise de sua obra adquira uma ótica mais atual (SALLES (2012b).
Sobre isso, LACERDA (2013), em comunicação oral no III Encontro
Nacional de Investigação em Música (Cascais, Portugal), faz uma importante crítica.
Ele afirma:

Mário de Andrade foi um dos que primeiro exerceu uma crítica
consistente da trajetória de Villa-Lobos em várias estações de vida e
obra de ambos. Por se tratar de um formulador de conceitos e de ter ele
próprio, como artista e intelectual, a necessidade de coadunar
pensamento e ação, o discurso passa da admiração à reprimenda crítica
nem sempre sutil.

Como também, nas obras mais representativas, não tem nada de superficial. É uma das
expressões mais étnicas da música germânica. Se coloca, sob esse ponto de vista, ao lado de João
Sebastião Bach, de Schubert e de Wagner. Porém é o lado da graça, ingenuidade fresca e meia
bobinha, a epiderme rubicunda e polida de alemão, que ele significa mais. É como que um riso
ainda sem experiência da vida - essa parte da psicologia germânica tão surpreendente dentro da
rigidez de caráter desses filhos de huno. Isso Haydn representa como ninguém. A vida dele foi a
dum bocó. Porém na música essa "bobice" ingênita não deu nenhuma expressão de ridículo ou
de puerilidade. Deu mais foi uma invenção melódica por temas curtos, uma riqueza rítmica bem
rara na música europeia, uma vivacidade graciosa, bem distinta da italiana, mais infantil, mais
ingenuamente engraçada, desprovida de qualquer sensualidade. E assombra essas qualidades
livres, espontâneas, duma franqueza incomparável estarem engaioladas dentro da forma
inflexível da sonata. Inflexível não tem dúvida, sempre a mesma, não permitindo escapatórias,
porém a que Haydn deu uma articulatória maravilhosa que só Mozart superou”.
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Com relação a Villa-Lobos por exemplo, a partir do trabalho de SALLES
(2009), que aponta diversos procedimentos composicionais na obra villalobiana,
podemos entender que a imagem de Villa-Lobos como um compositor
“essencialmente intuitivo” e “pouco afeito à qualquer elaboração racional”
devido à sua “deficiência na formação musical” é questionável173.
Com relação à Haydn, hoje em dia encontramos dissertações e livros
disponíveis sobre a análise musical de sua obra e que concluem que Haydn era
um compositor que tinha um modo muito particular e individual de trabalhar o
discurso (ROSEN, 1997; LUCAS, 2005). LUCAS (2005) afirma, por exemplo, que
nos Quartetos de Cordas op. 33, o compositor austríaco teve singular
engenhosidade pois conseguia, através das suas técnicas composicionais,
deformar as estruturas prescritas de diversos modos: sobrepondo tonalidades,
mudando acentuações rítmicas prescritas por gêneros de dança como o minueto,
realizando oitavações não recomendáveis pelas regras do contraponto,
desenvolvendo trechos onde a tonalidade é dúbia (ROSEN, 1997; LUCAS, 2005).
É devido a esses trabalhos que podemos considerar a alusão a um “riso
ainda sem experiência da vida”, cuja significância se dá pela sua “ingenuidade
fresca” e “meia bobinha” a que ANDRADE (1980) faz à música do compositor
austríaco é também discutível.
No entanto, ao invés de atualizações, o que parece acontecer hoje em dia é
uma repetição sistemática de certas evidências levantadas anteriormente sobre a
música de Villa-Lobos, o que constituiria uma estratégia analítica repetida por
outros autores a partir de Mário de Andrade e Arnaldo Estrella (SALLES, 2012b,
p.85). Em suas obras, por exemplo, MARIZ (1989) e TARASTI (2009) também
mencionam o comentário de ESTRELLA (1970) a respeito da admiração de Villa-

O trabalho de Paulo de Tarso Salles (2009), assim como o de outros pesquisadores do Brasil e
do mundo, contribui para que novas abordagens analíticas atualizadas permitam uma avaliação
mais criteriosa da obra de Villa-Lobos, assunto bastante discutido, por exemplo, durante o II
Simpósio Villa-Lobos no Departamento de Música da Universidade de São Paulo em 2012.
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Lobos por Haydn, no entanto, ambos também rejeitam que possa haver algum
tipo de influência na obra de Villa-Lobos.
MARIZ (1989, p. 159) afirma:

Arnaldo Estrella reporta que Villa-Lobos afirmava, em
conversas íntimas, ter adquirido muito de seu métier de compositor
estudando os quartetos de Haydn. É provável que esse estudo tenha
sido de muita utilidade para o mestre, mas nada parece transparecer
dessa influência na obra de Villa-Lobos, exceto que, tal como Haydn,
dedicou alta percentagem do conjunto de sua obra à música de câmara.

TARASTI (2009, p. 224) afirma:

According to Estrella, Villa-Lobos was influenced particularly
by Haydn’s string quartets, but in reality in his later quartets he
returned rather to Renaissance methods of imitation and ricercare and
to Bach’s polyphony, although the quartets do not include a single
completed fugue. Instead, the momentarily employ the texture of
Bach’s chromatic, legato-type fugues as a kind of general “gesture”
toward the form. On the other hand, the fondness for imitation may
also be seen as stemming from the influence of César Franck174.

É a partir dos apontamentos anteriores e afim de colaborar para uma
avaliação cada vez mais criteriosa da obra do compositor, que procuramos
evidencias analíticas que esclareçam se houve ou não influência do período
clássico, principalmente de Haydn no primeiro movimento do Quarteto de Cordas
no.3.

174 De acordo com Estrella, Villa-Lobos foi particularmente influenciado pelos quartetos de cordas
de Haydn mas, na realidade, em seus quartetos tardios ele retornou aos métodos da imitação e
do ricercare renascentistas e à polifonia de Bach, embora os quartetos não incluam uma única fuga
completa. Ao invés disso, encontramos o emprego momentâneo de texturas cromáticas e fugaslegato de Bach como uma espécie de “gesto” geral em direção à forma. Por outro lado, o gosto
pela imitação também pode ser visto como resultante da influência de César Franck. [Tradução
do autor.]
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3. ANÁLISE MUSICAL
Com relação à parte analítica, observamos aspectos formais, texturais,
harmônicos e melódicos do material musical. Alguns desses aspectos podem ser
aproximados com elementos estilísticos da escola francesa, comprovando muito
do que a referência bibliográfica aponta a partir da análise musical175 porém,
nesse artigo aprofundaremos apenas os aspectos da análise necessários para o
nosso objetivo específico e portanto diretamente relacionados a Haydn.

3.1 MATERIAL MUSICAL
3.1.1 O primeiro tema – célula motívica
Ao iniciar seus comentários sobre o primeiro movimento do Quarteto no.3,
ESTRELLA (1970, p.33) estabelece sua análise a partir da seguinte frase: “Uma
célula de três notas dá nascimento a várias ideias musicais estreitamente
aparentadas”. Tanto ESTRELLA (1970) quanto SALLES (2012b) afirmam que os
compassos iniciais do Quarteto no.3 mostram os elementos principais que
constituirão todo o material empregado neste movimento, tornando-os assim o
ponto de partida para uma análise musical. Seguindo a indicação desses autores,
tomemos como ponto de partida para a apresentação da nossa análise os
primeiros compassos do quarteto. Neles, observarmos a apresentação do tema176

Muitos desses pontos já foram apontados por SALLES (2012b) em seu artigo Villa-Lobos:
desafiando a Teoria e análise musical em que o autor aponta elementos que podem ser relacionados
com a escola francesa como o uso do tema cíclico em escala pentatônica.
Pretendemos publicar em breve dois artigos: Um deles conterá a análise musical detalhada do
primeiro movimento do Quarteto de Cordas no.3 de Villa-Lobos e o outro investigará as
aproximações estilísticas entre o quarteto e a música francesa através da análise musical.
176 Apesar do conceito de tema em música, relacionar-se diretamente com a música tonal,
utilizaremos nesse trabalho sua definição mais abrangente, presente em NATTIEZ (1987), que
define tema da seguinte maneira: “Qualquer elemento, motivo ou pequena peça musical que
originou alguma variação se torna um tema a partir desse momento”.
Já SCHOENBERG (2008, p:130) afirma que o tema caracteriza-se por ser uma sucessão de sons
que traz um problema a ser resolvido ao longo da composição que é, assim, proposta através de
suas próprias consequências.
175
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deste primeiro movimento, formado por uma pentatônica em mi cujo conjunto
corresponde ao 5-35 (02479)177 (fig.1).

Figura. 1: Villa-Lobos. Quarteto de Cordas no.3, movimento I, violino II, tema inicial, c. 1-4.

Ao analisarmos o tema, que é anunciado pelo violino II, podemos observar
um aspecto interessante, à medida que nos três primeiros compassos, os
subconjuntos apresentam a mesma forma primária (025) com o mesmo número
de conjunto de classes de alturas 3-7178, o que nos leva a concluir que trata-se de
uma tema que tem como unidade mínima o conjunto 3-7 (fig. 2) (SALLES, 2012b).

Figura 2: Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, movimento I,
análise da linha do violino II, c. 1-3.

Em seu artigo, SALLES (2012b) exemplifica como esse material aparece de
maneira recorrente de diversas formas, dando a esse conjunto o nome de ‘célula

Todas as figuras de análise musical e excertos de exemplos relacionados ao Quarteto de Cordas
no.3 de Villa-Lobos são editados pelo autor a partir da seguinte fonte: VILLA-LOBOS, H. 3eme
quatuor – pour 2 violons, alto et violoncelle. Paris: Max Esching.1929.
178 Na música tonal, a menor unidade de uma peça, aquilo que garante a sua coerência era
denominada motivo. A partir do século XX, da descoberta de novas ferramentas de análise, como
a teoria dos conjuntos, surgiu o termo ‘conjunto de classe de alturas’. Entende-se por ‘conjunto
de classe de alturas’ um novo tipo de motivo, que garante a unidade da peça através de sua
repetição, inversão, transposição, aumentação e diminuição (SHOEMBERG, 2008; KOSTKA,
2006, p.178).
177
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temática’. Dentre os exemplos apontados, o autor chama a atenção para a linha
melódica do violino I (c. 4) que apresenta recorrentemente o conjunto 3-7 (fig.3),
bem como a linha do violino II que, mais adiante (c. 5), atua como
acompanhamento da linha melódica principal (violino I) e que também apresenta
o conjunto 3-7 (fig. 4), como mostramos nos exemplos abaixo:

Figura 3: Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, movimento I,
análise da linha do violino I, c. 4-5.

Figura 4: Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, movimento I,
análise da linha do violino II, c. 5.
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Podemos dizer, portanto, que nesse mesmo trecho o conjunto 3-7 pode ser
considerado um elemento estruturador desses compassos devido à sua
recorrência (fig. 5).

Figura 5: Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, movimento I, conjunto 3-7, c. 1-5.

Este mesmo conjunto também é encontrado em todo o movimento do
quarteto. Destacamos abaixo um exemplo da recorrência do conjunto inserido na
linha melódica principal, enunciada pelo violino I (c. 41-45) (fig. 6).

3-7

3-7

3-7

3-7

Figura 6: Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, movimento I, violino I, conjunto 3-7, c. 41-45.
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3.1.2 Novas linhas melódicas a partir de variações da célula motívica
inicial
Outro aspecto importante a ser destacado ao analisarmos a dimensão
horizontal da composição são diversas variações motívicas179 que geram novas
linhas melódicas a partir da utilização do conjunto 3-7 do tema inicial. Essas
variações somadas à associações com outros conjuntos de classe geram novas
linhas melódicas. Dentre as que foram originadas, gostaríamos de destacar três.
Duas delas derivam diretamente do tema I e portanto chamaremos de variação I
e variação II. A terceira será considerada um segundo tema por possuir
características que revelam maior independência e identidade própria. A seguir,
apresentaremos uma descrição das mesmas.

3.1.2.1 Variação I
A variação I aparece primeiramente na linha do violino I (c. 4) e recorre
diversas vezes no primeiro movimento. A partir de uma diminuição rítmica do
conjunto 3-7, observamos essa nova linha melódica gerada em Fá#, cujo conjunto
de classe resultante é o 6-32 (024579)180 (fig. 7):

Figura 7: Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, movimento I, violino I, variação I, c. 4.

179 Para embasarmos o conceito de variação do motivo, utilizamos o livro Fundamentos da
Composição de Shoemberg (2008, p.35). Na obra, o autor alega que a variação do motívica é
necessária para evitar o declínio do interesse dos ouvintes, ou seja, evitar a monotonia. A variação
motívica exige a mudança de alguns fatores menos importantes e a conservação de outros mais
importantes. A determinação dos elementos mais importantes a serem conservados na célula
motívica dependerá dos objetivos composicionais.
180 A análise detalhada dessa linha melódica encontra-se no item 3.1.1

238

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

3.1.2.2 Variação II
É interessante notar que apesar da estruturação baseada no conjunto 3-7,
outro elemento importante se faz presente na composição: as regiões em que as
coleções de notas resultante formam uma escala diatônica. Durante o movimento
I, notamos que a aparição do temas e de outras linhas melódicas de destaque
relaciona-se diretamente com os trechos onde a coleção de notas forma uma
escala diatônica.
A importância de mencionarmos esse aspecto da análise se deve ao fato
de que ele também afeta diretamente a questão da variação do tema principal. É
devido à essas regiões diatônicas que identificamos variações de linhas melódicas
em que a célula motívica não é repetida literalmente (preservando os traços e as
relações intervalares), ou seja, ela modifica a peça estruturalmente por meio da
necessidade de ajuste às novas regiões escalares que aparecem, o que gera uma
variação da linha melódica por repetição motívica modificada.
A variação II é um exemplo desse tipo de procedimento e ela aparece com
maior destaque na linha do violino I (c. 41) (fig. 8). A repetição motívica
modificada é possível devido à coleção de notas do trecho que correspondem a
uma escala de sete notas (fig. 9). Essa coleção permite a geração de novos
conjuntos de classe, como o conjunto 3-9 (027), o que gera uma nova variação da
linha melódica (fig. 10). Além de repetição motívica modificada, a variação II
também possui uma diminuição rítmica do tema I.
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Variação II

Figura 8: Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, movimento I, variação II, c. 41-45.

Figura 9: Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, movimento I,
análise da coleção de notas do trecho, c. 41-45.

Figura 10: Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, movimento I,
análise da variação II, c. 41-45.

3.1.2.3 O segundo tema – aspectos estruturais
O segundo tema é inicialmente apresentado com dinâmica pianíssimo em
uma passagem polifônica complexa (fig. 11), onde o tema principal, a variação II
240

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

e o segundo tema aparecem sobrepostos sob uma mesma região escalar
diatônica. É interessante notar que ao ser apresentado, ele não assume papel de
destaque, na medida em que, nessa passagem, as indicações de pianíssimo na
linha do violino I (c.51), somada à indicação de forte na linha do violino II (c. 49)
e a de mezzo-forte (c.51) na linha do violoncelo nos levam a crer que os elemento
de destaque desta passagem são a linha do violino II, seguido da linha do
violoncelo, que apresentam a variação do tema e o tema, respectivamente. Tratase, portanto de uma gradação de níveis de dinâmica.
Neste trecho, a unidade mínima que compõe o tema é o conjunto de classe
3-7 (Fig. 12), ou seja, podemos dizer que o segundo tema contém a mesma
unidade mínima do tema inicial e, consequentemente, se relaciona diretamente
com o mesmo por possuir uma linha melódica gerada por motivos providos do
tema I. Os principais elementos de contraste do segundo tema e que também
revelam a sua identidade são o ritmo em tercinas de semínima – que não havia
aparecido até então –, e também a sua última nota, dó bequadro, que forma um
intervalo de semitom cromático com a nota anterior.
Entre o primeiro conjunto 3-7 destacado (fig. 12), (formado pelas notas Lá,
Fá# e Mi) e o terceiro conjunto destacado (formado pelas notas Dó#, Mi e Fá#) é
interessante notar que há a permuta de uma nota (Lá por Dó#) entre os dois
compassos, mas mesmo assim, há uma manutenção do conjunto 3-7. Outra
aspecto interessante, é que essas 4 notas (Lá, Mi, Fá# e Dó#) formam o conjunto
4-26, que é o mesmo que aparecem nos acordes da figura O, o que aponta uma
forte coerência entre o tema I e o tema II pois ambas as linhas melódicas são
estruturadas a partir do conjunto 3-7.

241

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

Legenda
Tema II

Variação II

Tema I

Figura 11: Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, movimento I, segundo tema, c. 49-53.
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3-7

3-7

3-7

Fig. 12: Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, 1o. movimento, conjunto 3-7, c. 51-53.

3.2

QUESTÕES

CONTRAPONTÍSTICA:

O

RELACIONADAS
RECURSO

IMITATIVO

À
NO

TEXTURA
PRIMEIRO

MOVIMENTO
Segundo BERRY (1987 In: SALLES, 2009, p.69), a textura da música
consiste em seus componentes sonoros; ela depende em partes desses
componentes soando em simultaneidade ou concorrência, suas qualidades são
determinadas por interações; inter-relações, projeções relativas e substanciais das
linhas componentes ou outros fatores sonoros desses componentes. No caso do
primeiro movimento deste quarteto, analisamos a questão textural segundo
critérios estipulados por KOSTKA (2006), SHOENBERG (2008) e SALLES (2009).
A partir do que observamos em nossa análise, gostaríamos de destacar questões
referentes à textura contrapontística imitativa.
ESTRELLA (1970, p.10) já observara que desde o Quarteto no.2 é frequente
a “apresentação de um tema em entradas sucessivas das quatro vozes, como é
constante o uso da imitação”. De fato, o primeiro movimento apresenta como
elemento de estratégia composicional importante o contraponto imitativo à
medida que ao longo de todo o movimento notamos o primeiro tema, variação I,
variação II ou o segundo tema sendo imitados recorrentemente. Algumas das
características das imitações detectadas são apresentadas abaixo. É importante
dizer que nem todas as características listadas aparecem em todas as imitações
mas que também às vezes mais de uma dessas característica é detectada nas
imitações.
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Transposição: Em muitos trechos da composição, observamos o uso de
transposições quando a voz principal é imitada. No exemplo abaixo (fig. 13), o
tema anunciado no violino II (c. 1) reaparece transposto décima segunda acima
no violino I (c. 17):

Figura 13: Villa-Lobos, Quarteto de cordas no. 3, movimento 1,
tema transposto décima segunda acima, c. 17.

Outro exemplo de linha melódica imitada a partir de uma transposição
acontece no compasso 11 no qual o violoncelo imita a linha do violino I, seguido
pela viola (c. 13) a partir de uma transposição de décima segunda abaixo (fig. 14):
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Figura 14: Villa-Lobos, Quarteto de cordas no. 3, movimento 1,
variação I transposta por quinta, c. 11 e 13.

1. Acomodação à região escalar: Além de transposições, observamos que
algumas imitações sofrem ajustes para se acomodar à região escalar181.
No exemplo abaixo, o tema apresentado pelo violino I inicia-se em sol
bemol (fig. 15), no entanto, o trecho encontra-se sob uma coleção de
notas referente à escala de Mib menor (fig. 16), o que possibilita o
compositor acomodar os elementos internos do tema de acordo com
essa modificação, gerando o hexacorde 6-32 formado pelas notas Eb, F,
Gb, Ab, Bb e Db. Devido a essa modificação, o conjunto 3-4 (015) é

Esse procedimento assemelha-se às imitações da música tonal, pois em ambas é necessário
uma acomodação à região escalar do trecho. No caso da música tonal, a imitação em questão se
denomina imitação tonal em contraposição à imitação real onde os intervalos reais da linha
melódica que foi imitada são preservados (KOSTKA, 2006).
181
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gerado (fig. 17), criando assim novas formas-motivo, que poderão ser
utilizadas subsequentemente.

Figura 15: Villa-Lobos, Quarteto de cordas no. 3, movimento I, tema imitado a partir de
repetição motívica modificada, c. 30-32.

Figura 16: Villa-Lobos, Quarteto de cordas no. 3, movimento I, análise da coleção de notas do
trecho, c. 30-32.
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Figura 17: Villa-Lobos, Quarteto de cordas no. 3, movimento I, análise do tema, c. 30-32.

4. APROXIMAÇÕES ESTILÍSTICAS COM O PERÍODO CLÁSSICO:
INDÍCIOS A PARTIR DO CONTRAPONTO E DO TRABALHO COM
CÉLULAS MOTÍVICAS
Terminadas as descrições a respeito da análise musical, passemos agora
para as aproximações estilísticas com o período clássico. A simples escolha em
adotar quatro movimentos nesse quarteto pode ser considerada uma
aproximação estilística com Haydn pois, segundo EISEN (2013, p.1),
anteriormente aos Quartetos de Cordas op. 9 (1969-1970) do compositor austríaco,
existe bastante variação não só em relação ao número de movimentos, mas
também em relação às características estilísticas do gênero. Os quartetos de
Richter op. 5, no. 1-6 (1765-7), por exemplo, possuem 3 movimentos, os quartetos
de Haydn op. 1, no.1-6 e op. 2, no.1-6 (1757-62) possuem 5 movimentos.
A partir dos Quartetos de Cordas op. 9 houve uma reconfiguração do modelo
de cinco para quatro movimentos que, segundo GRAVE (2006, p.23), foi um
“divisor de águas, uma mudança permanente em seu conceito de gênero e uma
ocasião para rever algumas de suas normas e premissas estilísticas” (EISEN, 2013,
p.1).
Podemos dizer portanto que a partir de 1772, quando Haydn concluiu os
Quartetos de Cordas Op. 20 é que confirmou-se a estabilização de 4 movimentos
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como padrão para o gênero como já era pré-estabelecido na sinfonia
(BURKHOLDER, 2010. p.542, 543; SALLES, 2012b).
Segundo SALLES (2012b) só essa escolha de Villa-Lobos em adotar quatro
movimentos em todos os quartetos, do segundo ao décimo-sétimo já constituiria
portanto uma referência direta ao Classicismo.
Além disso, outro elemento que revela um indício de aproximação
relaciona-se com a textura e material musical da obra. Ao analisar a questão
textural nos Quartetos de Haydn, GRAVE (2006, p.34) afirma que “se a
habilidade do gênero quarteto de cordas de ‘brilhar’ como um grupo de vozes
solistas é uma das virtudes básicas, ela é também uma das mais complexas”, e é
por isso que em diferentes graus, os trabalhos que tratam dos quartetos de Haydn
e as de seus contemporaneos dão especial atenção aos assuntos relacionados à
textura e à técnica conjunto182.
Ainda existem diversos pontos em discussão com relação à questão
textural nos quartetos de cordas de Haydn183, no entanto, pode-se dizer que todos
esses trabalhos analisam como, em termos de textura, o material temático é
alocado entre as partes, principalmente no que diz respeito à uma característica
dos Quartetos de Cordas de Haydn considerada por ROSEN (1997, p. 141) como

A dissertação de Levy The Quatuor Concertant in Paris in the Latter Half of the Eighteenth Century
de 1971, o ensaio de Hickman The Flowering of the Viennese String Quartet in the Late Eighteenth
Century de 1989, o livro de Parker The String Quartet, 1750–1797: Four Types of Musical Conversation
(2002) e o livro de GRAVE (2006) The string quartets of Joseph Haydn são exemplos de trabalhos que
tratam dessa questão de maneira aprofundada.
PARKER (in GRAVE, 2006), por exemplo, classifica os quartetos do século XVIII em termos de
quatro tipos de discurso: a “aula” ou “palestra”, em que o primeiro violino predomina sobre os
outros instrumentos, a “conversa polida”, na qual a responsabilidade temática pode passar mais
ou menos sistematicamente pelos instrumentos, e o “debate” que surge quando partes inferiores
competem por atenção, sem sair de seus papéis previamente designados como vozes secundárias
ou subsidiárias.
183 PARKER (in GRAVE, 2006, p. 36), por exemplo, descreveu como conversa polida, trechos onde
a textura caracteriza-se por uma sucessão de frases ‘solo’ que são atribuídas a diferentes membros
do conjunto enquanto que os outros membros são obrigados a desempenhar o papel de
acompanhamento. Contrariando PARKER, GRAVE (2006) defende a ideia de que a técnica do
quarteto de cordas de Haydn é melhor representada como a colaboração flexível de instrumentos
individuais trocando suas funções como vozes principais ou subserviente, afim de construir o
discurso.
182
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uma inovações mais marcantes do gênero: o “ambiente de conversação” entre as
vozes.
Observamos um exemplo desse “ambiente de conversação” no primeiro
movimento do quarteto opus 76 no. 2. Nele, Haydn emprega a textura
contrapontística imitativa como técnica composicional. Já nos primeiros
compassos (fig. 18), por exemplo, o motivo de quintas descendentes do tema em
ré menor enunciado pelo primeiro violino (c. 1-2) é repetido pela viola (c. 13-14),
pelo segundo violino (c. 15-16) e pelo violoncelo (c. 17-18).
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Figura 18. Haydn, Quarteto de Cordas em Ré menor – Op. 76, no.2,
contraponto imitativo. c. 1-21184

Em nossa análise, encontramos o emprego da textura imitativa de maneira
assemelhada no Quarteto de Cordas no.3 (fig. 19). Nos primeiros compassos do
primeiro movimento a melodia principal apresentada pelo primeiro violino (c. 45) é imitada pelo violoncelo e viola (c. 11-16), fazendo portanto referência a esse
“ambiente de conversação” descrito por ROSEN (1997).

Todas as figuras e excetos de exemplos musicais relacionados ao Quarteto de Cordas em ré menor
de Haydn são editados pelo autor a partir da seguinte fonte:
HAYDN, J. String Quartet in D minor – op. 76 no.2. In: ALTMANN, W. Eleven late string quartets:
op. 74,76,77. Nova Yorque: Dover Publications. 1979.

184
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Fig. 19. Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, contraponto imitativo. c. 1-16.

Ainda sobre esse mesmo ponto, ao observarmos a distribuição das linhas
melódicas ao longo do Quarteto de Cordas no.3 de Villa-Lobos, notamos que existe
certo equilíbrio dessa distribuição pelas vozes como observamos na tabela
abaixo, o que também apontaria para uma aproximação estilística com Haydn a
partir da assemelhação com aspectos texturais do quartetos de cordas do
compositor austríaco (tab. 1).
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Trecho

Material melódico

Instrumento

c. 1-3

Tema I

Violino II

c. 4-6

Variação I

Violino I

c. 11-14

Variação I

Violoncelo/Viola

c. 17-19

Tema I

Violino I

c. 20-21

Variação I

Violoncelo

c. 30-32

Tema I

Violino I

c. 33-40

Variação I

Violino II/Violino I/Violoncelo

c. 40- 45

Variação II

Violino I

c. 49-54

Variação II

Violino II

Tema I

Violoncelo

Tema II

Violino I e Violino II

c. 61-63

Tema II

Violino I e Violino II

c. 77-81

Tema II

Violino II

c. 82-85

Tema I

Violoncelo/ Viola/ Violino I

c. 87-88

Variação I

Violino I

c. 89-91

Tema II

Violino II

c. 92-98

Variação II

Violoncelo

c.101-106

Variação II

Viola

c. 109-114

Variação II

Violino II

c. 117-121

Variação II

Violino I
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c. 125-129

Tema II (fragmento e

Violino II

inteiro)
Viola
c. 133-135

Tema I

Violino I

Tema II

Violoncelo

c. 136-140

Tema II (fragmento)

Violoncelo

c. 141-145

Tema II

Violino I

Tema I

Violoncelo

Tema II

Violino I

c. 152-159

Tema I

Viola

c. 172-175

Tema I

Violino I

c. 182-190

Tema II

Violoncelo

c. 146-148

Tabela 1. Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, movimento I, análise da distribuição das
linhas melódicas principais pelas vozes.

Outra possível relação entre os dois compositores refere-se ao trabalho
com as células motívicas. No verbete de GROVE, a respeito de Haydn,
encontramos a seguinte descrição a respeito da obra do compositor (WEBSTER,
2013, p.3):

In general, Haydn’s art is based on the traditional principle of
variety within unity. ‘Once I had seized upon an idea’, he said to
Griesinger, ‘my whole endeavour was to develop and sustain it in
keeping with the rules of the art’. A Haydn movement works out a
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single basic idea; the ‘second theme’ of his sonata forms is often a
variant of the opening theme185.

A citação acima refere-se à ideia de ‘monotematismo’ tida como
característica na música de Haydn (ROSEN, 1997). Assim como descreve
WEBSTER (2013), encontramos no Quarteto de Cordas no.3 de Villa-Lobos uma
relação motívica do segundo tema com o tema de abertura, visto que em sua
primeira aparição, a unidade mínima do segundo tema é formada pelo mesmo
conjunto que representa a unidade mínima do tema de abertura, o conjunto 3-7
(fig. 20).

3-7

Figura 20: Villa-Lobos, Quarteto de Cordas no.3, conjuntos 3-7, c. 1-3 e 51-53

Sob o pretexto de encontrarmos a mesma unidade motívica entre o tema
de abertura e o segundo tema, podemos dizer que este seria mais um indício de
aproximação entre os dois compositores, pois demonstra em Villa-Lobos um

Em geral, a arte de Haydn se baseia no princípio tradicional de variedade dentro da unidade.
‘Uma vez que eu me debruço sobre uma idéia’, disse ele a Griesinger, 'todo o meu esforço é o de
desenvolvê-la e sustentá-la de acordo com as regras da arte’. Um movimento de Haydn trabalha
uma única ideia básica, o ‘segundo tema’ de suas composições em forma-sonata trata-se
frequentemente de uma variante do tema de abertura. [Tradução do autor.]

185
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indício da escrita monotemática de Haydn, o que nos revelaria um ponto passível
de revisão dentro do que encontramos na bibliografia consultada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do que analisamos, podemos observar que o conjunto 3-7
constitui um elemento importante, pois além de ser a unidade mínima do tema
inicial, também encontra-se presente de maneira recorrente em vozes que
executam melodias principais, em vozes que executam a linha do
acompanhamento, em passagens escalarmente diatônicas e em passagens
escalarmente não-diatônicas.
Tal conclusão também pode ser considerada uma evidência de que, ao
iniciar sua descrição deste primeiro movimento, a afirmação de ESTRELLA
(1970, p.33) de que (1970, p.33) “uma célula de três notas dá nascimento a várias
ideias musicais estreitamente aparentadas” está em perfeito acordo com o que
encontramos na análise do material, pois o conjunto 3-7 encaixa-se na descrição
do autor à medida que esse conjunto seria a célula de três notas que dá
nascimento a várias ideias musicais estreitamente aparentadas. Em outras
palavras, poderíamos dizer que o conjunto 3-7, presente nos três compassos
iniciais como unidade mínima do tema inicial, também está presente ao longo de
todo o movimento, garantindo assim a unidade da peça e também a geração de
novos materiais a serem explorados como a Variação I, Variação II e Segundo
Tema, o que possibilita o desenvolvimento da peça.
Com relação à textura contrapontística imitativa, pudemos perceber que o
recurso da imitação é amplamente utilizado como estratégia composicional neste
movimento e dentre algumas características das linhas melódicas imitadas
abordadas descrevemos a questão da transposição, a questão da acomodação às
regiões escalares e a questão da aumentação.
Com relação às aproximações estilísticas com o período clássico, embora a
grande admiração de Villa-Lobos por Haydn tenha sido evidenciada de forma
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mais clara como influência composicional a partir do seu Quarteto de Cordas no.6,
podemos notar indícios dessa influência já em seus primeiros quartetos. Sobre
isso, SALLES (2012c) afirma que Estrella se equivocou ao desconsiderar a grande
importância da escrita contrapontística nos quartetos de Haydn, pois em vários
de seus quartetos, Villa-Lobos emprega procedimentos haydnianos como:
passagens e exposições temáticas, seções de desenvolvimento, scherzos, variações
haydnianas que empregam texturas imitativas, fugatos e demais convenções
polifônicas.
Com os dados coletados em nossa análise, e a influência mais direta da
escola francesa, somos facilmente levados desconsiderar outras aproximações
estilísticas e portanto afirmar que não existe ligação do quarteto com Haydn. No
entanto, embora a relação mais direta do quarteto no. 3 seja com a escola francesa,
é importante que verifiquemos outras relações possíveis, pois embora este seja o
aspecto mais marcante da obra, ao associá-la apenas à Escola Francesa e rejeitar
outras evidências na música de Villa-Lobos, alguns autores apenas repetem
juízos que, segundo SALLES (2012b, p. 13), poderiam ser revistos e reformulados,
além de limitar o alcance de trabalho deste compositor.
A pesquisa no ponto que está revela que os indícios encontrados ainda
necessitam de maior aprofundamento a respeito da relação entre o Quarteto de
Cordas no.3 e o período clássico. No entanto, podemos dizer que se por um lado
ainda existe a necessidade de aprofundamento dessa relação devido à diversas
dificuldades encontradas em tentar aproximar dois compositores de períodos tão
distintos, por outro lado, a negação veemente de tal aproximação também pode
ser relativizada pois ao adotar alguns procedimentos característicos do gênero,
uma relação indireta pode ser feita.
Se Haydn é considerado um dos principais determinadores dos padrões
estilísticos do gênero Quarteto de Cordas (ROSEN, 1997; LUCAS, 2005),
podemos dizer que ao utilizar-se dos mesmos procedimentos, Villa-Lobos faz
referência à esses padrões e consequentemente à Haydn e é por isso que se faz
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necessário relativizar a postura de determinados autores que ao negar
veementemente a influência de Haydn nos quartetos de cordas de Villa-Lobos,
desconsideram também algumas relações que podem nos auxiliar a ter uma
compreensão mais aprofundada da obra villalobiana.
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brasileira pela expressão espontânea da cultura popular
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Resumo
Os discursos destinados à compreensão da razão humana e da sociedade levaram os escritos
filosóficos e/ou históricos a uma senda de confrontação conceitual marcada pela diversidade das
plataformas epistemológicas, com suas teorias e metodologias. É a relação direta dos sistemas
explicativos com a indecibilidade inerente do ser e a transitoriedade dos padrões culturais que o
sustenta que define o sistema interpretativo. Na tradição das lógicas das disciplinas, as narrativas
sobre a condição humana transformaram-se em corpos teóricos que definem as fronteiras de
análise, mas também, revelavam as ideologias das escolhas teórico-metodológicas e suas formas
de representação dessa condição. A própria musicologia, apesar das especificidades de suas
ferramentas de análise, dialoga com os quadros conceituais e ideológicos dispostos pela natural
tangência de seu objeto de estudo com as ciências humanas. O objetivo dessa comunicação é
discorrer como um programa de discurso sobre a música no Brasil colonial se formou e se
projetou nos projetos de entendimento de sua identidade. Trata-se de Ideias sobre a Música, de
Manuel de Araújo Porto Alegre, escrito em 1836. Tendo a Independência como marco histórico
que impulsiona a leitura do que seria o Brasil, Porto Alegre se debruça sobre a música praticada
e composta no Brasil tratando de defini-la. O texto tratará de demonstrar a apropriação dos
princípios da Escola Eclética Francesa, principalmente por Victor Cousin, na formulação das teses
de Porto Alegre, e como, dessa plataforma nativista, ela se projetou na construção da imagem
histórica da música no Brasil. O trabalho faz parte de uma linha de pesquisa que analisa a
formação discursiva da historiografia musical brasileira. Refletindo o jogo da dominância dos
discursos, dos seus cânones e pontos de transição/ruptura, a pesquisa trata de desenvolver uma
crítica dos enunciados a partir da consideração da historicidade dos postulados e suas formas de
construções de sentido.
Palavras-chave: Historiografia musical brasileira; Brasil Colonial; análise de discurso; Manuel de
Araújo Porto Alegre.

O TEMPO DOS DEUSES: A BUSCA DA IDENTIDADE BRASÍLICA
Após os feitos de 1822 lentamente forjou-se uma intelectualidade que
buscou equacionar os muitos problemas advindos com a independência política.
Inúmeros autores assentem que a questão primordial, no início da autonomia
política, foi a manutenção da unidade territorial. O nó górdio da questão seria,
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então, o desafio que se impunha a uma elite política de mentalidade localista,
latifundiária, escravocrata e antiliberal. O cenário completava-se com a
fragilidade dos setores burgueses, que não conseguiam aglutinar-se para forjar
um discurso de reformas amplas, apoiado no trabalho livre e desenvolvimento
do mercado.
Para Maria Orlanda Pinassi (1998), tal fenômeno agravava-se na medida
em que a própria sustentação de uma pequena burguesia estava nos aparelhos
burocráticos do Estado, o qual, por sua vez, era mantido por uma elite agrária e
escravocrata, absolutamente anacrônica para os padrões do estabelecimento das
estruturas econômicas capazes de sustentarem um projeto de nação num circuito
de desenvolvimento pleno da mentalidade capitalista que guiava a economia do
sistema Atlântico.
O discurso radical da mudança da mentalidade foi estetizado. A falta de
coesão da classe burguesa impedia uma “revolução” nos moldes franceses.
Todavia a desarticulação política não impediu a formação de intelectuais que,
mesmo isolados da ação política ou fragilmente representados por liberais como
Gonçalves Ledo, deram vozes ao desejo de modernização através de uma crítica
sistemática aos modelos de hegemonia social que se perpetuavam desde as
profundezas coloniais.
A manifestação literária tornou-se, então, uma plataforma política. Após a
Independência, despontaram a prosa patriótica, o ensaio político e o sermão
nacionalista, enfim, texto que exaltavam a reflexão política no novo espaço de
autonomia. Ainda que não esteticamente significativa, essa literatura foi
fundamental para instar a discussão da modernização do Brasil. Fundamental,
também, para incentivar a uma nova geração a pensar o problema do Brasil.
Para Pinassi (1998), foi justamente a nova elite intelectual, advinda dessa
burguesia amorfa, a redentora do processo que, aliás, não tinha uma plataforma
de discurso social, o que justificaria o discurso estético-histórico de construção:
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Na medida em que se empenhavam [nova intelectualidade] na
sensibilização do público leitor em relação aos elementos fundantes da
universalidade burguesa, a velha aristocracia agrária seria, no máximo,
parte de seu alvo crítico, jamais demandante de suas idéias
modernizantes. Quem, então, estaria recrutando seus préstimos
intelectivos? Um punhado de políticos ilustrados e isolados no centro
das decisões políticas? Ora, o Estado, nem mesmo enquanto forma de
representação estritamente política – esvaziado que estava, na regência
de Feijó, de conteúdo social – conseguia contornar a superficialidade de
sua “hegemonia” (PINASSI, 1998, p.139).

No calor dos panfletos facciosos, um movimento, a princípio pequeno,
ganhou força. Alinhava-se à tendência da revolução romântica de que tinha plena
consciência, como demonstra Torres Homem (apud PINASSI, 1998, p.139):

[...] com a expiração do domínio Português, desenvolveram-se
as idéias. Hoje o Brasil é filho da civilização francesa; e como Nação é
filho dessa revolução famosa, que balançou os tronos da Europa e
repartiu com os homens a púrpura e o cetro dos Reis.

Como o discurso da autonomia dos povos que animava a revolução
estendia-se às formas de expressão da terra, definia-se também a existência, viva
ou latente, de uma literatura portuguesa e outra brasileira. Em pouco tempo,
escritores brasileiros, como Domingos José Gonçalves de Magalhães, começaram
a enfatizar a liberdade individual, o subjetivismo e uma preocupação com a
construção de uma história do Brasil pela perspectiva do brasileiro.
Nesse mesmo momento, forjava-se a certeza de que o atraso do Brasil
estaria vinculado às amarras de um clero corrompido e de uma nobreza
espoliativa. Sob esses alicerces, erguia-se o discurso abolicionista, capitalista e
anticlerical no sentido de resistência a uma Igreja que compartilhava, desde
sempre, as benesses do poder oligárquico.
Tal perspectiva é importante, pois, desse sentimento, formou-se um
cânone que, na historiografia musical, negará a importância da música religiosa
feita no Brasil em tempos coloniais, de Manuel de Araújo Porto Alegre a Mario
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de Andrade. E mais, mesmo Curt Lange tinha uma postura explicitamente
anticlerical, negando à Igreja qualquer estímulo de criação capaz de gerar a
qualidade musical dos mestres mineiros. Como já tratei em outros textos,
somente na geração de musicólogos que começam a publicar na década de 1960
o julgo da tradição anticlerical, localizada no discurso biossociológico, foi
superada.
Quanto à historiografia musical, a década de 1830 construiu as colunas nas
quais sustentar-se-iam os conceitos e valores concernentes ao que se consideraria
ser brasileiro. Para a discussão sobre a arte destaco três ambientes onde se
consubstanciaram os princípios legitimadores, em outras palavras, o crivo
nacionalizador do futuro: (1) o impulso da Revista Nitheroy; o Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro; e a Escola de Recife. Evidentemente, não forjaram um
discurso formalista sobre a linguagem musical, mas de conteúdos histórico e
simbólico

fundamentais,

que

projetaram

cânones

resistentes

sobre

a

historiografia musical brasileira.
O presente texto trata deste primeiro grande momento: a publicação da
Revista Nitheroy. Em 1836, o ideário romântico nacionalista é sistematizado na
literatura de Domingos José Gonçalves de Magalhães. Junto com Manuel de
Araújo Porto Alegre e Francisco de Sales Torres Homem, lançou a Revista
Nitheroy, com apoio de D. Pedro I. O contexto que gerou a publicação foi a
presença dos jovens brasileiros nos círculos parisienses da Academia, que não
foram em missão para a França, e sim buscando a sofisticação de seus talentos;
Gonçalves de Magalhães para estudar filosofia; Porto Alegre, pintura, com
Debret; e Torres Homem, direito. Viveram no vórtice do romantismo literário e
filosófico francês, vivenciando as artes e o pensamento através de Victor Cousin,
Lamartine, Vitor Hugo, Almeida Garret, mentores, entre outros, do Instituto
Histórico de Paris (PINASSI, 1998).
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A ESCOLA ECLÉTICA FRANCESA
Os argumentos que definem todo o alinhamento filosófico da primeira
geração de românticos do Brasil têm um porto seguro: a Escola Eclética fundada
nas ideias de Maine de Biram e Victor Cousin. Principalmente, este último teve
influência direta sobre os intelectuais brasileiros que tiveram forte atuação entre
1830 a 1870, rivalizando-se com os tradicionalistas católicos e kantianos liberais.
De Cousin, os intelectuais brasileiros, como Gonçalves de Magalhães,
Araújo Porto Alegre, Silvestre Pinheiro Ferreira, entre outros, assimilaram a
noção otimista do Estado, sempre, a partir de uma óptica liberal (encontro de
todas as ideias) e legalista; constituída da ação transformadora do homem pela
inteligência e liberdade, ultimada na forma do Estado, assim, encontrando o
homem a sua relação com o belo, como afirma Victor Cousin:

A beleza da arte é superior à beleza natural com toda a
superioridade do homem sobre a natureza. E não deve dizer-se que esta
beleza seja uma quimera, pois a mais alta verdade está no pensamento;
o que reflete melhor o pensamento é o mais verdadeiro, e as obras de
arte são por isto muito mais verdadeiras que as da natureza. O mundo
da arte é tão verdadeiro como o mundo político e o mundo da indústria.
Como os outros dois, é obra da inteligência e da liberdade do homem,
trabalhando umas vezes sobre uma natureza rebelde e sobre paixões
desenfreadas, outras sobre belezas grosseiras (apud PAIM, 1999, p.11).

Pauta romântica que encontra afirmações similares em Schilling, Schiller
e Holderlin, a questão da estetização da realidade pela arte foi vista como
fundamental para a definição da própria ação política e filosófica. Assim como
os alemães, Cousin considera a filosofia e arte um todo relacional. Observa que a
estetização da vida acaba por induzir uma visão religiosa, pois o homem, por
meio da natureza, potencializa um reconhecimento à ordem divina; outro
conceito caro aos redatores da Revista Nitheroy.
Por fim, cabe destacar o desenvolvimento do idealismo e historicismo, que
deram sustentação ao manifesto da primeira geração de pensadores românticos
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do Brasil. Para Cousin, seguindo as considerações de Antônio Paim (1999), o
mundo das ideias é derivado de um desenvolvimento da percepção do mundo:

O homem, pois, na visão de Cousin, percorrendo as etapas da
ciência e da economia política, do direito e do Estado, das artes e do
culto religioso, não se dá ainda por satisfeito e descobre que pode
considerar autonomamente o próprio pensamento para cogitar da
verdade e da falsidade e também da reflexão em geral. A forma natural
do pensamento são as idéias, razão pela qual o pensamento só se
compreende tomando a si mesmo como objeto, isto é, as idéias. Aqui
efetivamente a criação humana chega ao seu limite superior (PAIM,
1999, p.14).

Contudo somente a filosofia poderia sistematizar a compreensão da
formação das ideias. O seu princípio seria justamente histórico, pois, no tempo,
formar-se-ia o universo das ideias, tanto como condição de existência – momento
supremo das etapas da retroação, estetização e culto da natureza; como de
desenvolvimento – a filosofia avançaria pelo confronto das ideias. Para tanto,
assim como Hegel, de quem Cousin era próximo, o plano historicista era o
fundamento do desenvolvimento da sociedade.
A transformação do idealismo hegeliano de Cousin em ecletismo está na
associação com o psicologismo herdado de Maine de Biram. Primeiro, por uma
conversão ao platonismo – expressa, em Porto Alegre, como concepção da teoria
do ethos. Segundo, pela expressão do pensamento espiritualista, ou seja, a
consideração de uma realidade dualística – a perfeição de Deus e da razão – como
o caminho para a filosofia e moral perfeita. É um resgate romântico da antiga
escolástica, que justifica não somente o apego à arte como forma filosófica de
expressão, mas o conceito de infinito e adesão à religiosidade. Desdobramentos
dessa escola são o simbolismo, o liberalismo e, por ele, o laicismo, pois para a
verdade seria necessária a dialética da grande contradição – espírito e corpo.
Por fim, por ecletismo, entende-se o esforço filosófico por equilibrar a
explicação científica com termos que não a apartem de uma espiritualidade
fundamental para um psicologismo da observação científica:
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Ao caracterizar como fato primitivo da consciência ao esforço
voluntário - decorrente da iniciativa do sujeito, sem que haja sido
instado por estímulos externos – e assim se apreender como causa e
liberdade, o espiritualismo eclético punha na balança um argumento
que então se considerava como correspondendo plenamente às
exigências da observação científica. Como Biran nunca se propusera
refutar o empirismo, mas apenas torná-lo coerente, introduzia-se a
psicologia no caminho da ciência moderna. A afirmativa da realidade
espiritual se fazia incorporando as conquistas da Época Moderna e, ao
mesmo tempo, ampliando o campo de aplicação do que se entendia
como a metodologia de eficácia: comprovada (PAIM, 1999, p.21).

IDEIAS SOBRE A MÚSICA,
DE MANUEL DE ARAÚJO PORTO ALEGRE - 1836
Foi no contexto e ideologia do Instituto Histórico de Paris, no qual Cousin
tinha forte ascendência, que Gonçalves Magalhães, Torres Homem e Araújo
Porto Alegre formularam a proposta de um artigo que, posteriormente, tornouse a revista na qual abordavam o Brasil pela percepção histórica.
A premissa do artigo era, primeiro, apresentar um Brasil que, apesar do
julgo do passado colonial, constituía-se com raízes próprias. Este era, desde o
início uma plataforma de discurso que exaltava a Revolução Francesa. A revista
nasceu neste ensejo, no alinhamento com a autodeterminação dos povos. Neste
sentido, Magalhães afirmou que a cultura brasileira havia começado a delinearse ainda no século XVI, porém o regime colonial prejudicou o desenvolvimento
dessa cultura, constrangendo uma natureza que seria altamente propícia ao gênio
criativo. Ademais, e essa será uma bandeira de discurso de Magalhães durante
toda a sua vida, a destruição da cultura indígena impossibilitou uma
contribuição decisiva para a formação da cultura nacional; era necessário
reconhecer a própria condição de concidadão do ameríndio. Por fim, a
Independência do Brasil seria um fator preponderante para a afirmação de uma
cultura brasileira.
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Já em Ideias sobre a música (1836), Porto Alegre também apresenta as
mesmas estruturas epistemológicas de Magalhães. Logo, no primeiro argumento,
segue a óptica de Cousin, na qual antes das ideias – último estágio de ação –, vem
a percepção do homem da natureza e sua transformação em sentido pela
inteligência e liberdade (PAIM, 1999). É um padrão evolucionista articulado a
partir de uma perspectiva teleológica, ou seja, o julgamento do nível de
civilização deve considerar a realização da natureza racional.
O postulado de Porto Alegre remete à discussão no âmbito do historicismo
dos postulados de Kant, para quem, existiria um vetor único de desenvolvimento
da razão baseado na disposição ideal da natureza racional do homem (natureza
que sempre se realiza). O próprio Herder, cuja influência na Escola Eclética é
determinante, é caudatário da perspectiva kantiana, como aluno que foi do
filósofo da Crítica da Razão Pura.
Porto Alegre não perde, em nenhum momento, essa perspectiva. Assim,
para explicar o valor da música faz uma digressão histórico-linear desde os
tempos homéricos até a manifestação da arte no fundador do império brasileiro,
Dom Pedro. É um recorrido que justamente culmina na ação suprema da razão:
a fundação do Estado brasileiro. É nesse sentido que justifica as sociedades ou
comunidades atrasadas. Classifica, inclusive, de primitivas os povos originais do
Brasil:

[...] no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do
que uma assuada contínua; o canto se apresenta em forma de uivos e a
orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas; mas
logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de
caráter, e isso se observa nos selvagens do Brasil (PORTO ALEGRE,
1836, p.176).

Ademais, nesse mesmo sentido, Porto Alegre determina a conciliação da
música e do homem por um caráter da própria natureza, ou seja, o ato primeiro
que detona a cadeia da evolução do uso da linguagem musical em direção à ideia
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absoluta: “Toda a natureza é uma orquestra, que, em variadas escalas, reproduz
harmonias diferentes nas fibras do homem sensível” (PORTO ALEGRE, 1836,
p.163). E sendo a música um artefato da inteligência humana, definiu que os
homens que não gostam de música são como as “feras”.
A segunda pauta escolar de Porto Alegre está na definição da música a
partir da teoria do ethos (lembremo-nos de Maine de Biram e Victor Cousin, que
restauram, na França, os estudos platônicos), e também como agente que revela
a dualidade da percepção: corpo e espírito. Dessa plataforma absolutamente
alinhada com o ecletismo francês, Porto Alegre remete a arte a um plano de
expressão ideal, então, afirmando que “a música não tem corpo, é um fluído
palpitante, é a imagem do espiritualismo, tem existência, exprime paixões. E
quem a nutre? São as idéias [...], que sobre as asas do pensamento vão mais longe
que o sol” (PORTO ALEGRE, 1836, p.164) (grifo meu).
Tal postura, a princípio, não deveria causar maiores análises. Para tomar
dois exemplos dessa concepção da música, vejamos dois autores que Porto
Alegre poderia ter em consideração: Rousseau (que Porto Alegre cita no artigo)
e José Bonifácio de Andrada e Silva, pela proximidade geográfico-social que
poderia ter com o intelectual brasileiro.
Tanto na concepção de Rousseau como na de José Bonifácio, a música tem
um poder de edificação singular, pois “não representa de forma direta as coisas,
mas provoca na alma sentimentos semelhantes aos que experimentam ao ver tal
coisa” (apud FUBINI, 1988, p. 207). A música deveria ser pensada na perspectiva
de mediação. Sua teleologia classificaria a sua característica (princípio do ethos
platônico). A música, segundo o filósofo francês, “possui cem vezes mais energia
que a mesma palavra” (apud FUBINI, 1988, p. 207), energia que, no entendimento
de José Bonifácio, tem fácil penetração no espírito humano, dado que “amalga e
ameiga os costumes, realça as sensações, espalha pelo povo prazeres puros e
inocentes” (ANDRADA E SILVA 1963, p.428-30). Os desvios que as harmonias
“extravagantes e forçadas” causariam – expressão de José Bonifácio –
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corromperiam o mais puro sentido da música. Logo, pode-se inferir que a
imitação da natureza provoca uma subjetividade dinâmica, usando um conceito de
Mário Vieira de Carvalho (CARVALHO, 1999, p. 118).
José Bonifácio ainda revela maior alinhamento com as posses discursivas
de Porto Alegre. No texto de 1819, Memória sobre um texto de Rodrigo Ferreira da
Costa, explicitava acreditar no poder educativo da música, no seu sentido
pedagógico. Para ele, a catarse era a principal característica da arte, pois
“amalgama e ameiga os costumes, realça as sensações, espalha pelo povo
prazeres puros e inocentes, e tem a mais desenganada influência no caráter moral
e nobre da nossa alma [...]” (ANDRADA E SILVA 1963, p.429). Nessa postura
referenciada nos ideais da Antiguidade Clássica, de Platão a Santo Agostinho,
poderia a música, também para Andrada, apoiar o ensino das primeiras letras e
assim reciprocamente.
Porém há um ponto fundamental entre Porto Alegre e José Bonifácio: o
princípio da edificação é absolutamente distinto. Para José Bonifácio, a
propriedade retroativa da música ajudaria no desenvolvimento da capacidade
crítica, e, por meio desses elementos, solidificaria os fundamentos tanto da
música como das letras, entre eles, os princípios da retórica e oratória. Para Porto
Alegre, a questão estaria no desenvolvimento emocional do indivíduo:

[...] a música é uma mola, que desperta no coração a inocência,
a lembrança do amigo ausente, a saudade da Pátria, é uma nova força
que faz girar na nossa alma a potência do heroísmo, os encantos da
religião, a doçura do amor e do melancolismo (PORTO ALEGRE, 1836,
p.164).

Em síntese, enquanto José Bonifácio acentuava as propriedades métricas
da música como outro elemento fundamental para o desenvolvimento da razão,
o intelectual romântico apelava à mesma propriedade para o estímulo
fenomenológico, cujo objeto está na perspectiva das propriedades de
subjetivação. O empenho do iluminista era para a utilização da “razão” musical
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como fundada nos elementos geométricos da proporção para o desenvolvimento
do raciocínio geométrico. Para o romântico, a música estava na relação direta com
a expressão da condição psicológica da vida. Ademais presente em todos os
momentos da história:

[...] ligados à história, caminhando no labirinto da
Antiguidade, veremos sempre a música representando um importante
papel na cena social, na infância, na prosperidade das nações, esta arte
divina sempre amiga do homem, o ampara com suas asas angélicas, e
o transporta fora das realidades dos males, e da desgraça (PORTO
ALEGRE, 1836, p. 164).

Esse sentido é fundamental, pois define bem a óptica da interpretação de
Porto Alegre. A busca pela identidade brasileira estaria na concepção que
definiria a “espiritualidade” do homem consubstanciada no ambiente e na
história. Desta forma, chega-se a outro ponto de alinhamento escolar de Porto
Alegre coma Escola Eclética: o historicismo.
É justamente esse o ponto de articulação para o sentido da identidade em
Porto Alegre, pois não só traz o conceito do idealismo, mas da constituição do
espírito. Para Débora Andrade (2009), assim como para Antônio Paim (1999), o
historicismo da Escola Eclética francesa origina-se de uma tradição iluminista,
condensada na importância da história para a definição das diferenças entre as
nações. Assim, de Vico a Herder, forma-se uma estrutura conceitual que chega a
Hegel e Cousin determinando a formação das ideias, bem como do sentido
“nacional” sobre esse patamar.
A referência de Porto Alegre à historicidade da música e seu esforço por
estabelecer o que seria a expressão de identidade na arte no Brasil é uma
aplicação, como já enunciei, escolar. Nela, a noção da diferença tem seu apoio
explícito na assimilação teórica de Herder.
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Herder entendeu que, tal como o indivíduo, a nação também
teria uma alma, que seria ao mesmo tempo natural e absolutamente
individual e singular, obscura, vital e irracional, que traduziria sua
própria individualidade e se distinguiria por valores próprios e
intransferíveis. Ela se constituiria em uma forma de vida completa,
autossuficiente, da qual a singularidade do indivíduo humano se
tornaria inseparável. Essa alma não se expressaria nos círculos
cultivados, intelectuais e cosmopolitas, mas nos costumes dos
camponeses, aqueles que foram estigmatizados como rudes e
ignorantes pelos filósofos esclarecidos, de onde emanariam a poesia, a
linguagem e os cantos populares, as fábulas e costumes, expressões
coletivas e anônimas, que seriam ao mesmo tempo originais, sinceras e
espontâneas, ingênuas e livres de quaisquer convenções.

A ação de memoriar a música do Brasil revela, em Porto Alegre, um
sentido pelo qual a história deveria se pautar na construção de valores
alicerçados na sensibilidade da terra. Desenvolvendo uma atividade de crítico de
artes, manifestou justamente a importância de observar a história pela evolução
artística.
Porto Alegre não tinha nenhum desejo de mascarar o alinhamento
historicista, dizendo ao iniciar o subitem “sobre a música no Brasil”: “o caráter
dos diferentes povos, manifestando-se em suas produções artísticas, realça-se na
música” (PORTO ALEGRE, 1836, p.173). Num outro sentido, manifesta o valor
da arte espiritual por excelência. Destes dois conceitos articulados, desdobra-se
o discurso que constrói o sentido nacional, localizando sua manifestação: a
música de origem popular, especificamente, a modinha (mineira!) e o lundu
(baiano!). Essa matriz, por sua força, “espalha-se” nas regiões de “influência”:

Todos os cânticos de um povo desde a sua infância até a sua
decadência, veremos três sentimentos marcados, entre os quais a furto
se mesclam outros secundários pela influência, que aparecendo na
esfera musical, como luminosos astros, estendem seus raios benéficos
(sic) sobre vastas regiões, e com eles aumentam a intensidade do gênio
nacional, fornecendo-lhe uma nova estrada de inspirações (PORTO
ALEGRE, 1836, p. 173) (grifo meu).
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Os sentimentos seriam a melodia que, “civilizada”, forjaria o segundo
sentimento, a “harmonia”; e, na suprema evolução, a melodia articulada à
melodia. Definem-se, aqui, os parâmetros ideais da própria natureza da música,
aos quais o homem aspira chegar. Assim, como é possível individuar, a música
sem tais padrões seria primitiva, como seria a dos índios e, possivelmente, os
batuques dos negros. Explicita-se, dessa maneira, a cadeia que justifica o
pensamento de Vico a Herder, de Kant a Hegel:

Há certos dados na natureza do homem, que, por mais que voltem,
sempre apresentam os mesmos resultados. Siga-se um curso musical
desde a choupana até o paço, desde a praça da aldeia até o teatro da
capital, e degradativamente se observará o progresso, e modificações
indicadas. No estado selvagem, e de barbaria, a Música não é mais do
que uma assuada contínua [...] O aldeão, quase no berço da civilização,
o seu canto é sempre o mesmo [...] nas vilas a harmonia tem o seu
império, é necessário o compasso seja bem marcado para que se excite
a dançar, e mover bem o corpo, e ali complicam-se as figuras, enquanto
nas capitais, no centro da chamada bela sociedade, a dança é um passo
amaneirado, e consiste mais em conversar com o par que na
multiplicação das figuras (PORTO ALEGRE, 1836, p.176).

Prossegue, nessa teleologia traçada na evolução vista pela “economia
política”, inferindo que o homem peralta vai ao teatro e a sociedade corrupta adere
aos modismos. Assim, a verdadeira exposição das características essenciais da
música e sua sociedade, visto que a dança, a ópera e os modismos seriam iguais,
é justamente a música que expressa o clima e o solo. Ela representaria o grau de
civilização, assim como a linguagem verbal expressa as ideias; na música, as
“idéias são a natureza e a linguagem é o artista” (PORTO ALEGRE, 1836, p. 176),
e “cada nação tem o seu tipo fisionômico, sua mímica, e sua declamação, o que
influi muito sobre suas produções artísticas” (PORTO ALEGRE, 1836, p. 176). A
partir desse momento, Porto Alegre passa a determinar uma classificação
genérica da música e suas nações pela geografia: nações meridionais - mais
intelectualizadas, as setentrionais - mais apaixonadas, logo, melodiosas. A
relação com Portugal determina essa vertente para a música brasileira: o
melodismo.
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Desta forma, definida pela história (herdeiros de Portugal) e pela
geografia (absolutamente setentrional), a música brasileira é melodiosa.
Evidentemente, foca-se na cultura espontânea, assim, elegendo a modinha e o
lundu como representantes da raça: melodiosos e voluptuosos. O impacto
mesológico é levado ao extremo “tudo é doce na Bahia, o terreno produz açúcar,
e come-se chorando com o ardor da malagueta” (PORTO ALEGRE, 1836, p.180).
Assim, seguindo as ideias de Herder, articuladas na Escola Eclética
francesa, a individualidade da nação não se expressaria nos convencionalismos
protocolares da sociedade aristocrática. Neste caminho, Porto Alegre definia a
essência da representatividade numa “alma” expressa nas manifestações
ingênuo-intuitivas da população: a cultura popular.
Pelo viés de considerar a manifestação musical, que, na interpretação da
época, contrariaria os protocolos de dominação, Porto Alegre sugere a
perspectiva do contrato social realizado pela expressão que redime o total da
população. Assim, observa na música popular a quebra de uma cadeia de
dominação e ao mesmo tempo a existência de algo que espiritualmente se
poderia dizer autônomo, assim como seria a nação brasileira. O lundu era a
própria fórmula da contravenção do decoro palaciano. Ademais, e ainda mais
naquele momento, uma manifestação nitidamente popular. Escolher o lundu e
não a música religiosa, de tanta tradição, era pautar um determinismo histórico
fincado num alicerce representativo da nova nação. Isso porque observar o que
seria a história da arte no Brasil era mais do que meramente pontuar nomes e
momentos, era revelar uma sensibilidade inerente, um denominador comum que
deveria ser o índice de redenção e força propulsora da nova pátria.
E isso é destacável, consubstancia o movimento de elogio ao canto da terra,
por ele desarraigado da matriz portuguesa, no seu próprio hábito de socialização.
Porto Alegre e Magalhães, de volta ao Brasil, em 1837, foram animadores de
círculos artísticos que tinham, na canção popular, seu ponto de apoio. Podendose até referir que foram agentes de primeira grandeza para a composição de
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modinhas e lundus. Organizaram tertúlias onde participavam entre outros
Joaquim Manuel de Macedo e Rafael Coelho Machado.
Por fim, nota-se que, implicitamente, o determinismo do cunho nativista
negou o reconhecimento da música de tradição eclesiástica dos compositores
dessas regiões, nem mesmo autores que ainda estavam presentes nas estantes das
igrejas cariocas, como Emerico Lobo de Mesquita. Era uma negação do passado,
combatido numa contra-hegemonia pela música espontânea, intuitiva e popular.
Nem mesmo a biografia do padre José Maurício, igualmente publicada na revista,
alardeava a certeza estilística e a compreensão ritualística nas composições do
padre. Sua afirmação converge à construção do mito de resistência, aliás,
perspectiva que se projetará como cânone.
Como fica explícito, forma-se uma leitura biossociológica através do
impacto psicológico da ambiência. Evidentemente para o conceito de
nacionalismo e sua consubstanciação em ato estético e poético haveria de
percorrer um longo caminho. Porém, não se pode desconsiderar que o texto de
Porto Alegre é o marco teórico que impulsiona a busca de expressões artísticas
no bojo da expressão da nova nação, e mais, pelo elogio do popular. Elogio que
vem, como em Mário de Andrade, pela observação do elemento de catarse. A
própria referência a Platão – a teoria do ethos – é uma referência explícita ao
psicologismo dual entre espírito e corpo que equaciona o vínculo que ressalto
sobre a cultura espontânea da canção urbana.
De qualquer forma, estava já lançado, pelos representantes da Escola
Eclética no Brasil, o cânone mesológico que será a plataforma de discurso. Em
Porto Alegre, observar o que seria a história da arte no Brasil era mais do que
meramente pontuar nomes e momentos, era revelar uma sensibilidade inerente,
um denominador comum que deveria ser o índice de redenção e força propulsora
da nova pátria. Para ele, esta perspectiva se consubstanciava na canção urbana,
como o lundum e a modinha. Sem alterar o vínculo com a cultura espontânea, a
geração se opôs ao psicologismo pelo reforço do discurso das raças em sintonia
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com o clima, dando condições para a análise da expressão espontânea de cunho
cientificista. Para os modernistas, o ato transformava-se em condição política de
elevação crítica. Finalmente, em para Curt Lange, o biossociologismo estava na
expressão mulata da música da tradição religiosa europeia. O que é certo é que
Porto Alegre projeta um caminho que só em Régis Duprat, na década de 1960,
encontra uma ruptura.
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Resumo
Antônio dos Santos Cunha é um importante compositor da época do Ciclo do Ouro no Brasil,
mas sabe-se muito pouco sobre ele. Especula-se que fosse branco e que viveu pelo menos até 1822,
mas até o momento não há maiores informações sobre seu nascimento, origem, vida e morte.
Apesar de seus manuscritos se encontrarem na cidade brasileira de São João del-Rei, MG, existe
a possibilidade dele ter sido português, e esta suposição é alimentada por dados obtidos a partir
da análise de sua obra. Este fato indica a importância do estudo de seu repertório, que não é
extenso, mas apresenta características e qualidades musicais bem próprias. Enquanto não se
encontram outros documentos, sua música é até o momento a fonte que pode trazer maiores
pistas sobre o autor. Estudos preliminares em seus manuscritos conseguiram identificar
passagens melódicas que se assemelham com passagens encontradas em obras de Paganini,
Mascagni e de outros músicos. Esta comunicação pretende então, apresentar alguns destes
fragmentos musicais, comparar as versões dos autores e colaborar para que se apontem novos
rumos em torno da pesquisa sobre Antônio dos Santos Cunha.
Palavras-chave: Antônio dos Santos Cunha; São João del-Rei; música histórica mineira.

Antônio dos Santos Cunha: comparision of musical fragments

Abstract
Antônio dos Santos Cunha is an important Brazilian composer from a time period in the
seventeenth and eighteenth centuries in Brazil called Ciclo do Ouro, which literally means Cicle
of Gold. At this moment we have very little information about his life. Some researchers are
convinced Cunha was a white man and lived at least until 1822, but the evidences about his birth
year, origins, life and death are not convincing. Despite the fact his compositions are kept in the
town of Sao Joao del-Rei, state of Minas Gerais, Brazil, some aspects of his musical works points
out that Antonio do Santos Cunha may have been Portuguese. This indicates the importance of
studying his musical works, which present a small number of compositions with very
characteristic musical features. At this moment Cunha´s music is the most important source of
his life, and preliminary studies identified melodic fragments resembling the compositions of
Paganini, Mascagni and other composers. This article intends to contribute with new directions
for the researches of Antonio dos Santos Cunha presenting these melodic fragments and
comparing them with musical composition features of the mentioned composers.
Keywords: Antônio dos Santos Cunha; São João del-Rei; Minas Gerais historical music.

INTRODUÇÃO
Antônio dos Santos Cunha é um compositor que desperta muita
curiosidade e sobre ele ainda existem muitas indagações. A documentação
disponível sobre sua vida e obra é muito escassa, e oferece apenas informações
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esparsas. Existem na cidade de São João del-Rei, Minas Gerais, Brasil, anotações
que levam a crer que não fosse negro ou pardo como a maioria dos músicos
atuantes naquela região durante a virada do séc. XVIII para o XIX. Estas
anotações dão conta que Antônio dos Santos Cunha teria se filiado à Ordem
Terceira do Carmo em 1800 e à Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos em
17 de fevereiro de 1801, instituições essas que somente aceitavam brancos. Outra
entrada importante, que consta em livro de termos desta mesma Ordem Terceira
do Carmo, informa que em 1815, o compositor se encontrava ausente para Lisboa
(NEVES, 2000). Este dado reforça a teoria de que o compositor seria, na realidade,
português e não brasileiro, teoria esta que também se apoia em sua prática
composicional e no emprego de recursos musicais menos usados pelos músicos
das Minas Gerais naquele tempo. O fato é que ainda não foram encontrados
documentos de nenhuma espécie que indiquem local de nascimento, morte,
propriedades ou qualquer outro dado relevante que ofereça pistas sobre sua
história. Aluizio Viegas (2004) comenta que na Ordem do Carmo era hábito que
os livros de entrada apresentassem a filiação e o local de moradia dos
ingressantes, mas infelizmente, a folha onde possivelmente foi feita essa anotação
encontra-se desaparecida.
Uma última anotação oferece a derradeira pista sobre a vida do
compositor. Trata-se de uma dedicatória encontrada em cópia de sua obra Missa
a Cinco Vozes, oferecida ao Imperador Dom Pedro I. No texto, escrito por um
calígrafo, encontram-se referências ao Dia do Fico, evento histórico acontecido
em 9 de janeiro 1822. Ao final da página, Antônio dos Santos Cunha assina o
documento, o que indica que ainda estaria vivo por essa época. Devido à escassez
de dados, a análise de sua obra torna-se uma ferramenta de estudo ainda mais
importante, uma vez que pode dar indícios de práticas composicionais que se
transformaram ao longo do tempo e indicar influências que poderiam ser
datadas.
Seu repertório conhecido, apesar de ser de bastante fôlego, não é vasto, e
consta de seis obras, todas sacras: Missa a Quatro Vozes (também conhecida como
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Missa Grande), Missa a Cinco Vozes, Credo a Cinco Vozes, Responsórios das Matinas
da Semana Santa, Pange Lingua e Novena de Nossa Senhora da Boa Morte.
A análise de suas preferências composicionais permite supor que os
Responsórios seriam mais antigos do que as missas, já que neles estão mais
presentes recursos típicos da linguagem barroca e do estilo galante. Nas missas,
por outro lado, são mais perceptíveis influências da ópera rossiniana.
Levando-se em conta os dados disponíveis e o resultado das análises de
sua obra, pode-se especular, ainda que de maneira muito frágil, que Antônio dos
Santos Cunha teria nascido por volta de 1775 e ainda estaria vivo no ano de 1822
(ROCHA, 2009).

FRAGMENTOS MUSICAIS
O estudo das obras conhecidas de Antônio dos Santos Cunha revela
características que podem gerar questionamentos. É o que provocam certas
passagens que lembram temas de outros compositores, utilizadas em obras
sobejamente conhecidas e do repertório internacional. Uma indagação possível
é: será que sua obra foi conhecida por estes compositores, ou ocorreu exatamente
o contrário? Outras perguntas podem se somar a esta: terá sido mera
coincidência? Será que seu amplo domínio de ferramentas composicionais e
retórica musical lhe permitiu criar homenagens, referências ou evocações com
propósitos definidos? Teria recebido lições dos mesmos mestres ou se filiado às
mesmas correntes estéticas? Somente estudos mais aprofundados é que poderão
apresentar conclusões razoáveis. Por ora, tem-se apenas os fragmentos
comparados e algumas especulações.

A Marselhesa
Um trecho interessante é o do Cum Sancto Spiritu, da Missa a Quatro Vozes
(Missa Grande), que faz referência à célebre A Marselhesa, , composta por Rouget
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de Lisle (1760-1836), em 1792 e que viria a se tornar o Hino Nacional da França.
Construído em forma de cânone a quatro vozes, o fragmento apresenta as notas
iniciais da melodia famosa.

Exemplo 1: A Marselhesa, em edição Durand, de 1792.

Exemplo 2: partes vocais do Cum Sancto Spiritu, onde se podem observar as notas iniciais da
Marselhesa
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Por se tratar de um hino revolucionário, símbolo musical dos ideais da
Revolução Francesa, é possível que Antônio dos Santos Cunha o tenha usado
como uma referência intencional, já que A Marselhesa se tornou conhecida por
toda a Europa naquele período. Uma especulação possível seria a de um certo
pendor revolucionário, que o teria levado a relacionar a música com o Espírito
Santo do texto da missa. Naturalmente que, diante da falta de dados sobre o
compositor, não se pode dizer com segurança que o mesmo teria preocupações
revolucionárias, entretanto, o fato de ter assinado texto que exalta a iniciativa de
Dom Pedro I em seu primeiro rompimento com a corte portuguesa torna essa
teoria intrigante.

Rossini (1792-1868)
Segundo Aluízio Viegas (2004), é francamente perceptível a influência de
Rossini na obra de Antônio dos Santos Cunha. A ópera italiana foi uma das
influencias em boa parte da música produzida nas Minas Gerais na virada para
o séc. XIX, e algumas passagens na obra do compositor deixam patente essa
influência. É o que se pode depreender da análise de outro trecho do Cum Sancto
Spiritu da Missa a Quatro Vozes, que apresenta grande semelhança na construção
e na função musical em relação a um trecho da ária La Calunia, da ópera O Barbeiro
de Sevilha.

Exemplo 3: acompanhamento orquestral, compasso 42 em diante, da ária La Calunia, de G.
Rossini.
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Exemplo 4: baixo orquestral, compassos 103 a 107 do Cum Sancto Spiritu.

O auge da fama de Rossini ocorreu por volta de 1812, e devido à força de
sua influência, é natural considerar que Antônio dos Santos Cunha, assim como
outros compositores lusófonos, tenha se valido de estruturas e ideias daquele
compositor na construção de suas obras e não o contrário. É razoável ainda que,
estando em terras portuguesas no ano de 1815, Antônio dos Santos Cunha tivesse
experimentado estreito contato com a obra de Rossini no momento em que este
último gozava de grande prestígio.

Intermezzo da Cavalleria Rusticana
No responso sétimo, dos Responsórios para Quarta Feira Santa, Antônio dos
Santos Cunha emprega o mesmo intervalo que o segundo tema do Intermezzo da
ópera Cavalleria Rusticana, de Macagni (1863-1945). Pode-se observar o emprego
da mesma tonalidade e uma outra sequencia assemelhada de notas.
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Exemplo 5: trecho do Intermezzo da Cavaleria Rusticana, onde se pode ver no compasso 50 o
começo de segundo tema.

Exemplo 6: trecho inicial do Responso VII, onde estão assinalados os compassos
assemelhados à obra de Mascagni.

Composta em 1890, a ópera Cavalleria Rusticana é muito posterior ao
período de vida estimado de Antônio dos Santos Cunha, e neste caso, a
comparação adquire sinais trocados: poderia Mascagni ter conhecido, de alguma
maneira os Responsórios para Quarta Feira Santa, e assim o fragmento musical uma
vez ouvido poderia ter lhe fornecido inspiração, ou trata-se apenas de uma
coincidência? Pode ser mais razoável admitir que na verdade ambos
compositores tenham bebido nas mesmas fontes, ainda que em períodos
distintos, e que as mesmas ideias ou correntes musicais tenham influenciado na
escrita destas obras. Esta consideração pode indicar a busca por anotações sobre
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Antônio dos Santos Cunha nos mesmos sítios por onde passou Mascagni, já que
a biografia deste último é conhecida.

Paganini
Outra semelhança intrigante é a que pode ser observada na comparação
entre um pequeno trecho solista do Concerto n. 1 para Violino de Paganini (17821840) e um trecho de destaque no Cum Sancto Spiritu da Missa a Cinco Vozes de
Antônio dos Santos Cunha. Apesar dos andamentos distintos, o emprego de
polirritmia, com quiálteras simultâneas e colcheias normais pelo compositor da
missa, emula ainda mais o trecho do compositor italiano. Contemporâneos,
Paganini compôs seu Concerto em 1817, enquanto Antônio dos Santos Cunha
teria composto sua missa possivelmente por volta de 1822. Essas datas
aproximadas podem indicar que teriam coletado influencias musicais comuns ou
o contato com escolas e mestres de uma mesma extração musical. Desta forma,
pode ser viável uma estratégia de pesquisa tendo como princípio a busca por
informações sobre Antônio dos Santos Cunha com base nos dados disponíveis
sobre a trajetória de Paganini.

Exemplo 7: trecho do Concerto para Violino, n. I, de Paganini, compassos 109 a 112.
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Exemplo 8: trecho do “Cum Sancto Spiritu” da Missa a Cinco Vozes.

Hino da Independência do Brasil
Existe na Missa a Cinco Vozes uma possível referência ao Hino da
Independência do Brasil, composto por D. Pedro I e Evaristo da Veiga. Esta é uma
constatação de Paulo Castagna (2011), que assinala ainda que este hino encerra
certa polêmica com relação à sua data exata de composição, mas lembra que não
existem maiores dúvidas de que se tornara amplamente conhecido a partir de
1824, após o juramento da constituição no dia 25 de março, e após a publicação
de uma versão para canto e piano cuja primeira notícia conhecida é de dezembro,
ambos, eventos daquele ano.
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Figura 9: Hino da Independência do Brasil, onde se pode ver o trecho final da obra, que foi
objeto de citação por Antônio dos Santos Cunha.

Figura 10: trecho do solo de soprano, no Quoniam da Missa a Cinco Vozes,
compassos 578 a 583.

Levando-se em conta a tese de que o fragmento assinalado não seja fruto
de simples acaso, mas intencional, esta evocação ao tema da obra do Imperador
ofereceria não somente dados em relação à data de composição da obra de
Antônio dos Santos Cunha, como também reforçaria a tese de que possuiria
interesses de vulto no Brasil. Chama a atenção, entretanto, que a dedicatória
encontrada na cópia da obra ofertada ao Imperador se remete ao Dia do Fico, e
não à Proclamação da Independência, evento histórico que pode ser considerado
mais relevante. Isto posto, pode-se especular que a Missa a Cinco Vozes seria
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anterior ao Hino, já que a Independência do Brasil ainda não teria acontecido e o
Dia do Fico teria sido o evento marcante imediatamente anterior àquela
composição. Nesse caso, D. Pedro I é que teria sido influenciado de alguma forma
pela obra de Antônio dos Santos Cunha.

CONCLUSÃO
Como a maioria dos dados que cercam a vida de Antônio dos Santos
Cunha, a mera analise de seu repertório também nao pode trazer informações
suficientemente seguras sobre sua biografia, entretanto, o estudo de seus
procedimentos musicais a comparação entre sua obra e a de outros compositores
conhecidos pode propiciar indicios e sugerir procedimentos de pesquisa, bem
como indicar locais para a busca de documentacao. A trajetória destes
compositores, cuja obra apresenta semelhancas com a obra de Antônio dos
Santos Cunha, pode oferecer pistas que venham a jogar luz sobre a vida deste
musico, que tem uma biografia composta ate o momento muito mais de
perguntas do que de respostas.
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Ruy Coelho e o Brasil: as viagens de 1919 e 1922
Edward Luiz Ayres d’Abreu
FSCH, Universidade Nova de Lisboa
edward@mpmp.pt
Resumo
Ruy Coelho (1889-1986) é, ao mesmo tempo, um dos compositores mais mitificados e mais
desconhecidos da História da Música. Lembrado pela tradição acrítica como mera antítese radical
de Lopes-Graça e principal artista afim do Estado Novo – se não mesmo “compositor do regime”
–, é todavia esquecido quanto a tudo o resto. Note-se o facto singular de ter nascido em 1889, isto
é: assistiu ao regicído, ao exílio de D. Manoel II, a toda a I República, a toda a II e a mais de uma
década da III. Neste quase século de profundas transformações, que relações logrou desenvolver
com o Brasil, e que Brasil caberia no seu imaginário?
Os indícios de contacto, que se revelam nas suas memórias e em diversos textos esparsos, são
aliciantes: em Berlim terá convivido com os jovens músicos brasileiros Guilherme Fontainha e Sá
Pereira. Terá depois conhecido Villa-Lobos. Terá ainda sido convidado para ser professor no
Brasil. E a sua quinta Symphonia Camoneana dedica o seu subtítulo – São Paulo – à metrópole
brasileira...
Mas uma curiosidade maior e intrigante se revela: as duas viagens a terras tupiniquins, em 1919
e 1922. Pensemos no que então se passava, artisticamente, em ambos os países: Coelho agitava o
meio lisboeta com as suas polémicas e as suas obras ditas ultra-modernas, enquanto convivia com
os mais altos representantes do dito modernismo (e futurismo) nas outras artes; já o Brasil viva não
menos históricas agitações, como a Semana de Arte Moderna...
Esta comunicação pretende, pois, debruçar-se no levantamento e no estudo das viagens de
Coelho ao Brasil: que eventuais influências ou confluências?, que ideias ou ideais?, que
“Portugal” e que “música portuguesa” – e que “música moderna” – terá Ruy levado, e que
“Brasil” terá recebido? Um texto autógrafo recentemente encontrado, partituras e outros curiosos
documentos não deixarão de despoletar a necessária reflexão.
Palavras-chave: Modernismo; nacionalismo; semana arte moderna.
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Representações musicais do Velho Mundo nos relatos de viagens
pelo Brasil dos séculos XVI a XIX
Elisa Maria Maia da Silva Lessa
Universidade do Minho, Braga
elisalessa@ilch.uminho.pt
Resumo
A literatura europeia de viagem constitui uma valiosa fonte de informação musical. Quando
interpretado criticamente, este gênero pode ser uma contribuição significativa para a
reconstrução da história da música brasileira. Este artigo tem por objetivos (1) mostrar que a
literatura de viagem pode ser usada como fonte para o estudo da vida musical no Brasil (2)
identificar a relação da música com identidade e cultura através dos olhos do viajante.
Palavras-chave: Literatura de viagens; vida musical; Brasil.

Music in Brazil according to the narratives of the foreign travelers between 16th and 19th
centuries

Abstract
The European travel literature constitutes a valuable source of musical information. When
interpreted critically, this genre can be a significant contribution to the reconstruction of Brazilian
music history. This essay aims (1) to show that the travel literature can be used as a source for the
study of music life in Brazil (2) identify music's relationship with identity and culture through
the eyes of the traveler.
Keywords: Travel literature; Music life; Brazil.

As descrições dos viajantes em terras brasileiras dos séculos XVI a XIX
constituem um enorme e peculiar acervo186. Os relatos revelam inúmeros aspetos
que de forma particular contribuem para a caracterização da vida social, política
e cultural do Brasil e, em particular, da vida musical brasileira.
O canto gregoriano chegou a terras do além-mar com a frota de Pedro
Alvares Cabral. A 26 de Abril de 1500, foi celebrada uma missa campal, como
testemunho da fé cristã. De acordo com a descrição de Pero Vaz de Caminha,

A Biblioteca Central Blanche Knopf (Fundação Joaquim Nabuco) reúne um importante espólio
sobre Literatura de Viagens. O trabalho “Viajantes Em Terras Brasileiras” elaborado pela
bibliotecária da Fundação, Lúcia Gaspar, apresenta o conteúdo do espólio dividido em 4 áreas:
Séculos XVI a XVIII; Séculos XIX; Os Viajantes; Fontes Consultadas.
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assistiram a esta primeira missa, cerca de duas centenas de nativos que com seus
arcos e setas, contemplavam o desenrolar da cerimónia, celebrada em voz
entoada pelo franciscano Fr. Henrique e outros sacerdotes. Alguns dias depois,
foi celebrada nova missa, desta vez com a participação de 50 nativos que, em
procissão, conduziram uma enorme cruz para o local onde decorreu o acto
litúrgico (ALEGRIA, 1992/93). A missão catequética, considerada como o fim e a
primeira das causas, contou sempre com a música como um importante meio de
auxílio. Vicente Salles no seu livro O Negro na Formação da Sociedade Paraense
(2004, p.19) transcreve um extrato de uma carta régia de 5 de Março de 1697,
relativa aos escravos que entravam nas capitanias no Pará e Maranhão, onde
estão claramente expressas as orientações relativas a este propósito: “[…] e que
havendo Clérigos, vá um em cada navio para os ir ensinando, na viagem […] ”.
Entre 1815 a 1840 foram muitos os estrangeiros naturalistas que visitaram
o Brasil, realizando grandes viagens de excursão científica. Henry Coster,
narrador viandante, descreve na sua crónica de viagem Travels in Brazil (Londres,
1816) o Nordeste do país. O francês Louis François de Tollenare anotou no seu
diário, entre os anos de 1816 e 1818, os usos e costumes, as festas populares, a
escravidão, e tudo o que os seus olhos viram na sociedade da época. Num
período que abarca a instalação da corte na capital do Brasil, a Independência, as
lutas de regência, foram publicados quase três centenas de livros com as
impressões então vividas pelos viajantes187.
Na centúria anterior, outros viajantes deixaram-nos também relatos de
viagens no novo mundo com inúmeras referências à música. Do século XVIII
chegaram até nós inúmeras descrições de viagens extraordinárias na Amazónia.
O Diário da viagem ao Japurá (1781) do militar Henrique João Wilckens, Viagem pela
Amazónia (1784) de João Vasco Manuel Brown, ou o Diário e Tratado Histórico do
Rio Branco resultante da viagem de reconhecimento feito por Alexandre

A abertura dos portos brasileiros através do Decreto de 1808 de D. João VI viria contribuir para
a presença tão significativa de viajantes estrangeiros.
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Rodrigues Ferreira em 1786 ao vale daquele rio, são apenas alguns dos exemplos
de narrativas de expedições científicas realizadas no interior do Brasil.
No caso do bispado de Belém, criado em 1721, são particularmente
interessantes os relatos das viagens realizadas no interior da diocese por dois dos
seus bispos: D. João de S. José Queiróz da Silveira, bispo nos anos de 1760 a 1763,
que nas suas Memórias se referiu à música que então ouviu nas capelas das
fazendas que visitou e D. Frei Caetano Brandão, sexto bispo do Pará entre os anos
de 1783 e 1789 que nos seus Diários, nos descreve paisagens longínquas e aspetos
da vida quotidiana de natureza cultural e religiosa (LESSA, 2013).
Os missionários cedo se aperceberam das aptidões musicais dos povos a
quem impunham a sua música aceitando conscientemente as adaptações e
transformações espontâneas praticadas pelos povos no mundo extra-europeu.
Desde o início, deram conta da especial importância do canto para atrair a
população indígena. No que à Ordem de S. Bento concerne, foram enviados de
Portugal monges especialmente preparados na área musical, para em terras do
além-mar exercerem funções de mestre Capela, Cantores e Instrumentistas
(LESSA, 1998). Segundo Bispo (1999, p. 277) as doutrinas da antropologia
teológica tiveram implicação direta nas missões, fundamentando um processo de
acomodação: “todos os valores culturais dos indígenas, desde que não
basicamente inadmissíveis pelo catolicismo, deveriam ser mantidos e imbuídos
de conteúdo cristão”. Segundo o autor, este princípio esteve sempre presente na
difusão do catolicismo pela Companhia de Jesus, através de um ensino e
educação que tinham em conta as condições materiais e espirituais das
populações. A presença de elementos culturais autóctones no teatro jesuítico de
José de Anchieta é por si apontada como exemplo paradigmático. Na aldeia de
Guaraparim, Espírito Santo, espaço onde se travou o combate cósmico entre o
Bem e o Mal, no auto catequético do teatro anchietano comemorativo na Festa da
Conceição da Virgem Maria, o índio Pirataraka aparece como a imagem do
homem cristão dilacerado entre a ameaça do inferno e a esperança do paraíso. O
desejo da salvação humana do Padre José de Anchieta é evidente dando a
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possibilidade de resgate daquela “pobre gente” (BAUMANN, 2013, p.23). No
entanto, a transmissão dos valores ibero-europeus foi sempre feita pelos oficiais
e religiosos de forma autoritária. Não tendo sido capazes de impedir e controlar
a participação popular nos eventos públicos com suas culturas indígena e crioula,
dá-se o fenómeno de transculturação que em muito ultrapassa a reprodução de
costumes europeus por gente da colônia. Disso é exemplo a procissão das onze
mil virgens, onde havia lugar a um certo extravasamento dos alunos dos jesuítas
na Bahía, e que viria a tornar-se numa grande manifestação popular.
(HERNANDES, 2012, p. 28)
A História de uma viagem feita na terra do Brasil nos anos de 1556-1558 da
autoria de Jean Léry, pastor protestante huguenote, discípulo de Calvino, escrito
nos anos de 1556 a 1558 é um dos livros de viagem que, no que concerne às
referências musicais, deve ser entendido tendo em conta a convicção religiosa do
seu autor e da sua visão do mundo. As práticas musicais indígenas são-nos
apresentadas sob um ponto de vista teológico. A sua narrativa revela-nos uma
aventura missionária, em que Léry confessa ter-se impressionado com as danças
e cantos indígenas “ na beleza da melodia desses selvagens”. A obra de Léry
encontra-se na origem das duas correntes importantes de pensamento ocidental
referente ao Novo Mundo: de um lado o exotismo e de outro as tendências sociais
e filosóficas que se cristalisariam em Jean Jaques Rousseau - uma visão do “noble
sauvage” e os conceitos de “anima naturaliter Christiana”, uma propensão
natural da fé e da “gratia supponit naturam”, a doutrina desenvolvida por Tomás
de Aquino em que a Graça possibilita ao homem atingir a perfeição com base na
sua procura natural de Deus (BISPO, 1999: 280). Também D. Frei Caetano
Brandão (1740-1805), na sua poética cósmica via “Deus em todas as coisas” e
acreditava na educação, como “uma das primeiras causas que influem no bem
da sociedade” (PEIXOTO, 1991b, p. XIII). Nos indígenas D. Frei Caetano via a
“bondade natural” e a “busca da fé”, ainda que por vezes não deixasse de revelar
sentimentos contraditórios formulando juízos de valor, referindo-se a “espiritos
grosseiros e pezados”, “monstros de maldades” (Diário da Segunda Visita, 1786).
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A leitura dos seus diários e de outras fontes documentais mais antigas sobre as
culturas indígenas exige uma leitura profunda dada a sua complexidade, tendo
em conta serem textos escritos por religiosos e observadores estranhos às
respetivas culturas. São, por essa razão, quase sempre visões eurocêntricas e
marcadas pela crença espiritual dos seus autores.
Entre 1815 e 1840, viajaram muitos estrangeiros pelo Brasil. Num período
que abarca a instalação da corte na capital, a Independência e as lutas de regência,
foram publicados muitos livros sobre as impressões então vividas pelos viajantes.
Nos anos 30, Cândido de Melo Leitão publicou numa espécie de compilação, os
relatos dos viajantes, a que chamou Visitantes do Primeiro Império (de 1934) e o
Brasil visto pelos ingleses (de 1937). Os viajantes que estiveram no Brasil no século
XIX eram na sua maioria comerciantes, e homens de negócio, como os ingleses
John Mawe (1764-1829) e John Luccock. Havia também outros viajantes, nobres,
diplomatas, militares e funcionários de governo, que moraram ou passaram pelo
país em missão oficial, destacando-se o cônsul britânico James Henderson (17831848); alguns viajantes estrageiros eram cientistas que integrando inúmeras
expedições percorreram o país. Deste último grupo fazem parte Auguste SaintHilaire (1779-1853), francês, Carl Friedrich von Martius (1704-1868) e Johann
Baptist von Spix (1781-1826) e o explorador inglês Henry Walter Bates
(1825.1892). Além destes grupos distintos de viajantes, é possível ainda
identificar pintores e paisagistas, como o francês Jean-Baptiste Debret (1768-1848)
e o austríaco Johann Moritz Rugendas (1802-1858). Dos relatos de viagens no
feminino, destaca-se a francesa Rose Marie de Freycinet (1794-1832), casada com
o oficial da Marinha francesa Louis Claude Desoulces de Freycinet (1779-1842)
que ao saber que o marido recebera o comando de uma missão que o levaria a
ficar dois anos longe de si, disfarçada de homem, embarcou clandestinamente no
navio na véspera da partida, e a escritora britânica Maria Graham (1785-1842),
Lady Maria Dundas Graham Callcott, também pintora e ilustradora, autora,
entre outros livros, de Journal of a Voyage to Brazil And Residence There During Part
of the Years 1821, 1822, 1823.
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O estudo das referências de interesse musicológico nos relatos de viagens
de finais do século XVIII e princípios do século XIX tem-se revelado de particular
interesse para um maior conhecimento quer da receção musical do Brasil na
Europa quer para o desenvolvimento histórico da música no país. Importa,
porém, realçar que as descrições apresentadas pelos viandantes refletem o gosto,
o interesse e as preocupações dos seus autores, e que devem ser perspetivadas e
analisadas na confrontação direta com outras fontes documentais.
No que às referências musicais concerne, os relatos de viagem
mencionados dizem respeito à vida musical nas cidades do Rio de Janeiro, S.
Paulo e Bahía, com apontamentos e impressões sobre os espetáculos de ópera, os
concertos das sociedades musicais, as festas nos salões da elite, as festas
populares e as cerimónias religiosas. Sobre a música no interior do Brasil, o olhar
dos viajantes recai essencialmente sobre as festas e celebrações religiosas, as
festas da sociedade, as danças de roda, a música popular, os cânticos ao leme, as
canções de trabalho dos escravos e os instrumentos construídos pelos negros.

AS IMPRESSÕES DOS VIAJANTES SOBRE A VIDA MUSICAL NO RIO DE
JANEIRO NO SÉCULO XIX

Rio from the Gloria Hill.
(Graham, 1824. Original: John Carter Brown Library, Brown University)
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O relato emotivo de Maria Graham
Um espetáculo de ópera
A cidade do Rio de Janeiro era, entre os anos de 1808 a 1831, um dos
principais centros de ópera das Américas. Este protagonismo está ligado à vinda
da família real portuguesa e dos seus membros da corte. Em Lisboa, o Teatro S.
Carlos havia sido na primeira década do século XIX um teatro de prestígio de
ópera italiana, passando o Rio de Janeiro, com a chegada da corte portuguesa, a
contar com importantes compositores e intérpretes europeus. Este facto foi
testemunhado pelos viajantes, que nos relatos se referiram aos espetáculos de
ópera que então assistiram.
No dia 3 de Maio de 1823, Maria Graham, encontrando-se no Brasil pela
segunda vez, deixou anotadas as suas impressões sobre o espetáculo de ópera a
que assistiu no Rio de Janeiro e que contou com a presença do Imperador D.
Pedro I (1822-1834)188.
[…] the theatre of course concluded the ceremonies of the day;
and my friend, Madame do Rio Seco, having kindly offered me a seat
in her box, I went thither, for the first time since my return to Brazil.
She was in high spirits, because that day the Emperor had conferred on
her husband the order of the Cruzeiro; and therefore she went really in
grand gala to the opera. Her diamonds worn that night may be valued
at 150,000l sterling, and many splendid jewels remained behind in the
strong box. […]The house appeared very splendid, being illuminated
and dressed, and the ladies one and all in diamonds and feathers. Some
decorations have been added since last year, and an allegorical dropscene has been painted. […] the Emperor was there, looking pale, and
a little fatigued. He was received with rapturous applause. The
members of the assembly were seated one-half on his right, and onehalf on his left, in boxes handsomely fitted up for them; and as soon as
they had all taken their places, a poem on the occasion was recited by
the Prima Donna, in which there were some good points, which called
forth great applause. I think it is Gresset who, in one of his odes Au Roi,
says, “Le cri d'un peuple heureux est la seule eloquence - Qui sait parler
des rois”. And indeed this night that eloquence was powerful. I cannot
conceive a situation more full of interest to both prince and people.

188Ver

PACHECO, Alberto José Vieira (2012) “D. Pedro I do Brasil, IV de Portugal” in Dicionário
Biográfico Caravelas. Disponível em: www.caravelas.com.pt.

297

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

There was nothing in the principal piece played to-night, for it
was a clumsy translation of Lodoiska189, without the songs. But the
after-piece excited much emotion: it was called “The Discovery of
Brazil”. Cabral and his officers were represented as just landed: they
had discovered the natives of the country; and, according to the custom
of the Portuguese discoverers, they had set up their white flag, with the
red holy cross upon it, whence they had first named the land. At the
foot of this emblem they kneeled in worship, and endeavoured to
induce the wild Brazilians to join them in their sacred rites. These, on
their part, tried to persuade Cabral to reverence the heavenly bodies,
and dissension seemed about to trouble the union of the new friends,
when by a clumsy enough machine, a little genius came down from
above, and leaping from its car, displayed the new Imperial standard,
inscribed Independencia o Morte. This was totally unexpected in the
house, which, for an instant, seemed electrified into silence. I believe I
clapped my hands first, but the burst of feeling that came from every
part of the house was long ere it subsided. Now I know nothing so
overpowering, as that sort of unanimous expression of deep interest,
from any large body of men. It overset me; and when I ought to have
been waving my handkerchief decorously from the great chamberlain's
box, I was hiding my face with it, and weeping heartily. When the
house was quiet again, I looked at Don Pedro: he had become very pale,
and had drawn a chair close to his own; on the back of which he leaned,
and was very grave to the end of the piece, having his hand before his
eyes for some time; and, indeed, his quick feelings could not have
escaped what affected even strangers. At the close of the piece there
were loud cries of “Viva la Patria!” “Viva o Emperador!” “Viva a
Emperatriz!” “Vivão os Deputados!” all originating in the body of the
house; when Martim Francisco de Andrade stepped to the front of one
of the boxes of the Deputies, and cried “Viva o povo leal e fiel do Rio
de Janeiro!” a cry that was extremely well seconded, especially by the
Emperor, and kindly taken by the people; and so this important day
ended […] (GRAHAM, 1824)

Além dos Teatros de Ópera, havia, em meados do século XIX, no Rio de
Janeiro várias sociedades de concerto e clubes musicais, nomeadamente o Club
Mozart, o Club Schubert, o Club Beethoven. Estas instituições foram nesta época
espaços de convívio e cultura musical, organizando concertos regularmente.

Kuhl (2003) em Cronologia da ópera no Brasil-séc. XIX (Rio de Janeiro) informa que a ópera
Lodoiska de J. S. Mayr, com texto de Gonella, teve a sua estreia em Veneza no Teatro La Fenice,
em 1796 e a de Ferdinando Paer em Bolonha em 1804. Em Lisboa, foi apresentada no Teatro S.
Carlos a Lodoiska de Mayr em 1798 e 1819.
189
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As observações de J. Wells
Referências ao Club Beethoven e ao compositor Carlos Gomes
O Club Beethoven do Rio de Janeiro teve uma atividade profícua entre os
anos de 1882 a 1890. Ao longo da sua existência manteve uma programação de
qualidade. Os programas dos concertos continham, além de informações
detalhadas dos compositores, a análise das obras190. Além da oferta regular de
concertos, possuía uma academia de música fundada em 1886, instituição
alternativa ao Conservatório de Música fundado em 1841 (SILVA, 2007, p.4). D.
Pedro II assistia regularmente aos espetáculos da Companhia de Ópera Nacional
de D. José Amat, aos concertos do Clube Beethoven e de outras sociedades
musicais do Rio (MARIZ, 2001, p.26). No seu livro Wells refere-se ao compositor
Carlos Gomes, um dos compositores que o Imperador apoiou concedendo-lhe
uma bolsa para estudar na Europa depois do enorme êxito obtido com as suas
óperas A Noite do Castelo, encenada pela companhia de D. José Amat, e Joana de
Flandres.

[…] the present Club Beethoven is a cosmopolitan, social, and
musical club; it is conveniently situated, has ample accommodation,
and provides many excellent concerts of really good classic music.
About ten theatres, including the opera-house, give performances in
Portuguese, French, and Italian. […] (Wells, 1887, p. 35)
[…] music is keenly appreciated by all Brazilians, and there are
many excellent musicians amongst them; their composer, Carlos
Gomes, they are immensely proud of, and gave him a widely delirious
welcome on his return from Europe […] (WELLS, 1887, p. 24)

Wells descreve ainda a sonoridade ouvida nas ruas da cidade:

[…] in the evening, in many of the streets, the many musical
effects are perfectly appalling. In the upper floor of a house in one
street, the brass band (with plenty of drum and cymbals) […] all down

190

Machado de Assis foi bibliotecário do Clube Beethoven a partir de 1886. (Magaldi, 2013, p.23)
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the street are pianos […] or a lady’s voice is heard delivering a highpitched bravura […] (WELLS, 1887, p.25).

A qualidade da vida musical
O relato dos viajantes Spix e Martius
Spix e Martius deixaram-nos também várias considerações sobre a vida
musical no Rio de Janeiro, referindo-se em particular a D. Pedro I e à Real Capela
do Rio de Janeiro. Os viajantes enalteceram a vida musical do Rio de Janeiro,
tecendo elogios à qualidade da música então ouvida.

[…] Music, on the contrary, is cultivated with more partility by
the Brazilians, and particularly in Rio de Janeiro; and in this art they
may perhaps the soonest attain a certain degree of perfection. The
Brazilian, like the Portuguese, has a refined ear for agreeable
modulation and regular melody, and is confirmed in it by the simple
accompaniment of the voice with the guitar. The guitar (viola), here, as
in the sound of Europe, is the favourite instrument; piano forte, on the
contrary, is a very rare article of furniture, met with only in the richest
houses. The national songs, which are sung with the accompaniment of
the guitar, are partly of Portuguese origin, and partly written in the
country.
[…] Don Pedro, who seems to have inherited from his ancestor
Don John IV, a distinguished talent for music, sometimes leads this
band himself, which, being thus encouraged, executes the pieces laid
before it with great zeal. Haydn´s favourite pupil, the Chevalier
Neukomm was at that time composer to the royal chapel at Rio. The
musical knowledge of the inhabitants was not yet ripe for his masses,
which were written entirely in the style of the most celebrated Germans
composers. The impulse which the genius of David Perez gave to the
Portuguese church music (1752-1779) is past and at present the first
thing required of a mass is that it shall proceed in cheerful melodies,
and that a long and pompous Gloria shall be succeeded by a short
Credo. This is the style of Marcus Portugal, now the favourite composer
among the Portuguese. The degree of perfection which music has
attained among the higher classes at Rio, and the other sea-port towns
in Brazil, entirely corresponds with the spirit in which poetry and the
belles letres are cultivated; […] (SPIX, and MARTIUS, 1824, pp. 156157).
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O universo simbólico das práticas religiosas nas cidades do Rio de
Janeiro.
A visão de John Luccock
De um modo geral, o universo simbólico dos rituais católicos provocava
espanto nos viajantes estrangeiros. As festas religiosas, festas de santos, votos das
religiosas, as celebrações da semana santa e as procissões deixaram marcas nos
viajantes que nos seus relatos de carácter essencialmente antropológico
evidenciaram por vezes imagens negativas da religiosidade brasileira191. O
comerciante inglês John Luccock no seu livro Notes on Rio de Janeiro and the
southern parts of Brazil. A residence of ten years in that country. From 1808 to 1818
descreveu as igrejas da cidade tecendo comentários sobre a música das
cerimónias religiosas a que assistiu. Impressionado com a Capela Real Luccock
escreveu:

[…] Among the public chapels, the Royal one calls for our first
attention[…] the interior forms one spacious, well lighted room,
through divided into a nave, a small transept, and a chancel with a lofty
painting ceiling. The walls exhibit some fine specimens of carving,
particular of angels and saints. Over the door is an orchestra,
handsomely railed in front, containing a good organ […] the hight altar
is superb and there are several others […] The whole is well adapted to
make an impression on minds, more readily affected by show and
ceremony, than by sober judgment and devout feeling. The orchestra is
well supplied, and the music admirable […] Directly in front, and
below the railing of the orchestra, is a carved figure, much like what in
England is called a Saracen’s Head […] (LUCCOCK, 1820, pp. 61-62).

Luccock chocado com a figura grotesta que nos momentos marcantes da
missa, e em particular na elevação da hóstia, soltava um gemido triste, regista a
sua incompreensão sobre a razão de tal procedimento afirmando que não poderia
ser próprio de um culto cristão. O viajante anotou ainda as suas impressões sobre

Torrão Filho (2010) chama atenção para o facto do viajante estrangeiro (protestante inglês ou
católico francês) evidenciar perplexidade e até horror perante os rituais católicos que observa,
dando conta de uma devoção que inclui também divertimento e comércio.

191
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os conventos da cidade. Na sua opinião, a Igreja do mosteiro de S. Bento seria
provavelmente a mais esplendida do Brasil, as cerimónias litúrgicas eram
acompanhadas de uma boa orquestra, mas a assistência era diminuta. Referindose ao convento feminino de Nossa Senhora da Ajuda e à sua Abadessa, uma
Senhora nobre de origem francesa, afirmou ser a pessoa mais gentil do Brasil.
Quanto à música vocal, referiu ser excelente naquele convento.

Viagens no interior da Amazónia
Relatos de Henry Bates
Foram muitos os viajantes que a partir do século XVII percorreram a
Amazônia. Henry Bates atraído pela biodiversidade da região dominada por
uma floresta tropical viajou pelo norte do Brasil entre os anos de 1848 a 1859. No
seu Diário referiu-se à cultura popular em Belém, às festas religiosas, ao
brilhantismo das solenidades e às procissões com milhares de fiéis. Como
assinala Bispo (1982) segundo Henry Bates “a religião do paraense seria mais um
divertimento do que uma atividade séria”, festejando os indígenas o seu santo
padroeiro, São Tomé, de forma ortodoxa, com mascaradas próprias,
representações de animais selvagens e figuras grotescas. Continuando o seu
relato informa que o governo do Pará contribuía para o abrilhantamento das
festas, assegurando a música das bandas, que a Música soava por todo o lado e
que os homens de cor dançavam e faziam música após a solenidade religiosa. As
festas terminavam com a interpretação do hino nacional. Henry Bates registou
de forma particular as festas populares entendendo-as como expressões culturais
dos diferentes grupos étnico e sociais da Amazónia. O uso de máscaras, quer nos
grupos indígenas quer nas festividades da população branca, africana e mestiça
chamou à atenção do viajante. O naturalista descreve nos seus relatos os diversos
tipos de divertimentos referindo que as mascaradas de carnaval, tanto do período
Pascal como do São João integravam elementos da população em geral, havendo
porém em determinadas épocas do ano festejos que eram próprios de grupos de
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população africana e outros exclusivos da população indígena. A mais magnífica
de todas as festividades era a festa de Nossa Senhora de Nazaré, que contava com
a participação de bandas de música dos batalhões. As solenidades da Quaresma
e da Semana Santa, sobretudo a procissão de Sexta-Feira Santa, marcada pelo som
dos tambores e pelos suspiros de fiéis perante as imagens do Crucificado,
marcavam porém o ano religioso.
Segundo Salles (2007, p. 227) o registo iconográfico mais antigo dos
instrumentos tocados pelo negro do Pará encontra-se na coleção de estampas da
Viagem Filosófica do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. As festas
tradicionais, como já se observou, abrangiam simultaneamente atos de culto e
folguedos populares. São Sebastião e São Benedito eram celebrados com folias,
em que os cantadores saíam às ruas com seus instrumentos cantando versos
tradicionais. Os festejos e respetivos foliões não passaram despercebidos ao
viajante estrangeiro:

[…] The negros, who had a Saint of their own colour St.
Benedito- had their holiday apart from the rest, and spent the whole
night singing and dancing […] ( BATES, 1892, p. 160).

Em 1777 havia em Belém um grupo de 13 músicos negros que tocavam
instrumentos europeus. Provavelmente estes músicos tinham aprendido a tocar
por conta própria, ou talvez instruídos na música para servirem os seus senhores
nas igrejas e nas fazendas. O viajante Bates, em meados do século XIX, registou
as suas impressões sobre a música e os instrumentos em uso:

[…] The people are as fond of holiday making here as in other
parts of the province; but it seemed to be a growing fashion to
substitute rational amusements for the processions and mummeries of
the saints’s days. The young folks are very musical, the principal
instruments in use being the flute, violin, spanish guitar, and a small
four-stringed viola, called cavaquinho. During the early party of
instrumentalists, led by a tall, thin, ragged mulatto, who was quite an
enthusiast in his art used frequently to serenade their friends […]
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playing French and Italian marches and dance music with very good
effect. The guitar was the favourite instruments with both sexes, as
at Pará; […] (BATES, 1892, p. 162).

Henry Bates deixou-nos inúmeros comentários sobre a música que então
ouviu nos teatros, nas Igrejas, nos salões particulares e nas festas populares.
Porém, no seu diário, referiu-se de forma particular aos cânticos ao leme que os
canoeiros entoavam nas suas longas viagens pelo rio, amenizando a dureza e
monotonia de muitas horas, caracterizando – os de “música encantadora e
bárbara”.
[…] One of the commonest songs is very wild and pretty. It was
for refrain the words Mai, Mai, (mother, mother) with a long drawl on
the second word. The stanzes are very variable. The best wit on board
starts the verse, improvising as he goes on, and the other join in the
chorus […] the sonorous native names of place, Goajará,
Tucumandúba, etc. add gratly to the charm of the wild music […]
(BATES, 1892, p. 76)

Como nota final importa afirmar que o estudo exploratório apresentado
se insere essencialmente na história cultural, enquanto contributo para o
conhecimento da vida musical no Brasil no período em questão. A quantidade e
riqueza de informações dos relatos dos viajantes estrangeiros no Brasil e os
estudos já realizados de natureza histórica e musicológica perspetivam a atenção
dos investigadores na realização de trabalhos futuros.
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Abstract
This work is a study of the Sinfonia em Quatro Movimentos (‘Symphony in Four Movements”) by
Danilo Guanais, wrote in 2002. The symphony, for chorus, orchestra and four actors and visual
resources was analyzed based on relationship between music and other arts involved. Is also
necessary to mention the connection of the composer with the armorial movement.
Keywords: Danilo Guanais; armorial aesthetic; oral tradition.

Sinfonia em Quatro Movimentos por Danilo Guanais: um estudo analítico de sua
linguagem estética armorial.

Resumo
Este trabalho tem como finalidade analisar a Sinfonia em Quatro Movimentos de Danilo Guanais
escrita em 2002. A sinfonia, para orquestra sinfônica, coral, quatro atores e recursos visuais foi
analisada tendo como ponto de partida a relação da música com as demais artes envolvidas.
Também é necessário se fazer menção a ligação do compositor ao movimento armorial.
Palavras-chave: Danilo Guanais; estética armorial; tradição oral.

INTRODUCTION
This work is a study of the Sinfonia em Quatro Movimentos (‘Symphony in
Four Movements”) by Danilo Guanais. This piece was finalized in 2002 for the
Symphonic Orchestra and the Madrigal Choir at the School of Music at
Universidade Federal de Rio Grande do Norte. To better understand the Sinfonia
em Quatro Movimentos it is necessary to understand the connection of the
composer to the other arts, especially the theater, as well as the movement
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esthetics called armorial. An attempt was made to observe what the intension of
Guanais was at the time that he created the text where an Evangelical apocryphal
and the poetry of Ariano Suassuna are side by side.
Danilo Cesar Guanais de Oliveira, was born in São Paulo, SP, on March
29, 1965. But his compositions point the way to a technique that is at the service
of expression, so that we will find the use of tonal, post-tonal and serial tones,
separately or together. In the name of expression Guanais also units music with
literature and the scenic arts and the project that may best synthesize all of his
musical history and multiple paths, his continuous attempt at aligning the local
with the cosmopolitan, of thinking “colorfully about music, of thinking poetically
of the light, of thinking of the theater musically”192 is the Sinfonia em Quatro
Movimentos as we will see above.

1. THE SINFONIA EM QUATRO MOVIMENTOS
The Sinfonia em Quatro Movimentos for chorus, orchestra and four actors
has as a differential element an objective search to create a composition with a
high degree of association with visual and verbal realities, connected to the
general argument. According to Guanais, “the literary group was the basic
element that guided the conception of the Work” 193. The idea, as a starting point,
had psychological reactions that were the result of the transgressions of Adam
and Eve in the Garden of Eden and their expulsion and all the trouble they went
through.
The original text, chosen for the creation of the Sinfonia, is an apocryphal
of the Old Testament194 with 79 parts (chapters). In this text, the approach of the

Thoughts collected during an interview of Danilo Guanais which he conceded to me on the
of January, 2007.
193 Information collected during the interview made with the composer on January 27, 2007, in
Natal-Rio Grande do Norte.
194 Apocryphal comes from the Greek apokryphos, from the Latin apokryphu, and literally means,
“occult”, “secret”. The canonic tradition considered apocryphals as being texts that were
192

27th
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creation of man is made in a narrative way and the way the story is told includes
details that are not shown in the biblical versions that are considered authentic.
Here the protagonists are presented with a deeper psychological profile and
more complex feelings than what is shown in the Old Testament.
As I compared the original text presented in the book of Adam and Eve
with the version presented by Guanais in the musical score of the Symphony, I
observed that he modified the text. These modifications were probably useful for
creating an argument for the piece in a clear and simple way. And it presents the
following structure:

•
•
•
•

•

•

1st Time Frame: The narrator presents a brief narrative about the
Garden of Eden.
2nd Time Frame: God addresses Adam and makes a brief description
of human destiny.
3rd Time Frame: Adam addresses Eve and compares their situation
before and after their expulsion from the Garden. Adam dies.
4th Time Frame: Eve addresses God and assumes the guilt for the sins
they both committed. She asks for Adam’s resuscitation or her own
death. God resuscitates Adam.
5th Time Frame: God addresses Adam and justifies the reason for his
destiny. God comforts Adam and presents the end of darkness and the
birth of the sun at the first sunrise.
6th Time Frame: The narrator describes the feelings of Adam on seeing
the first sunrise. God comforts Adam and gives a brief narrative on the
redemption of man.

To complete the text some of Ariano Suassuna’s poems195 have included.
These poems offer us material that can be used in the chorus and in spite of not

uninspired by the Holy Spirit or whose authenticity was doubtful, with some even being
considered to be heretical.
195 Ariano Vilar Suassuna (1927-.)- dramatist, romanticist and Brazilian poet. He is responsible for
the Armorial Movement, that has as its objective the creation of erudite art from the popular
cultural elements of the Brazilian Northeast.
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having been written with the purpose of commenting or complementing the
apocryphal previously cited, “has the remarkable faculty to allow some
connection due to its thematic and symbolic nature196”. The poems offer the
literary material destined to the choir (that performs the role of “narrator”). The
selection was made based on the motifs and themes approached by the poet, as
a way of accentuating the psychological and dramatic profiles already sketched
out in the apocryphal text. The obvious purpose was to bring “armorial”
component to the work, that is absent in the narrative, as a way of having a more
formal and significant balance (speech-comment / prose-poetry) as well as to
establish a more efficient connection with the popular universe of the
Northeast197.
The main and end of the structure present the pair Narrator and God in
two opposing situations: The establishment of the situation and/or conflict
(description of the garden and human destiny) and the resolution of the situation
and/or conflict (presentation of the first sunrise and human redemption). It is
also worthy to note that there is a certain symmetry to the structure proposed for
the 4 movements:

Figura 1

Text taken from the program of the first performance of the Sinfonia em Quatro Movimentos,
performed on the 2nd of December, 2003 in the Escola de Música in the Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.
197 The definition of the term “armorial” is not needed. For being an art that precedes its own
movement, its conceptual aspect was never approached in a conclusive manner in practice or in
theory. Some expressions, however, help to understand what its characteristics are: the
foundations are in popular culture, the erudite aspect of its connections and the search for unity,
as a consequence of the previous general principles and as a form of characterizing the cultural
identity of the Brazilian Northeasterner.
“Collection of insignias, emblems and flags of a people” (Suassuna).
“Erudite Brazilian Art, that is based in popular culture” (Carlos Newton Júnior).
196
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2. MUSICAL ELEMENTS
The Sinfonia em Quatro Movimentos is based on a series of sonorous
materials among which the following can be identified: chromatic series; “lyric”
series (chromatic series, in the constitution of another, more linear interval);
redemption theme; caboclinho theme; incelença theme; desperation theme;
“challenge” theme; timpani theme and scherzo motif.
The work is based on the thematic-motif principle and the independent
superimposition of structures. However, in this composition, any part made up
of musical elements (mainly melodic, rhythmic and harmonic), previously
chosen to represent the reparatory of components that generate the work, can be
treated as if it was a motif. These elements appear gradually during the
movements and do not belong to specifically any of them. Thus, a central
fragment of a theme can emerge as an element that structures the discourse of a
random part and, in a previous section, appear only as the design of the
accompaniment. The same thing happens with the chords, harmonic bases or
rhythmic patterns.
The main tonal element of the composition is the redemption theme
(movement IV):

fall

rise

Exemplo 1
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This theme brings the connotative referential of fall and rise in the melodic
projections of the melody and the harmonic base, respectively in its 4 initial
measures. This is important precisely in the fourth movement, that represents the
resolution (or redemption) of the conflict (the fall) restored by the text. The partial
use of this theme in the previous movements is a reflex of its fragmentation in 3
more simple motifs a, b and c.

a

c
b

Exemplo 2 (In the same way, the melodic profile of the base line is also usable as a motif
component)

The tonal polarization is in the D note in its main center. The tonalities of
D Major and D Minor are the main focus of the harmonic directing of the piece.
The secondary poles are F and A, and its symmetrical relations to D: G and B.
The poles F and A are the regions where the redemption theme is moved in its
final complete version in the Finale. Thus, the harmonic structure of the Sinfonia
would be approximately equivalent to the following basic scheme:

Figura 2
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The utilization of these tonal poles, in the case of this composition, does
not mean, necessarily, modulation. Also notorious is the use of modal elements in
the Symphony. These elements come from the oral tradition in the Northeast of
Brazil and serve as a base to sustain the armorial poetry connotation of Ariano
Suassuna. The essence of the utilization of modal material falls again on the
dorian, which was already utilized by Guanais198 in other pieces such as the
Missa da Alcaçus. I particularrly believe that this is a kind of musical signature
of Guanais. This is utilized in the construction of melodies destined for the chorus
and from witch is taken one of the main motifs on the piece:

Figura 3

The serial element is also present in this piece. However, as I was able to
observe, in spite of being utilized as such, it is in reality a chromatic scale where
the relations of the intervals are the priority and we do not find the repetition of
the eighth.
This same series can also be introduced as a theme of a more melodic
lyrical character and where there is a rhythmic and more delineated pattern:

Exemplo 3

In the Missa da Alcaçus, in the Agnus Dei it is a constant motive to use the notes D, C and G#.
These notes are the equivalent to the first letter of the name of the composer (D)anilo (C)esar
(G)uanais, having the G sustained in order to have the use of a scale that is commonly called the
Northeastern Scale, in Brazil. It is a scale that has the fourth elevated in a semitone and the seventh
is lowered.
198

315

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

The aggregation of elements that originated in the popular culture are part
of the compositional purpose of Guanais. In the symphony we can recognize two
themes: the “caboclinhos” and the “incelência”199.
Theme of the Caboclinhos was collected by Mário de Andrade and
published by Oneyda Alvarenga in the book “Música Popular Brasileira”. In
spite of the information about its choreography or its origin being relatively
scarce, its insertion in the context of the symphony happened due to the
references that death and resurrection (present in the choreography of the
Caboclinhos), have in common with the dynamic contained in the apocryphal
text.

Figura 4. Caboclinhos Dance (Collected by Mário de Andrade)200

The incelência is another element that was incorporated into the
thematic reparatory of the piece due to its good conciliation with the symphony
text. Its outstanding characteristic, before being sung by women at the feet of the
dead, represents an interesting possibility that is adequate to the 4th time frame of
the narrative (Eve addressing God at the feet of a dead Adam).

These two themes were easily recognized by me, because they were already utilized by
Guanais in the Missa da Alcaçus (1996) and in the sound track of the spectacle “Chuva de Bala”,
both recorded by the Madrigal Choir at UFRN that was under my direction at the time.
200 ALVARENGA, O. Música Popular Brasileira. São Paulo (1982, p. 93).
199
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Figura 5. Incelência: dona Biga and dona Noêmia. (Tibau do Sul, RN)

Guanais, during an interview given to me on January 27, 2007, states that
“the strategy used to facilitate the elaboration and foundation of the associations
involving several dimensions, was the utilization of a limited number of
components, chosen according to criteria of clarity or simplicity when adopting
this or that component”.
The principal associations proposed for the composition of symphony are,
then, the following:

Serial ⇐ absolute totality ← dissonance ⇐ conflict → Chaos ↔ principle → God
Serial ⇐ totality ← tension → fall
Tonal ⇐ organization of groups ⇒ hierarchy → Man
Tonal ⇐ organization ⇒ balance ← resolution of tensions → redemption
Modal → Medieval symbolic → Armorial ⇔ A. Suassuna
Clear ← definition ← clearness ↔ visual resolution→ sound resolution(tension
> resolution) ↔ tonal
Eve 201 ← prayer ⇔ lament → Incelença

201

The concept “Eve”, here, applies to Eve from the text. The same for “Adam”.
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Adam ← death and resurrection → Caboclinhos

CONCLUSION
In conclusion, the paper had as its main objective to analize the Sinfonia em
Quatro Movimentos by Danilo Guanais with the purpose of trying to see if his
compositional decisions come from an preestablished guiding model that was
external to the music. The idea was to clarify all the internal components of the
Symphony and by doing this support future interpretations of the work.
As we see, Guanais has been working for a long time at the joining of the
arts, notably music, poetry and theater in the formation of his artistic expression.
In this sense, it is even more in the conception of a symphony the text has
fundamental importance in the structuring of musical expression. In this context,
the symphony tries to extract the maximum of content and significant meaning
of words like “water”, “garden”, “beginning”, “light”, “darkness” and “fall” among
others.
All the words previously cited received a musical treatment with the
intention of reinforcing its picturesque or symbolic nature. In this meeting among
text, music and scenic elements of illumination and the use of tonalities can be
also referred to, as a series and a style. It is worthy of mentioning the association
of scenes that express tension/conflict, where serial and scenic material is used
that express the resolution of the conflict and consolation and has the tonal
elements in its musical tradition. The use of modal material is directly associated
to the poetry of Ariano Suassuna, and thus signifies the transposition of sound
for the armorial aesthetic, so present in Guanais.
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Clarinetistas Portugueses no Brasil do Século XIX: sua influência
na consolidação do uso profissional e do ensino da clarineta no
Brasil
Fernando José Silveira
Instituto Villa-Lobos – UNIRIO
fernandounirio@hotmail.com
Resumo
Este projeto de pesquisa tem como objetivo delinear o uso profissional e o ensino da clarineta no
Rio de Janeiro na primeira metade do Século XIX, a partir da influência dos clarinetistas
portugueses. Para tal a metodologia de pesquisa prevê pesquisa bibliográfica, na Torre do Tombo
em Lisboa e em outros arquivos – caso necessário, para coleta de informações pertinentes aos
objetivos. Tem-se por hipótese que os clarinetistas brasileiros foram influenciados pelos
portugueses no que tange não só ao estilo de tocar, mas também na metodologia de ensino e
escolha de material – tanto didático quanto instrumentos e repertório. A escolha, no Brasil, da
escola francesa adotada até os dias de hoje foi bem posterior ao período que será estudado nesta
pesquisa – já na segunda metade do Século XIX. Porém, até que ponto houve, desde o início do
Século XIX, a influência francesa na escola brasileira de clarineta? Acredita-se, como hipótese,
que tanto metodológica quanto estilisticamente houve grande influência italiana e francesa.
Confirmada essa hipótese, os movimentos que culminaram com escolhas pela escola francesa na
segunda metade do Século XIX seriam melhores entendidos.
Palavras-chave: Clarineta; história; musicologia histórica.

Abstract
This research project aims to study the history of the professional performance and learning
method of the clarinet in Brasil on first half of XIX century starting from the influence of the
Portuguese clarinetists. For that goal, the research methodology provides bibliographic research
at Torre do Tombo, in Lisbon, and other places, if necessary, to collect relevant information. It has
been hypothesized that Brazilians clarinetists were influenced by the Portuguese ones in relation
not only to the style of playing, but also teaching methodology and use of material - both as
didactic and repertoire. The choice of a French School in Brazil, adopted until nowadays, were
made in a posterior period to be studied in this research - in the second half of the nineteenth
century. However, is it possible that choice has been building since the early nineteenth century?
As a hypothesis, is believed that Brazilian clarinetists were influenced, both methodological and
stylistically, by Italian and French clarinet schools. Confirmed this hypothesis, the movements
that culminated in the French school choice in the second half of the nineteenth century would
be better understood.
Keywords: Clarinet; history; musicology.

Tem-se notícia da definitiva chegada da clarineta ao Brasil por ocasião da
fixação da corte de Portugal no Brasil ou, ainda, por meio da vinda das bandas
militares que acompanharam D. João VI ao Brasil (BORBA, 1976 apud PIRES,
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2000). A mais antiga citação da presença de clarinetas no Brasil é oriunda de
Minas Gerais, no ano de 1783, onde se pode constatar a presença de duas
clarinetas em conjunto formado por ocasião da posse do novo Governador Geral
Luiz da Cunha Menezes (REZENDE, 1989).
Podem-se citar alguns dos primeiros compositores radicados no Brasil que
usaram a clarineta em suas obras orquestrais nos Séculos XVIII/XIX: Jerônimo
Lobo, Marcos Coelho Neto e, o mais importante, José Maurício Nunes Garcia.
Segundo o Catálogo Geral “Música brasileira para orquestra” (RIPER, 1988), a
mais antiga obra orquestral do Padre José Maurício a usar clarinetas, a abertura
“Zemira”, remonta a 1803.
Recentes pesquisas (SILVEIRA, 2008) identificaram a primeira obra de
concerto composta e publicada por um brasileiro: o Concertino para clarineta e
piano de José Lino Fleming antes de 1888 – ano de falecimento do compositor.
Segundo a Enciclopédia da Música Brasileira (1998), José Lino de Almeida Fleming
nasceu em Pouso Alegre/MG por volta de 1849, viajando para a Europa em 1881
para estudar no Real Conservatório de Milão na classe de Cesare Dominiceti. A
Enciclopédia de Música Brasileira (1998) informa, ainda, que José Lino Fleming “em
1885, em Milão, conseguiu a impressão de 300 álbuns com 15 peças para canto e
piano para serem vendidas no Brasil. Iniciou a composição de uma ópera que não
chegou a concluir”.
Ainda que haja estudos que tratem das algumas obras brasileiras para
clarineta, não há um estudo atualizado e aprofundado sobre a magnitude do
repertório brasileiro para a clarineta. Segundo as informações disponíveis, a
primeira obra concertante, do Século XX, para clarineta composta por um
brasileiro seria “Chôro para clarineta e orquestra” do compositor paulista
Camargo Guarnieri, no ano de 1956. A primeira obra brasileira concertante a ser
executada no Brasil, e no Rio de Janeiro, teria sido, em 1957, “Concertino para
clarineta e orquestra” de Francisco Mignone (SILVEIRA, 2005). Segundo
Verhaalen (2001), a primeira notícia de execução de “Chôro para clarineta e
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orquestra” de C. Guarnieri no Brasil apenas aconteceria em 1959. Já a Sonata
(1947) para clarineta e piano, do compositor e clarinetista Jayoleno dos Santos,
seria, segundo Volpe (2005), “a primeira obra no gênero composta por autor
brasileiro para esta formação instrumental [clarineta e piano]”. Isso é confirmado
por Trindade (1996), que afirma ser “a primeira [Sonata para clarineta e piano]
feita no Brasil”.
Sobre o início do ensino do instrumento no Brasil e sua trajetória ainda se
sabe, também, muito pouco. Entre o final do século XVIII e começo do século XIX,
muitos foram os clarinetistas atuantes no Brasil. Dentre eles, destaca-se José
Joaquim da Silva e João Bartholomeu Klier. Ambos estrangeiros, estudaram na
Europa e, posteriormente, radicaram-se no Rio de Janeiro, tendo sido clarinetistas
da prestigiosa orquestra da Capela Imperial do Rio de Janeiro.
No caso de José Joaquim da Silva – Português – o que se sabe é que foi um
dos responsáveis pela introdução do conceito do ‘especialista’ em clarineta no
Brasil. Segundo Freire (2000, p. 14), até a vinda de Joaquim José da Silva ao Brasil,
a maioria dos músicos executantes de clarineta eram, originalmente, oboísta ou
flautistas. Aires de Andrade informa que ele foi “primeiro clarinete do grande
teatro do Rio de Janeiro e da Capela Real. Passa por ser o primeiro executante
deste instrumento em todo o Brasil” (ANDRADE, 1967a, p. 46). Diz ainda que
obteve papel de destaque como músico. José Joaquim da Silva estaria já em
atividade antes de 1822 no Rio de Janeiro.
João Bartholomeo Klier (1800 – 1857) – Alemão – chegou ao Rio de Janeiro,
segundo Schlochauer (1992), na década de 1830. De 1842 a 1844 atuou como
músico contratado pela Capela Real/Imperial e, em 1841, participou do
movimento para estabelecimento de um conservatório de música no Rio de
Janeiro. Segundo Leme (2005), Klier foi um dos pioneiros na impressão musical
no Rio de Janeiro em 1834. Publicou, na Alemanha por volta de 1854 um
“Méthodo para Corneta, Clarin, ou Saxhorn de 3 Pistoes” (Klier, s.d.). Klier era,
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também, compositor. Algumas de suas obras são Marcha maçônica e Variações para
clarinete.
Tais lacunas na história justificam-se por não haver instituições voltadas
para o ensino musical mantidas pelo governo brasileiro, antes de 1848, onde se
pudesse aprender regularmente esse ou aquele instrumento musical. Por tal
ensino se dar de forma particular e individualmente, seja nas residências dos
alunos, em instituições particulares, assemelhados ou ainda dentro dos quarteis
sem maiores formalidades, não se tem registro de professores de clarineta no
Brasil na primeira metade do século XIX.
O fato mais importante quanto ao nascimento do ensino regular de
clarineta no Brasil foi a criação do Conservatório de Música no Rio de Janeiro em
1848, que tinha como missão, segundo Peachman (apud AUGUSTO, 2008, p. 54)
“colocar o país no fluxo civilizatório europeu”. Em 1855, o clarinetista Antonio
Luis de Moura – então com aproximadamente 35 anos – é nomeado professor de
“clarinete e qualquer outro instrumento que esteja ao seu alcance” do
Conservatório de Música (ANDRADE, 1967b, p. 202). Portanto Moura, segundo
recentes pesquisas (SILVEIRA, 2009), foi o primeiro professor de clarineta de um
estabelecimento público de ensino regular de música e contribuiu, em alta monta,
para os destinos do instrumento no Brasil a partir da segunda metade do Século
XIX.
Sabe-se que, com a vinda de D. João VI para o Brasil, músicos da Real
Capela de Lisboa vieram para o Brasil. É verdade que já tínhamos músicos em
atuação no Brasil. Mas qual seu nível técnico-musical?

Em 17 de janeiro, ao amanhecer, a esquadra [com a família
Real] foi avistada [chegando ao Rio de Janeiro]. Um alvoroço tomou
conta da cidade. Tropas foram perfiladas, autoridades se
encaminharam apressadamente para o porto, e uma banda de música
se preparou para tocar. (CARDOSO, 2008, p. 16)
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Com certeza não eram dos melhores para a época, já que o próprio
Cardoso (2008, p.19) informa que “ao ouvir os primeiros acordes da banda que o
recepcionou no desembarque, provavelmente, D. João foi assaltado por dúvidas
quanto à qualidade da música em sua colônia”.
Se, na Europa, os músicos eram comparados aos cargos mais baixos, tais
como criados e cozinheiros, no Brasil não poderia ser diferente. Para tentar
melhorar o nível musical em Portugal, D. João fez todos os esforços para contratar
os melhores músicos italianos para apresentarem-se em Lisboa. Segundo
Cardoso (2008), D. João, na segunda metade do Século XVIII, contratou músicos
oriundos da Itália para atuar em Portugal: David Perez, Niccolò Jommelli, entre
outros, que influenciaram os músicos portugueses. Seria de origem italiana a
escola de clarineta portuguesa? Até este momento esta pesquisa não pode
responder a esta pergunta. Porém, descortina-se a possibilidade de influências
espanholas (catalãs), francesas e alemãs. Com o caminhar da pesquisa este
assunto será melhor compreendido.
A verdade é que, em 1810, boa parte dos músicos e professores de música
radicados em Lisboa, transferiu-se para o Brasil. “As principais instituições
musicais portuguesas foram desfalcadas com a retirada de diversos músicos,
alguns retornando a seus países de origem, outros se transferindo para o Brasil
após 1810” (CARDOSO, 2008, p. 35).
Sabe-se que “a banda da Brigada Real da marinha portuguesa veio para o
Brasil acompanhando a Família Real em 1808” (CARDOSO, 2008, p. 132), e que
seus músicos permaneceram no Rio de Janeiro pelo menos até 1817. Neste grupo
existiam clarinetistas. Em 1817, outra banda de música aporta no Rio de Janeiro.
Agora acompanhando dona Leopoldina em sua viagem ao Brasil. Deste grupo,
pode-se identificar os seguintes clarinetistas (CARDOSO, 2008, p. 135): Edmundo
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(sic) Neuparth, Gaspar Catelão (sic), Antonio Bulak e João Vieira202. Ainda há
José Croner – flautista - que foi irmão de Raphael José Croner: clarinetista atuante
na segunda metade do Século XIX no Rio de Janeiro e muito elogiado pelo
cronista Machado de Assis.
O mais importante destes músicos era Eduardo Neuparth, que ficou no
Rio de Janeiro até 1821 (BINDER, 2006). Em sua autobiografia, Neuparth declara
que, desta banda que acompanhou D. Leopoldina, apenas um músico não se
radicou no Brasil.
Fato é que o uso de clarinetas no Brasil a partir de 1809, e ainda mais
intensamente a partir de 1817, faz crer que o nível dos clarinetistas disponíveis
havia crescido sensivelmente – em número e qualidade - já que tanto o
compositor Marcos Portugal como José Maurício Nunes Garcia começaram a
compor efusivamente para orquestra com três ou quatro clarinetas com partes
distintas (CARDOSO, 2008).
Tem-se por hipótese, que os clarinetistas brasileiros foram influenciados
por clarinetistas oriundos de Portugal no que tange não só ao estilo de tocar, mas
também na metodologia de ensino e escolha de material – tanto didático quanto
instrumentos e repertório.
De acordo com as informações acima, o presente projeto de pesquisa tem
por objetivo delinear o uso profissional e o ensino da clarineta no Rio de
Janeiro na primeira metade do Século XIX a partir da influência dos
clarinetistas oriundos de Portugal.
Como objetivos secundários, tem-se:
1. Identificar a metodologia do ensino da clarineta em Portugal a
partir do início do Século XIX;

Cardoso (2008) comete alguns erros sobre os nomes dos clarinetistas citados. Na verdade os
nomes corretos são Eduardo Neuparth, Gaspar Campos (nascido na Catalunha e, portanto,
‘catalão’), (Vieira, 1900) António Bulak e João Vieira.
202
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2. Identificar os músicos/clarinetistas atuantes em Portugal nesta
época, verificando quais – eventualmente – imigraram para o
Brasil;
3. Levantar junto ao acervo encontrado na Torre do Tombo e outros,
documentação relativa a imigração de tais músicos junto à Família
Real;
4. Delinear a trajetória de clarinetistas portugueses que imigraram
para o Brasil com o objetivo de verificar suas influências estilísticas
e sua atuação profissional e didática – em Portugal e no Brasil;
5. Identificar se estas influências podem ser identificadas em
estudantes/clarinetistas brasileiros que mais tarde viriam a se
tornar profissionais.

A primeira etapa da pesquisa está sendo feita através de uma grande
revisão bibliográfica, detalhada, pertinente à ida da família Real para o Brasil e
sobre o tema da educação musical em Portugal, evidenciando professores de
clarineta, institutos de educação musical e suas correntes estilísticas, traçando um
panorama performático da clarineta em Portugal entre 1790 e 1817.
Para informações pormenorizadas sobre os documentos referentes à vinda
da família Real para o Brasil no início do Século XIX, faz-se necessária pesquisa
na Torre do Tombo, em Lisboa, objetivando o levantamento de informações,
principalmente, sobre os clarinetistas imigrantes.
A partir das informações colhidas nas etapas anteriores, será revisada a
bibliografia pertinente à fase da chegada da família Real no Brasil, assim como
toda a bibliografia sobre o uso da clarineta nesta época. Se o pesquisador sentir
que a bibliografia já existente mostra-se inadequada, incompleta ou lacunar,
poderá ser feita pesquisa in loco nos arquivos da Capela Real no Rio de Janeiro e
em outros acervos pertinentes.
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A modernização da actividade concertística no século XIX:
as tournées ibero-americanas de Sigismund Thalberg
Francesco Esposito
CESEM, FCSH, Universidade Nova de Lisboa
f.esposito@libero.it

Resumo
A profunda transformação do concertismo oitocentista não passou despercebida aos cronistas do
tempo que, entre as suas causas, identificaram o grande desenvolvimento dos meios de
transporte (ferroviários e marítimos) e de comunicação (telégrafo e imprensa musical). Estes
permitiram uma modernização da sociedade que, também em relação ao mercado musical,
começaria a mostrar traços do que hoje chamamos as dinâmicas típicas da cultura de massa. A
presente comunicação pretende analisar este fenómeno a partir da figura de Sigismund Thalberg
– que nas suas viagens à conquista do mercado sul-americano fez mais de uma paragem na
Península Ibérica – e está sem dúvida entre os primeiros e mais famosos intérpretes desta
mudança epocal na forma de interpretar a actividade concertística.

Francesco Esposito. Licenciou-se em Nápoles e doutorou-se em Musicologia na Universidade
Nova de Lisboa, com uma tese sobre o concertismo e a actividade associativa na Lisboa do
período liberal. É actualmente investigador do CESEM e bolseiro de pós-doutoramento da FCT,
tendo integrado vários projectos de investigação e publicado ensaios em revistas nacionais e
estrangeiras. Em 2011 ganhou por unanimidade a V edição do Prémio Liszt da Fondazione
Istituto Liszt de Bologna, com o ensaio "Liszt al rovescio": la difficile relazione del pianismo portoghese
di metà Ottocento con i modelli stranieri.
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Heitor Villa-Lobos e os Tupinambás: Nacionalismo, Modernismo
e Pós-modernismo em dois Canide ioune – Sabath
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Resumo
Neste trabalho analisam-se duas composições de Villa-Lobos baseadas no mesmo material
melódico: Canide ioune - Sabath para canto e orquestra (ou piano) e Canide ioune - Sabath para coro
misto. As duas foram escritas em períodos diferentes da biografia artística do autor, nos anos
Vinte e Trinta. Apesar da diversa postura ideológica e artística de Villa-Lobos entre as duas
décadas, a análise demonstra certa continuidade na abordagem; é na tensão entre essa
continuidade na abordagem e as discrepâncias ideológicas e artísticas que se parece achar uma
atitude pós-modernista.
Palavras-chave: Heitor Villa-Lobos; nacionalismo; pós-modernismo.

Heitor Villa-Lobos and the Tupinambás:
Postmodernism in two Canide ioune – Sabath

Nacionalism,

Modernism

and

Abstract
This work analyses two Villa-Lobos’s compositions using same melodic materials: Canide ioune Sabath for solo voice and orchestra (or piano) and Canide ioune - Sabath for mixed choir. These two
compositions were written at different stages of the artistic biography of the author, during the
Twenties and the Thirties. Even if Villa-Lobos’s ideological and artistic postures are not the same
from one decade to the following one, this study shows a sort of continuity in his attitudes
towards his work. The tension between the continuity of such an attitude and his changing
ideological and artistic posture seems to reveal a postmodernist behavior.
Keywords: Heitor Villa-Lobos; Nacionalism; Postmodernism.

Neste trabalho analisam-se duas composições de Villa-Lobos baseadas no
mesmo material melódico: Canide ioune - Sabath para canto e orquestra (ou piano)
e Canide ioune - Sabath para coro misto203. As duas foram escritas em períodos

Encontrei a partitura de Canide ioune - Sabath para coro em Roma, enquanto procurava peças
corais para o Coro Diego Carpitella da Sapienza Università di Roma e o Laboratório Aquarela da
Embaixada do Brasil em Roma, e essa foi uma das músicas que escolhi para estudar e executar e
que também apresentamos na Sala Casella da Accademia Filarmonica Romana no dia 28 de
novembro de 2009, dentro das iniciativas da Sapienza e da Università Roma Tre para comemorar
os cinquenta anos da morte de Villa-Lobos (Jornadas de estudo e concertos, de 27 a 28 de
novembro de 2009). No dia 27 de outubro de 2009 apresentei pela primeira vez algumas reflexões

203
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diferentes da biografia artística do autor, nos anos 20 e 30, e, apesar da diversa
postura ideológica e artística de Villa-Lobos entre as duas décadas, a análise
demonstra certa continuidade na abordagem, cujo cunho modernista transparece
na forma de tratar o material melódico tradicional em relação ao ideário
romântico do autor; é na tensão entre essa continuidade na abordagem e as
discrepâncias ideológicas e artísticas que se parece encontrar uma atitude
passível de ser interpretada como pós-modernista – em conformidade com
outros estudos sobre Villa-Lobos.

O primeiro Canide ioune – Sabath faz parte de Três poemas indígenas para
canto e orquestra, Canide ioune – Sabath, Teiru e Iara, que também se acham
transcritos para canto e piano. A obra foi composta em 1926 e assim consta da
edição francesa (Max Eschig, © 1929). O segundo Canide ioune – Sabath é uma
composição para coro mixto a seis vozes em dois coros de 1933, segundo a edição
de 1951 no volume 2 do Canto orfeônico (Irmãos Vitale).
A ‘melodia’ em que ambas se baseiam é constituída por dois trechos
independentes um do outro. São os mais antigos documentos musicais do Brasil:
foram publicados pela primeira vez em 1577, na Histoire d'un voyage faict en la
terre du Brésil de Jean de Léry (1536-1613), em que o autor registrou os seus anos
no Brasil, onde ficou entre 1557 e 1558 participando da tentativa de fundar uma
colônia francesa ugonota na baía de Guanabara, a France Antartique. A publicação
chegou vinte anos depois da experiência no Brasil, também para responder às
acusações católicas de os protestantes terem causado o fracasso da France
Antartique, que são expressas no livro Les singularitez de la France antarctique de
André Thévet (1557). Thévet também descreve a cultura indígena, com o objetivo
de enfatizar a crueldade dos hábitos dos povos nativos – em primeiro lugar, o
canibalismo – querendo estimular a intervenção civilizadora das monarquias

sobre a música vocal villalobiana baseada em materiais indígenas no Simpósio Internacional Heitor
Villa-Lobos em São Paulo (USP).
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europeias. Em reação à descrição oferecida por Thévet, Léry apresenta
especialmente os Tupinambás de maneira positiva e até compara a crueldade dos
indígenas com a crueldade do recente massacre francês de São Bartolomeu
(1572): se a primeira fazia parte de um código ritual, a segunda foi bem pior por
ter acontecido fora de qualquer código. Surge pela primeira vez, nas páginas da
Histoire de Léry, a idéia do bon sauvage, que será muito popular no século

XVIII.

Para ser mais eficaz, Léry insere no seu livro desenhos e transcrições de alguns
trechos musicais indígenas – a primeira documentação etnomusicológica do
Brasil –, que também serão aproveitados pela Encyclopedie de Diderot e
D’Alembert (1751-65): três desses trechos aparecem entre os exemplos musicais
da enciclopédia setecentista sob o título de Air des sauvages de l’Amerique,
transcritos como partes de uma mesma melodia.
Isso também acontece com Villa-Lobos. Ele aproveita dois dos trechos
transcritos por Léry para compor a ‘melodia’ de Canide ioune - Sabath. “Canide
ioune”, ‘ave amarela’, é a letra do primeiro trecho, que está contido no Capítulo
XI da Histoire, sobre os pássaros americanos. O segundo trecho, que só apresenta
sílabas interiectivas, está no capítulo XVI sobre a religião americana, dentro da
descrição daquela que seria a maior celebração indígena, que Léry compara com
um sabath; todavia esse canto em coro destaca-se do contexto até parecer
agradável para o ouvido do francês e Villa-Lobos chama de “canção elegíaca” em
português a parte da composição que se baseia nesse trecho. Portanto o título
Canide ioune - Sabath dividido em duas partes vem direto da Histoire de Léry, que
era bem conhecida no final do século XIX e no início do XX, na época do
nascimento da etnologia moderna. Nas edições de Canide ioune - Sabath não se diz
que os trechos são dois: a edição francesa da composição para canto e piano (Max
Eschig) escreve “D’après un thème indien et brésilien rec. par

JEAN DE LÉRY

en

1553” e é assim também na edição brasileira da composição coral (Irmãos Vitale),
“[…] um têma indígena brasileiro de 1530 / Recolhido por JEAN DE LERY”.
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Canide ioune - Sabath não é a primeira música ‘indígena’ de Villa-Lobos. As
três Danças Características Africanas, cuja composição para piano remonta aos anos
1914-15, têm subtítulo de “Danças indígenas” e são inspiradas em material
musical recolhido junto aos índios Caripunas de Mato Grosso, um grupo
misturado com africanos e migrantes diversos (Museu Villa-Lobos). De 1920 seria
a versão para octeto, que marcou a Semana de Arte Moderna de 1922 em São
Paulo e viajou bem cedo para Paris em 1924 (Museu Galliéra), quando VillaLobos foi pela primeira vez para a França. Já a versão para orquestra, depois de
ser apresentada no Municipal do Rio de Janeiro (1922), chegou aos Estados
Unidos em 1928, onde foi executada sob a regência de Leopold Stokowski em
Nova York (Museu Villa-Lobos). Ao compor seus Choros, de regresso da primeira
viagem francesa, Villa-Lobos insere melodias indígenas nos n. 3 e n. 7 de 1924
(Nozani-ná) e no n. 10 de 1926 (Mokocê-cê Maká). O ano dos Choros n. 10 também é
o ano dos Três poemas indígenas.
Os dois últimos cantos citados, Nozani-ná e Mokocê-cê Maká, tinham sido
recolhidos por Edgard Roquette Pinto entre os índios Parecis da Serra do Norte,
em Mato Grosso. Roquette Pinto começa suas pesquisas etnológicas entre os
índios logo depois de formado, em 1906, até publicar o clássico da antropologia
brasileira, Rondônia – Antropologia etnográfica, em 1917. Em 1926 é nomeado
diretor do Museu Nacional e, nesse ano, Villa-Lobos lhe dedica os Três poemas
indígenas. No Museu, Roquette Pinto também organiza uma coleção de materiais
científicos que Villa-Lobos mostra conhecer bem; um exemplo disso é a anotação
cuidadosa das informações catalográficas da composição para canto e piano
Nozani-ná, incluída nas Canções típicas brasileiras (n. 2; Max Eschig ©1929):
“d’après le phonogramme N.° 14517 do Museo N. do Rio [...]”. Mokocê-cê Maká
também fazem parte das Canções típicas brasileiras (n. 1). Muitas das “Canções
típicas” seriam compostas, segundo Villa-Lobos, no ano de 1919, mas já foi
demostrado que nem sempre se pode confiar nas datas escritas por ele mesmo
(BÉHAGUE, 1994, p. 5-11).
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De qualquer forma, o fato de Villa-Lobos utilizar músicas indígenas nas
suas composições não é uma novidade em 1926. A ‘novidade’ nos Três poemas é
a função metamusical de que os materiais indígenas são carregados no conjunto
dos poemas, segundo o que a análise demonstra. A origem do material musical e
o significado das letras são o ponto de partida: o primeiro poema aproveita os
trechos recolhidos por Léry no século XVI, que celebram as forças telúricas do
Brasil (a ave amarela representando a natureza e o Sabath a exaltação do homem
na condição originária); Teiru é um canto fúnebre pela morte de um cacique
Pareci (Mato Grosso), recolhido por Edgard Roquette Pinto em 1912; Iara
apresenta uma ambientação indígena mas a letra contando a metamorfose da
sereia ‘senhora da água’ é de autoria de Mário de Andrade e a música toda é de
Villa-Lobos. Portanto as três composições desenham um percurso ao longo da
temporalidade: a partir da antiguidade dos Tupinambás (Canide ioune - Sabath),
através de uma viva tradição indígena (Teiru), até a Modernidade, que
transformaria a tradição (a lenda indígena da Iara) na linguagem literária e
musical dos novos ‘indígenas’ Villa-Lobos e Andrade. A alternância entre canto
e coro nos Três poemas pode ser interpretada de forma paralela: o canto do solista
no primeiro poema pode representar o homem primitivo, sozinho frente à
natureza; o coro do segundo pode ser a voz da sociedade tribal sem traços
individuais; a alternância entre canto e coro no último parece ter a ver com o
dinamismo das relações modernas entre indivíduo e sociedade.
Ao mesmo tempo, esse percurso também representa um ritual de morte e
ressurreição, de que Villa-Lobos seria o oficiante pagão. Graças ao ritual
villalobiano, a cultura indígena viveria uma nova vida – depois da morte
celebrada em Teiru – e geraria uma nova identidade para toda a nação brasileira,
que resumiria em si passado, presente e futuro dos novos ‘indígenas’. Pode-se
achar uma analogia no que John Rea escreve sobre Strawinski e Le sacre de
printemps, na Enciclopedia della musica (Einaudi): os arcaismos desta obra
“potrebbero essere compresi soltanto come affermazioni proto-religiose” e “forse
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Stravinskij si stava solo comportando come un prete o come un mediatore
spirituale, forse perfino come uno sciamano [curandeiro]” (REA, 1218).

Três poemas indígenas
Poema

1. Canide ioune - 2. Teiru

3. Iara

Sabath
Assunto

indígena: exaltação indígena:
da natureza

canto indígena: lenda

fúnebre por um da metamorfose
cacique

da Iara

Letra

indígena

indígena

Andrade

Melodia

indígena

indígena

Villa-Lobos

Temporalidade

Antigo

Tradicional

Novo

Compositor

Villa-Lobos

Villa-Lobos

Villa-Lobos

Canto/Coro

Canto

Coro

Canto e coro

A obra foi apresentada em Paris em 1927 (5 de dezembro), na Salle
Gaveau, Villa-Lobos regendo a Orchestre des Concerts Colonne, L’Art Choral e
a soprano Vera Janacópulos (Museu Villa-Lobos). Não é fácil saber quanto do
sentido metamusical dos Três poemas chegou ao público francês. Com certeza o
que mais passou foi o ‘exotismo’ dessas composições, de que a imagem de VillaLobos na Europa nunca mais se livraria. Exotismo queria dizer enfatizar a
nacionalidade, a ‘brasilidade’ romanticamente sincera e autêntica, das
composições e do autor, assim como acontece em muitas das publicações
villalobianas por Max Eschig – Chansons Typiques Brésiliennes etc. O “tema” de
Canide ioune - Sabath é definido na edição francesa como “indien et brésilien”.
Esse é o gosto ‘moderno’ do público de Paris – além dos ballets russes, a cidade
também recebe e idolatra a crioula Josephine Baker dançando vestida de
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bananas, a partir de 1925. Muito tempo depois, em 1976, os seis LPs Villa-Lobos
par lui même, realizados pela gravadora EMI, são acompanhados, entre outras,
pela reprodução fotográfica de um detalhe da obra do pintor Jean-Baptiste
Debret (1768-1848), Caçador de escravos, que mostra índios nus sentados no chão –
a didascália diz “J.B. Debret : Indigènes d’Amazonie. Musée de Sao Paulo (photo
Boudot-Lamotte)” (Fig. 1; CORREA DE AZEVEDO; VIDAL, 1976, p. 22).

Figura 1, Debret, Caçador de escravos (São Paulo); photo Boudot-Lamotte

A recepção dessa música como música ‘popular’ brasileira não foi limitada
a Paris. Em 1932, Maria Rota (1894-1961), prima de Nino Rota – o compositor de
muitas trilhas das obras de Federico Fellini –, apresentou Canide ioune - Sabath e
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outras composições villalobianas na Bienal de Veneza e então passaram a fazer
parte do seu repertório entre as canzoni popolari (Fig. 2)204.

Figura 2, Repertório (canto e orquestra) da cantora italiana Maria Rota

Agradeço a Eleonora Di Cintio por ter disponibilizado a reprodução do repertório de Maria
Rota, que ela encontrou durante as pesquisas para o seu estudo La committenza affettuosa: le liriche
da camera profane di Nino Rota A Maria, em publicação.
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O segundo Canide ioune - Sabath, para coro, parece não ter tido divulgação
internacional tão cedo quanto o primeiro. A música é incluída no segundo
volume do Canto orfeônico, que só é publicado em 1951 (Irmãos Vitale), e a data
de composição na edição é o ano de 1933, o que parece bem possível. Também é
publicada na Coleção escolar da Superintendência de Educação Musical e Artística,
que Villa-Lobos dirige desde o início, em 1932, quando é criada dentro do
Departamento de Educação do Distrito Federal para formar os professores que
devem ministrar o ensino do Canto orfeônico em todas escolas do Rio de Janeiro,
segundo o plano de educação musical do compositor. Assim, Canide ioune - Sabath
pertence aos primeiros anos do orfeonismo villalobiano, cujas diretrizes
pedagógicas são a disciplina, o civismo e a educação artística do povo brasileiro.
Nos anos seguintes, o orfeonismo vai ganhando força, até a criação do
Conservatório Nacional de Canto Orfeônico em 1942 para chegar à nação toda.
Portanto essa segunda composição nasce dentro de uma perspectiva ‘prática’
nacional e não para ser apresentada ao público internacional; isso sem dúvida
influencia as decisões do compositor. Todavia Villa-Lobos escolheu essa
composição para ser gravada nos discos que a Columbia Records quis realizar
em 1940, para divulgar a cultura musical brasileira aos americanos do norte,
dentro da Good Neighbor Policy, como bem explica Isabelle Thompson (2000). O
animador do projeto foi Leopold Stokowski, que no verão de 1940 embarcou
junto da All-American Youth Orchestra, para se apresentar nos países da América
Latina. A primeira parada foi no Rio de Janeiro, onde a orquestra tocou no
Municipal (7-8 de agosto). Stokowski sempre foi um amante da música brasileira
e conhecia Villa-Lobos pelo menos desde 1927, sendo um dos testimonials da sua
obra nos EUA (supra). Ele pediu para Villa-Lobos ajudar no projeto de reunir a
música popular brasileira mais autêntica para essa gravação. Villa-Lobos
convidou os melhores músicos populares da época, entre os quais Donga,
Cartola, Zé Espinguela e muitos outros. Quarenta músicas foram gravadas numa
só noite (7 de agosto) no navio que tinha jogado a âncora no porto do Rio. VillaLobos inseriu entre elas três músicas suas para coro: Teiru, Nozani-ná e Canide
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ioune - Sabath, cantadas pelos professores do Orfeão Villa-Lobos. Só dezessete
dessas músicas foram escolhidas para os oito discos 78-rpm publicados em dois
volumes, em 1942, sob o título de Native Brazilian Music (Columbia 36503-36510).
As três músicas cantadas pelo Orfeão Villa-Lobos foram todas incluídas no
volume 2. Ao contrário do que aparece na partitura publicada em 1951, na
gravação de 1940 só há vozes masculinas e o som é muito escuro, intenso e
vibrante. A execução é atribuída, no disco, a anônimos Brazilian Indian Singers.

Só há sete anos entre os dois Canide ioune – Sabath, mas as diferenças entre
as duas músicas são enormes. A melodia é igual e a estrutura formal quase:

A : 1° trecho: “Canide ioune”
B : 2° trecho: “Hé heura heura […]” (“canto elegíaco”)
A’: 1° trecho: “Canide ioune”

A composição de 1926 tem três compassos introdutórios e uma coda de
dois compassos que não aparecem na composição de 1933. Fora isso, a estrutura
é perfeitamente igual. Não é assim para todo o resto, come se vê na tabela
seguinte.
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Canide ioune - Sabath I (1926)

Canide ioune – Sabath II (1933)

Canto e orquestra/piano

Coro misto

Movimento de Marcha lenta

Andante

Percussões / Piano percussivo

Sem elementos percussivos

A-A’: acordes dissonantes de 4 a 6 sons

A-A’: intervalos de 5a,4a e 6a

B: acordes em quartas / canto solo

B: acordes modais / tríades

Harmonia cromática (A-A’)

Harmonia diatônica

Final: “rude et pesante” (coda)

Final: “morrendo”

São muitos os traços da primeira composição que remontam às sonoridades
do ‘primitivismo’ fauve francês, como o movimento de marcha lenta enfatizado
pelas percussões que tocam forte na entrada e no final: tímpano, tamborim de
Province, bombo. Na transcrição para canto e piano são substituídas pelas notas
‘ré’ nas oitavas baixas do piano (Ex. 1).

Exemplo 1, Canide ioune (canto e piano) 1-3
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Os fragmentos cromáticos e os acordes dissonantes sem desenvolvimento
tonal na seção A também são traços típicos do gosto fauve (Ex. 2).

Exemplo 2, Canide ioune (canto e piano) 4-7

As harmonias em quartas entoadas pelos metais e o canto acompanhado
só pelas percussões na seção B também representam sonoridades ‘primitivistas’
(Ex. 3) – sem falar do final “rude e pesante” da coda.

Exemplo 3, Canide ioune (canto e piano) 22-25

Tudo isso desaparece na segunda composição: já não é marcha e não tem
percussão, as harmonias dissonantes e o cromatismo são substituídas pelo
diatonismo de simples intervalos ‘puros’ na seção A (Ex. 4).
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Exemplo 4, Canide ioune (coro) 1-4

Na seção B os acordes em quartas e o canto solo acompanhado pela
percussão desaparecem e acham-se tríades diatônicas quase renascentistas,
típicas da polifonia religiosa (Ex. 5).

Exemplo 5. Canide ioune (coro) 13-15

O final já não é “duro et pesante”: o coro acaba “morrendo” (Ex. 6).
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Exemplo 6. Canide ioune (coro) 27-31

Há certa correspondência entre as diferenças musicais que distanciam as
duas composições de 1926 e 1933 e as mudanças na perspectiva artística – e
também biográfica – do compositor dos anos 20 para os 30. Entre 1927 e 1930
Villa-Lobos está outra vez na França, num ambiente musical que agora é muito
mais neoclássico – onde pode recolher muito do que antes tinha semeado – e, não
muito tempo depois de ter regressado ao Brasil, ele é convidado para inaugurar
a sua atividade institucional de educador (supra), no início da época de Getúlio
Vargas. A convergência dessas mudanças se reflete na nova linguagem
villalobiana das Bachianas e também no seu renovado interesse pela música
religiosa (BURLESON), até a Missa de 1937 (COWELL).
Agora, em lugar do ‘primitivismo’ fauve, o novo Canide ioune - Sabath exibe
‘arcaísmos’ nos moldes da ‘música sacra’. Enquanto a composição para orquestra
ambientava os trechos musicais indígenas numa sonoridade que só era mais um
exemplo do paganismo musical internacional, o material indígena agora é
fundido com o som da ‘antiga’ civilização cristã. Num ensaio assinado por VillaLobos na década de 40, ele evoca Padre Anchieta – contemporâneo de Léry e dos
trechos recolhidos por ele – como precursor do seu projeto educativo baseado no
canto orfeônico, cujo antecessor seria o canto coletivo na catequese dos primeiros
cristãos do Brasil, enquanto as músicas indígenas são definidas como
“manifestações precárias de ordem estética” (VILLA-LOBOS, 1946, p. 505). A
antiguidade indígena e cristã são assim reunidas no novo Canide ioune para
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constituir um passado que já não é mais o passado nos Três poemas indígenas; já
não é tempo para a pura genealogia pagã e o ritual dos Três poemas no ambiente
do Brasil dos anos 30, quando Villa-Lobos acede aos mais altos níveis das
instituições do país. Agora o primitivo material indígena – quinhentista – é
elevado graças ao antigo poder civilizador da música cristã – quinhentista
também.
No entanto, a atitude de Villa-Lobos em relação ao material folclórico e à
tradição não muda muito de 1926 para 1933. Mais uma vez, no segundo Canide
ioune - Sabath é o ‘feiticeiro’ Villa-Lobos quem inventa ou evoca uma ‘nova’
tradição, mostrando conhecer bem o mandamento do Modernismo, assim como
Thomas S. Eliot escreve no seu Essay on Poetic Theory: “Novelty is better than
repetition. Tradition is a matter of much wider significance. It cannot be
inherited, and if you want it you must obtain it by great labour”. Mais uma vez
o alimento seu é o ideário de um nacionalismo de raiz romântica; romântica é a
procura da autenticidade do compositor na “revelação verdadeira da sua alma”
e o fato que “para chegar a tal expressão, o compositor sério deverá estudar a
herança musical do seu país” (VILLA-LOBOS, 1946, pp. 497-8), a música
folclórica, que é “a expressão, o desenvolvimento livre do próprio povo expresso
pelo som” (VILLA-LOBOS, 1946, p. 496). De fato, ele ‘imagina’ um povo que não
existe ao inventar uma ‘nova’ ascendência indígena – pagã, catequizada ou não
– para o brasileiro do século XX. É na perseverança nesta postura frente ao
material folclórico e à idéia de tradição, no contexto das mudanças ideológicas e
artísticas dos anos 20 para os 30, que se revela uma discrepância, uma infração,
que, por sua vez, confessa a precariedade de ordem estética – como Mário de
Andrade bem sabe e não esconde – dessas ‘tradições’ imaginadas/inventadas e
dos rituais metamusicais que pretendem celebrá-las, mas que de fato não passam
de uma máscara, calçada pelo ‘compositor/feiticeiro’ feito pós-modernista
‘ancestral’: “così un artista indossa simbolicamente delle maschere e porta in giro
delle icone. Qualcuno fa così nell’arte, ma non necessariamente nella vita; è un
postmodernista critico” (REA, 2001, p. 1214), como Villa-Lobos.
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Resumo
O Compendio Musico, publicado no Porto em 1751, pode ser considerado uma obra relevante da
teoria portuguesa do século XVIII, cujo alcance não se restringiu a Portugal, como aponta uma
cópia parcial encontrada no Brasil, datada de 1790. Dividida em quatro partes (Tratado de Cantoria,
Tratado do Acompanhamento, Tratado do Contraponto e Prática para fazer huma Aria, Solo, Duetto, ou
qualquer Concertado), a obra destina-se ao ensino de acompanhadores, compositores e músicos em
geral, abarcando desde a teoria básica da música até o ensino do contraponto e da composição.
Neste trabalho apresento uma investigação sobre o Tratado de Acompanhamento, o segundo
capítulo do Compendio Musico, e sua inserção no contexto musical português. Serão apontados
elementos como a influência italiana, a regra de oitava e suas complementações, tratamento de
dissonâncias, aspectos de performance (como quantidade de vozes, uso de acciacaturas e
diminuições, estilo de acompanhamento em árias e fugas) e a finalidade prática à qual o
Compendio se destina.
Palavras-chave: Baixo contínuo; barroco português; Manoel de Moraes Pedroso.

The accompagnement according to Manoel de Moraes Pedroso's Compendio Musico
ou Arte Abreviada (1751)

Abstract
The Compendio Musico, published in Oporto in 1751, can be considered a relevant Portuguese
theorical work in the eighteenth century, whose scope is not restricted to Portugal, as indicated
by a partial copy found in Brazil, dated 1790. Divided into four parts (Tratado de Cantoria, Tratado
do Acompanhamento, Tratado do Contraponto and Prática para fazer huma Aria, Solo, Duetto, ou
qualquer Concertado), the work is intended for teaching accompanists, composers and musicians
in general, approaching from the basic music theory to counterpoint and composition. In this
paper we present an investigation into the Tratado de Acompanhamento, the second chapter of the
Compendio Musico, and its role in the Portuguese musical context. Aspects will be appointed such
as the Italian influence, the Eight Rule and its additions, dissonance treatment, aspects of
performance (such as number of voices, the use of acciacaturas and diminutions, accompaniment
style in arias and fugues) and the practical purpose to which the Compendio intended .
Keywords: Thorough-bass; Portuguese baroque music; Manoel de Moraes Pedroso.

1. AS FONTES ESCRITAS DO BAIXO CONTÍNUO EM PORTUGAL
A teoria musical portuguesa, durante o século XVIII e início do século XIX,
insere-se num período dominado principalmente pela influência italiana, e
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representa uma prática em maior medida da música sacra e, em períodos e
círculos específicos, da ópera e das serenatas cantadas. Sobretudo na segunda
metade do século XVIII, a música instrumental tem também papel relevante,
sendo possível encontrar nas obras teóricas indicações especificamente voltadas
para este tipo de repertório.
Desde o primeiro tratado português que aborda questões relacionadas ao
acompanhamento ou baixo contínuo, Flores Musicaes (1735), de João Vaz Barradas
Muito Pão e Morato, observa-se uma tendência a reunir indicações de realização
do acompanhamento tanto do repertório sacro quanto o profano, sem muitas
indicações específicas que permitam inferir uma finalidade restrita para os
tratados em termos de repertório.
A partir de 1751, com a publicação do Compendio Musico ou Arte Abreviada,
de Manoel de Moraes Pedroso, tem início uma inspiração mais clara no Armonico
Pratico al Cimbalo (1708), do músico e teórico italiano Francesco Gasparini (16611727), cuja circulação e adoção foi possivelmente ajudada pela presença de
Domenico Scarlatti (1685-1754) em Portugal, já que este foi discípulo do autor do
Armonico Pratico (1708). O tratado de Gasparini, de ampla relevância tanto na
Itália quanto em Portugal, reúne preceitos que caracterizam a prática da música
italiana do século XVII. Este estilo serviu em parte de modelo ao
desenvolvimento da prática musical portuguesa no ambiente da corte, nos
serviços religiosos ou nos teatros que passaram a reunir um público mais amplo.
Embora já se possa observar desde o Compendio Musico (1751) preceitos bem mais
ligados à prática italiana contemporânea, “atualizando” e desenvolvendo a teoria
do baixo contínuo para o repertório em uso, as fontes portuguesas não chegam a
abandonar inteiramente a referência de Gasparini (1708), mesmo em publicações
tardias, como o Novo tratado de música, metrica e rythmica (1779), de Francisco
Ignacio Solano e o Compendio de Musica, Theorica e Pratica (1806), de Domingos de
São José Varella.
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O desenvolvimento de fontes autóctones sobre o acompanhamento
atendeu a uma demanda que certamente cresceu significativamente ao longo do
século XVIII. Durante as primeiras décadas deste século foram adotadas
frequentemente fontes estrangeiras sobre a prática do baixo contínuo, como
afirma Fagerlande:

Até as primeiras publicações, as fontes provavelmente
utilizadas em Portugal eram as estrangeiras, como a obra de José de
Torres Martinez Bravo (ca. 1670-1738), Reglas generales de acompañar,
segundo Doderer (1999), e, principalmente, L’armonico pratico al
Cimbalo, de Francesco Gasparini (FAGERLANDE, 2002, p. 21).

Após um período em que se dá a assimilação de preceitos encontrados em
obras estrangeiras sobre o acompanhamento, ao mesmo tempo em que se
desenvolve uma música portuguesa inspirada no estilo italiano, surgem os
primeiros métodos e tratados escritos em Portugal que abordam com mais
atenção o acompanhamento, versando sobre as regras de acompanhamento e
questões de estilo envolvidas nesta prática.
Este trabalho tem como foco uma das primeiras fontes portuguesas sobre
o baixo contínuo, o Compendio Musico (1751), de Manoel de Moraes Pedroso.
Serão aqui analisados aspectos de realização do acompanhamento encontradas
nesta fonte, assim como a influência italiana encontrada no texto e seu papel num
âmbito mais geral da teoria musical portuguesa.

2. O COMPENDIO MUSICO OU ARTE ABREVIADA (1751), DE MANOEL DE
MORAES PEDROSO
O Compendio Musico (1751) pode ser considerada uma fonte relevante da
teoria musical portuguesa do século XVIII. Seu alcance não se restringiu a
Portugal, já que um dos tratados sobre acompanhamento registrados
inicialmente como brasileiro (Arte de Acompanhar, manuscrito de José de Torres
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Franco, 1790), era na verdade uma cópia parcial do tratado de Pedroso
(CASTAGNA, 1995, p.8).
A obra de Pedroso é dividida em quatro partes: Tratado de Cantoria, Tratado
do Acompanhamento, Tratado do Contraponto e Prática Para fazer huma Aria, Solo,
Duetto, ou qualquer Concertado. O segundo tratado, objeto do presente estudo, é
dividido em dois capítulos: Das Regras geraes de acompanhar, e as Das regras
particulares, e de Arbitrio, do qual faz parte uma série de Advertências necessárias,
trazendo recomendações e indicações variadas. Por ser um tratado curto, as
informações são trazidas de forma resumida e sem muitas explicações ou
especulações, como se observa em algumas das fontes posteriores.
Do ponto de vista da abordagem didática do baixo contínuo, o Compendio
Musico (1751) traz um elemento especialmente relevante: é o primeiro texto
português a trazer o princípio da regra de oitava, sob o termo Regras Geraes da
Armonia. A regra de oitava é um princípio que permite prescrever ou deduzir
uma harmonização específica para cada grau de uma escala, o que visa sobretudo
simplificar

a

aprendizagem,

agilizar

a

dedução

das

harmonias

e

consequentemente facilitar o uso de floreios e improvisos. Este princípio surge
pela primeira vez no Traité d'accompagnement et de composition selon la regle des
octaves de musique (1716) de François Campion (FAGERLANDE, 2002, p. 56), e
desde então passa a figurar nos principais tratados e métodos de baixo contínuo.
O Tratado do acompanhamento de Pedroso se inicia com a recomendação de
que “em primeiro lugar se deve conhecer o tom porque se acompanha, e para
isso se deve ver o primeiro, e o último ponto da Parte em que signo estaõ, e depois
se repara a terceira do tal ponto se he Mayor, ou Menor” (PEDROSO, 1751, p. 13),
o que evidencia já um pensamento harmônico bem fundamentado, se comparado
a fontes anteriores portuguesas ou estrangeiras que serviram de modelo por
décadas em Portugal. Em seguida Pedroso expõe os 24 tons e as qualidades (Tom
de 3 Mayor, Tom de 3 Menor), os acidentes e as características das escalas.
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2.1 REGRA DE OITAVA - ROMPIMENTO COM O MODELO DO SÉCULO
XVII
A segunda parte do capítulo apresenta REGRAS GERAES DA ARMONIA,
trazendo diretamente a regra de oitava. O autor expõe a cifragem para cada grau
da escala em sequência, sem fazer distinção entre escala maior ou menor. A única
diferença na cifragem de ambas é a alteração no sétimo grau da escala menor (fá#
no exemplo), que aparece na cifragem do segundo e terceiro graus (6# no
segundo grau e 3# no quinto).

Figura 1: cifragem para todos os graus da escala de sol maior e sol menor.
FONTE: Pedroso, 1751, p. 14.

A cifragem para o quarto grau da escala mostrada acima é o
acompanhamento para a “nota do tom quando passa para a quinta”. “Quando
passa para qualquer outra nota”, afirma Pedroso em seguida, “se acõpanha com
3, 5 e 8” (PEDROSO, 1751, p.14). É curioso notar que notas próximas no teclado
não aparecem necessariamente próximas na cifragem, como no segundo grau de
ambas as escalas do exemplo, que mostra um encadeamento com a 3a, 6a, 4a e 8a,
o que resulta num acorde muito aberto. Todos os acordes restantes, neste
exemplo, tem as notas em posições mais próximas e poderiam inclusive ser
tocados com uma mão apenas.
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Após uma exposição das escalas com seus acidentes (em que o sétimo grau
aparece sempre maior), uma terceira parte do capítulo traz o METHODO PARA
USAR DAS ESPÉCIES DISSONANTES, ou seja: 4a, 7a, 9a, 2a e 5a diminuída (ou
“menor”, como chama o autor), nesta ordem, sempre com exemplos trazendo a
cifragem completa e mostrando a resolução das dissonâncias. As dissonâncias
são associadas a outras notas que sempre apareceriam juntas na cifragem. Em
alguns casos a dissonância é resolvida no próprio compasso, mantendo as cifras
restantes, o que demonstra um tratamento de suspensão, como no exemplo da
resolução de 4a (figura 2), em outros são tratados como parte do acorde e
resolvido no compasso seguinte (figura 3).

Figura 2: exemplo de resolução de 4a sem movimento no baixo.
FONTE: Pedroso, 1751, p.16.

Figura 3: exemplos de resolução da 5a diminuída em 3a do acorde seguinte.
FONTE: Pedroso, 1751, p.16.
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O primeiro exemplo das regras particulares traz uma escala ascendente do
baixo, com cifragem 5 - 6 sobre cada nota, exatamente como Gasparini apresenta
no início do quarto capítulo de seu tratado. Um segundo exemplo traz outras
possibilidades de harmonização da escala melódica, com algumas suspensões
resolvidas sempre em seguida (Figura 4).

Figura 4: exemplos de harmonização para a escala passando pela 6a (esquerda) e com
dissonâncias suspensas (direita). FONTE: Pedroso, 1751, p.17.

Os exemplos seguintes são outros casos de dissonâncias, ou seja,
intervalos alterados por acidentes, juntamente com as cifras com as quais devem
ser acompanhados e suas resoluções: 7a diminuída, 4a aumentada, 2a maior ou
menor por alteração.

- 4a: se acompanha com 3a e 8a ou 6a e 8a (característico de “Solos, Areas,
Duettos, e outras quaisquer obras concertadas” (PEDROSO, 1751, p.15). Nos
exemplos é sempre resolvida em 3a;
- 7a: se acompanha com 3a, 5a e 8a; resolve em 6a, 3a e algumas vezes 8a;
- 9a: se acompanha com 3a e 5a, nunca com 8a; resolve em qualquer
consonância;
- 2a: se acompanha com 4a e 6a (muitas vezes a 4a é aumentada); resolve em
6a, às vezes 5a;
- 5a diminuída: se acompanha com 3a, 6a e 8a; resolve em 3a.
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No segundo capítulo, Das Regas particulares, e de Arbitrio, Pedroso aponta
que “as sete notas do tom podem ter outros acompanhamentos, mas destes só se
deve usar quando vem apontados” (PEDROSO, 1751 p.17), ou seja: a menos que
uma cifragem diferente esteja grafada ou subentendida, a cifragem indicada pela
regra de oitava será a mais adequada.
A partir da publicação do Compendio Musico (1751), de Manoel Pedroso,
nenhum tratado deixa de abordar o princípio da regra de oitava como um
preceito básico, sobre o qual outras observações se acrescentam eventualmente
para tratar de cifras excepcionais e casos harmônicos não previstos pela regra. Há
que se ressaltar que, analisando-se estas observações acrescentadas, a maioria
delas opera no sentido de relativizar a regra - o que nos leva à percepção de que
a própria regra de oitava é pensada pelos tratadistas como um elemento variável,
ou seja, que a harmonização para alguns graus varia em função do grau de
origem ou destino na escala.
Este aspecto pode ser considerado de grande relevância, pois se em
nenhum momento o ensino do baixo contínuo em Portugal abandona
inteiramente a influência de Francesco Gasparini em questões de estilo e
recomendações práticas de acompanhamento, já desde Pedroso há um
rompimento com relação ao fundamento básico da compreensão do baixo
contínuo e a dedução das cifras harmônicas.
Por ser uma obra anterior à primeira publicação teórica do princípio da
regra de oitava, o tratado de Gasparini (1708) parte dos movimentos da linha do
baixo para determinar as harmonias adequadas para o acompanhamento, o que
se relaciona fortemente ao pensamento contrapontístico que naquele momento
permanecia como o principal parâmetro a reger as relações entre as vozes da
harmonia, embora aparecesse demonstrado verticalmente pelas cifras. A própria
adoção da regra de oitava já representa por si mesma uma simplificação dos
princípios do contraponto, dotada de uma consequência prática evidente, e que
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tende a construir um pensamento harmônico mais ligado à noção de tonalidade
harmônica. A diferença entre estas duas maneiras de se abordar o ensino do baixo
contínuo fica evidente quando se compara a abordagem de Gasparini (1708) e
Pedroso (1751).
No tratado de Gasparini, percebe-se pela quantidade de regras
apresentadas um esforço considerável para se prever muitas possibilidades
características do repertório para o qual o tratado se dirige. Desde as primeiras
recomendações, os movimentos da linha do baixo são o parâmetro principal, o
que tende a construir uma aprendizagem do acompanhamento ligada fortemente
aos princípios do contraponto, e apenas no oitavo capítulo surge a recomendação
de se atentar ao tom em que a peça está escrita. O Compendio Musico (1751), por
sua vez, traz como primeira recomendação o conhecimento do tom, o que
demonstra uma grande diferença de abordagem em relação a Gasparini. Embora
os princípios do contraponto permaneçam presentes na abordagem de Pedroso,
estes se encontram embutidos numa fórmula (a regra de oitava) em que a
condução das vozes já aparece basicamente resolvida.

2.2 ASPECTOS DE PERFORMANCE
As recomendações práticas encontradas nos tratados e métodos
portugueses fazem menção muitas vezes ao acompanhamento de cantores, em
relação aos quais são sempre balizadas questões como diminuição, improvisação
e ornamentação. Estas indicações mencionam árias, ariosos e recitativos, porém
sem especificações sobre o repertório a que se destinam, o que poderia indicar
que os mesmos princípios básicos sejam válidos para ambas as finalidades. Esta
característica pode dever-se também a questões de ordem prática: a necessidade
de se condensar num só método todo o conteúdo básico que o aprendiz do
acompanhamento precisa conhecer, uma vez que questões específicas de estilo,
no que diz respeito ao acompanhamento, eram mais frequentemente legadas à
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aprendizagem prática com os músicos mais experientes do que objeto de
trabalhos teóricos.
No tratado de Pedroso, os aspectos ligados à prática do acompanhamento
são abordados de maneira bastante direta e sem muitas explicações, já que no
entendimento

do

próprio

autor

muito da aprendizagem prática do

acompanhamento se dá em contato com mestres e através da observação de
outros músicos.
As diminuições são recomendadas em solos, para acompanhamento no
órgão (de preferência em imitação à voz solista); neste caso, deve-se evitar
“correr” junto com a voz solista (tocar diminuições nos mesmos trechos).

Tambem há outro modo de se acompanhar que se diz com
Diminuiçaõ o qual se costuma fazer em solos quando se canta com orgaõ
sem mais instrumentos: e naõ consiste em mais do que em lugar do
acompanhamento, que se havia de dár composturas cheias, dallo com
figuras diminuidas, como se se quizesse tocar algua symphonia sobre
aquelle Basso, atendendo sempre as especies, que havia de levar o
acompanhamento e advertindo, que o melhor he ver se se póde andar
em Imitaçoens com a voz que canta, e nunca dar corridas ao mesmo
tempo que a voz as dá, e com ver, e ouvir se aprende isto melhor
(PEDROSO, 1751, p. 20).

Pedroso sugere uso de acciacaturas nas árias e na música instrumental:
“Achacaturas [acciacaturas], as quaes são menos usadas, e sómente se achaõ em
Areas, e cousas de instrumentos” (PEDROSO, 1751, p. 18). Sobre a forma de se
acompanhar as acciacaturas, Pedroso faz o seguinte comentário:

Quando o Basso está parado em o mesmo signo [nota] se achaõ
estas espécies [intervalos] de differentes modos, e se deve attender ao
que diz a voz, e hir procurando os acompanhamentos, que melhor
ficarem: v.g. a 9, acompanhada com 8, e a 7, com 6 &c. E algumas vezes
tem todos os acompanhamentos em especies Dissonantes (PEDROSO,
1751, p. 18-19).
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Figura 5: acompanhamento de acciacaturas, que podem apresentar resolução em seguida ou
ser sucedidas por outras acciacaturas (“espécies dissonantes”). FONTE: Pedroso, 1751, p.19.

O autor explica ainda a nota cambiada, ou seja, uma nota de passagem no
baixo, sobre a qual se toca as notas do acorde posterior. Pedroso sugere que se
leve em conta apenas as notas do acorde posterior, não acompanhando a nota do
apoio.
Outras recomendações que poderiam ser destacadas são a execução de
tasto solo (apenas a linha do baixo sem acompanhamento) quando o baixo se
encontra na clave de dó e a recomendação de se evitar 8as e 5as paralelas sobretudo
nas vozes extremas, preceito que ecoa Gasparini (1708).
Na última parte, ADVERTENCIAS NECESSARIAS, Pedroso traz
misturadas várias indicações práticas, aqui separadas entre sugestões para
execução e para dedilhado:

Sobre execução:
- Deve-se tocar as cifras sobrepostas ao mesmo tempo;
- quando houver dissonância no primeiro tempo do compasso ternário,
resolve-se no segundo tempo;
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- quando a melodia do baixo aparecer na clave de dó na primeira linha,
toca-se tasto solo;
- se houver duas melodias na mesma clave, toca-se uma com cada mão (o
que acontece nas entradas das fugas);
- nunca tocar 8as e 5as paralelas, sobretudo com uma delas na voz mais alta;
- pode-se dobrar as vozes da mão direita na mão esquerda.

Sobre dedilhado:
- Em escalas usar grupos de quatro notas, sendo na mão direita 1 - 2 - 3 4 repetidamente, e na mão esquerda 4 - 3 - 2 - 1, exceto se houver apenas cinco
notas, quando se pode usar o 5 apenas para não trocar de posição;
- não se deve usar polegar em acidente, exceto se não houver outro dedo
que chegue na nota;
- para trinados: 2 e 3 ou 3 e 4, começando com a nota superior; para
mordentes: 2 e 1 na mão direita e 2 e 3 na mão esquerda;
- para se tocar três vozes na mão direita, utiliza-se o 1 para uma voz (exceto
se houver acidentes, e neste caso usa-se o 2), 3 para a do meio e 5 para a mais
aguda;
- 3as paralelas toca-se sempre trocando os dedos;
- não é bom utilizar os dedos estendidos, as mãos tortas e dar saltos com
os dedos pelas teclas;
-deve-se tocar de forma que se possa ver apenas os dedos se
movimentando, e não as mãos.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A publicação do Compendio Musico (1751) provavelmente teve um grande
impacto na aprendizagem do baixo contínuo entre os músicos portugueses. Além
de trazer em língua portuguesa um conteúdo relevante sobre o acompanhamento
(ainda que de forma condensada), o texto representa uma atualização
considerável em relação à prática encontrada na Itália e outras regiões da Europa,
provavelmente já em uso também em Portugal, em forma de preceitos passados
de mestre a discípulo. Pode-se imaginar que esta fonte tenha tido uma circulação
considerável, passando ao uso de muitos aprendizes, já que o acompanhamento
é mencionado como uma prática muito difundida em Portugal a partir de
meados do século XVIII, contando com músicos de excelente preparo.
Apesar de representar em parte a prática italiana do século XVII, o que se
pode verificar pela constante influência de fontes como o Armonico Pratico al
Cimbalo (1708), o amadurecimento de fontes portuguesas que abordam o baixo
contínuo se dá num momento em que esta prática convive com um novo estilo
musical em toda a Europa, o qual prescinde quase que inteiramente do baixo
contínuo como acompanhamento. Como afirma Trilha:

A teoria do baixo contínuo produzida nas últimas décadas do
século XVIII é considerada pela actual História da Música como
anacrónica, e esta vasta produção praticamente ignorada. No entanto,
esta imensa profusão de métodos e tratados engendrados nesta altura
– que em termos numéricos superam a toda a produção anterior –
possibilitam vislumbrar a existência paralela de um período de grande
cultivo do baixo contínuo, em relação ao período “oficial” do
Clacissismo Vienense (TRILHA, 2011, p. 88).

Desta forma podemos entender que, embora o estilo musical cultivado em
Portugal não seguisse o que havia de mais atual fora de suas fronteiras, dentro
destas houve um desenvolvimento característico a partir da tradição do estilo
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barroco italiano. Contando com algumas “atualizações” algo tardias, como
observamos no caso de Pedroso, o baixo contínuo em Portugal figura como uma
prática bastante fecunda ao longo do século XVIII e até início do século XIX.
Se por um lado a assimilação e o desenvolvimento das características do
estilo barroco se dá tardiamente em Portugal, por outro não podemos ignorar
que a produção musical portuguesa evidencia a importância que estas fontes
ainda possuíam em termos práticos, mesmo já no início do século XIX, quando o
gosto pelo repertório barroco (ou de características híbridas entre o barroco e o
classicismo) certamente ainda encontrava adeptos.
O Compendio Musico (1751) insere-se neste contexto, trazendo para
aprendizes portugueses um estilo que ainda seria por eles cultivado por muitas
décadas de rica produção musical.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DIAS, Gustavo Angelo. Um estudo comparativo entre Francesco Gasparini e os
tratadistas portugueses do baixo contínuo. Dissertação de Mestrado.
Universidade Federal do Paraná, 2012. Curitiba: UFPR, 2012. 129p.
FAGERLANDE, Marcelo. O Baixo contínuo no Brasil: A Contribuição dos
tratados em língua portuguesa. Tese (Doutorado em Música). Rio de Janeiro:
Universidade do Rio de Janeiro, 2002. 221 f.
GASPARINI, Francesco. L’Armonico Pratico al Cimbalo, G.A.Silvani, Bologna
1722. Introduzione di Luigi Ferdinando Tagliavini. Bologna: Arnaldo Forni
Editore, 2005 (edição fac-símile).
PEDROSO, Manoel de Moraes. Compendio Musico, ou Arte Abbreviada. Porto:
Officina Episcopal do Capitaõ Manoel Pedroso Coimbra, 1751. Em
<http://www.bnportugal.pt/> acesso: 15/10/2009.
SOLANO, Francisco Ignacio. Novo tratado de música, metrica e rythmica (1779).
Em <http://www.bnportugal.pt/> acesso: 15/10/2009.
360

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

TRILHA, Mário Marques. Teoria e Prática do Baixo Contínuo em Portugal (17351820). Tese (Doutorado em Música). Aveiro: Universidade de Aveiro, 2011. 419 f.
VARELLA, Domingos de São José. Compendio de Musica, Theorica e Pratica
(1806). Em <http://www.bnportugal.pt/> acesso: 15/10/2009.

Gustavo Angelo Dias é doutorando Música - Fundamentos Teóricos pela Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP), mestre em Musicologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR),
e bacharel em Instrumento (cravo) pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Foi
professor na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e estagiário na Universidade
Estadual do Paraná (UFPR). Atualmente pesquisa sobre a prática da música barroca, sobretudo a
teoria do baixo contínuo e sua aplicação à peformance da Música Historicamente Informada.
Paralelamente à pesquisa e às atividades musicais como camerista, atua como professor estagiário
na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), ministrando disciplinas de Baixo Contínuo.

361

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

Estudo de instrumentação comparada das fontes musicais do
arquivo da Banda da Polícia Militar do Ceará (1897-1932)
Inez Beatriz de Castro Martins
Universidade Estadual do Ceará
inezbeatrizmartins@gmail.com
Resumo
A presente comunicação consiste na apresentação de um estudo sobre instrumentação tendo as
fontes musicais do arquivo da banda da Polícia Militar (PM) do Ceará como objeto de estudo. A
importância desse trabalho fundamenta-se na divulgação da documentação musical localizada
no arquivo da banda da PM, a mais antiga banda militar em funcionamento no estado do Ceará
e ainda pouco conhecida da musicologia brasileira e portuguesa. O objetivo geral do artigo foi
estudar as diferentes nomenclaturas adotadas pelos instrumentos de sopro no período do século
XIX tendo por base a instrumentação apresentada na partitura transcrita por Luigi Maria Smido
para o Prelúdio do 3° Ato da ópera “Os mestres Cantores de Nuremberg” de Richard Wagner. O
texto levou em consideração a iconografia da banda de 1879 e 1897. Ao final do artigo,
apresentou-se adaptação da peça para os instrumentos mais usados nas bandas de música
atualmente. O referencial teórico tomou por base os livros Orchestration de Cecil Forsyth, Anatomy
of the orchestra de Norman Del Mar e Studi di strumentazione per banda de Alessandro Vessela.
Palavras-chave: Banda de música; instrumentação; transcrição.

Abstract
This paper consists of the presentation of instrumentation study based on the band's musical
sources of the Military Police of Ceará (Brazil). The importance of this work is founded on the
dissemination of musical documentation located on the archive of this band, the oldest military
band in operation in the state of Ceará and still unknown by the Brazilian and Portuguese
musicology. The overall aim was to study the transformations undergone by the woodwinds
during the nineteenth century based on the score transcribed by Luigi Maria Smido to Prelude to
the 3° act of the opera The Meistersingers of Nuremberg by Richard Wagner. The text took into
account the iconography of the band from 1879 to 1897. In the end, the paper show the proposal
for adaptation of this score for the most usual wind instruments currently appears in Ceará. The
theoretical framework was based on the books of Orchestration by Cecil Forsyth, Anatomy of the
Orchestra by Norman Del Mar and Studi di strumentazione per banda by Alessandro Vessela.
Keywords: Band music; instrumentation; transcription.

INTRODUÇÃO
O século XIX foi bastante profícuo para o desenvolvimento dos
instrumentos de metal. Com o surgimento dos processos industriais no fim do
século XVIII foi possível diversificar os materiais metálicos os quais permitiram
que os construtores pudessem fazer experimentações quanto à construção de
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novos instrumentos. Esta ampliação também foi impulsionada pela necessidade
que os compositores românticos tiveram em querer expressar suas ideias por
meio de diferentes matizes timbrísticas. A necessidade de melhorar a eficiência
técnica, a efetividade musical e potência sonora estimulou construtores e
proporcionou a evolução de muitos instrumentos. A orquestra, como grupo
musical, estava cada vez mais se fortalecendo e ampliando como um importante
conjunto instrumental. É nesse período que a orquestração torna-se uma área
autônoma da composição musical. Portanto, a busca por timbres diferentes foi a
mola propulsora para a experimentação de novos instrumentos e a melhoria dos
já existentes. Neste caso, alguns passaram a formar famílias. É o caso da clarinete
que foi ampliado para oito modelos em tamanhos diferentes: requintas, clarinetes
pequenos, sopranos, contraltos, basset horns, clarinete baixo, contrabasset horns
e clarinetes contrabaixos (SACHS, [s.d.], p. 371-372).
Diferentemente dos instrumentos de cordas friccionadas, os instrumentos
de metais sofreram mais experimentações em diversas localidades. Países como
França, Bélgica, Inglaterra, Alemanha construíram ou adaptaram instrumentos
similares entre si ou bem parecidos. Deste fato derivou um problema quanto ao
estudo de instrumentação do século XIX: a compreensão com relação a
determinação sobre qual instrumento está sendo usado na partitura estudada é
dificultada por causa dessa adoção de uma nomenclatura diferenciada para um
mesmo instrumento ou similar em países distintos realizada nessa época. Com o
surgimento de novos instrumentos e com as melhorias na produção sonora e nos
mecanismos, muitos instrumentos já existentes também se tornaram obsoletos.
Eles foram paulatinamente perdendo espaço para os que atendiam melhor as
composições compostas.
Muitos acervos de bandas de música brasileiras guardam partituras do
século XIX e começo no XX, apresentando disposições instrumentais com
nomenclaturas de instrumentos muitas vezes não mais utilizados atualmente.
Neste caso, surge um dilema quanto à executação de tais peças. Muitas vezes esse
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desconforto é motivado pela incompreensão quanto à adequação instrumental
do período e sua adaptação para a formação instrumental das bandas de hoje.
A proposta desse artigo é discutir a instrumentação usada no fim do
período do século XIX e começo do XX a partir das partituras preservadas no
acervo205 da banda de música da Polícia Militar de Ceará206. Partindo da partitura
Os mestres cantores de Nuremberg do compositor Richard Wagner, instrumentada
para banda pelo maestro italiano Luigi Maria Smido em 1903, propõe-se discutir
a nomenclatura dos instrumentos apresentados nessa partitura. Ao final desse
artigo, apresentou-se a adaptação da primeira página da partitura do prelúdio
do 3º ato instrumentado por Smido indicando uma formação instrumental mais
próxima das usadas pelas bandas de hoje, particularmente no Ceará.
O referencial teórico para este trabalho baseou-se nos livros Orchestration
de Cecil Forsyth e Anatomy of the Orchestra de Norman Del Mar. Publicados
inicialmente em 1914 e 1981 respectivamente os dois livros tem particularidades
específicos. Forsyth escreve um livro dando bastante enfoque ao estudo dos
instrumentos e suas transformações ao longo da história. Muito importante é a
informação sobre como o mesmo instrumento é denominado nos países de língua
inglesa, italiana, alemã e francesa e que ajuda a elucidar as questões relacionadas
as nomenclaturas dos instrumentos. Norman Del Mar afirma que seu livro não é
um tratado de instrumentação. Tem como objetivo dar uma visão a partir do
executante e para o regente sobre as questões instrumentais concernentes nas
partituras e na orquestra. Além desses, o Studi di strumentazione per banda de
Alessandro Vessela foi bastante referenciado por ser um tratado voltado

A organização do acervo da banda de Música da Polícia Militar do Ceará foi realizada pela
equipe da professora Inez Martins que contou com alunos bolsistas de Iniciação Artística UECE,
bolsitas da monitoria de Prática Coral e da bolsista de Iniciação Científica UECE Kamila
Rodrigues Serpa que trabalhou na pesquisa desde o início. Colaborou ainda com o trabalho a
arquivista da banda da PM sargento Joiânia Marques. O trabalho teve como objetivo a organizar
as partituras datadas do período de 1897 a 1950.
206 Considerada a banda militar mais antiga desse estado, a banda da PM foi criada em 1854 como
Corpo Policial. Seu acervo preserva a partitura mais antiga encontrada até o momento em solo
cearense, a marcha “Corporação” de Euclides Paiva de 1897.
205
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especificamente para os instrumentos de sopro e percussão usados em banda no
século XIX e XX.
Este trabalho é um recorte do projeto de doutorado da autora que tem
como foco de estudo a banda da Polícia Militar do Ceará no período de sua
criação em 1854 até 1932. Estão sendo usadas como fonte documental e de
problematização da pesquisa, seis imagens da banda que vão de 1879 (?) a 1932.
As duas primeiras fotografias serão aqui apresentadas para contribuir na
visualização e compreensão dos instrumentos mencionados.

1. OS MESTRES CANTORES DE NUREMBERG
A ópera “Os Mestres cantores de Nuremberg” (Die Meistersinger von
Nürnberg – WWV 96) de Richard Wagner (1813-1883), escrita em três atos, foi
apresentada pela primeira vez em 21 de junho de 1868. A instrumentação original
da ópera é composta de flauta, flautim, clarinete, oboé, fagote, trompete, trompa,
trombone, tuba, violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, tímpano, bumbo,
pratos, triângulo, glockenspiel, harpa, alaúde, órgão.
No arquivo da banda da Polícia Militar existe uma partitura catalogada
sob o número 1071 e que reúne três trechos em sequência do terceiro ato da ópera:
o prelúdio inicial, a canção de Walter e o concertato final. A transcrição foi
realizada pelo maestro italiano Luigi Maria Smido que esteve no Ceará regendo
a banda da PM no período de 1910. Neste período consta que a banda militar
podia ser regida por civis, fato que também aconteceu com a banda da PM do
estado do Rio Grande do Norte onde existe referência que esse maestro também
regeu.
Até o presente momento as informações a respeito da vida de Luigi Maria
Smido são escassas. Sabe-se que escreveu, transcreveu e arranjou algumas
partituras para a banda da Polícia do Ceará conforme consta na relação das
partituras depositadas no acervo desta corporação. No caso da partitura dos
Mestres Cantores o referido maestro transcreveu-a antes de sua chegada a
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Fortaleza. No ano de 1903 ele estava em Belém (Pará). Esta informação é
conhecida porque ao final da transcrição da partitura Smido assina o nome dessa
cidade e indica a data final do seu trabalho: 24 de janeiro de 1903. Em 1904 ele já
está em Natal (Rio Grande do Norte). Segundo Câmara Cascudo, o Teatro
Alberto Maranhão em Natal foi inaugurado com a presença da banda do
Batalhão de Segurança e da orquestra do referido Teatro que foi regida por Luigi
Maria Smido207. A referência sobre Smido em Fortaleza é do dia 17 de junho de
1910 quando ele regeu, juntamente com o maestro cearense Henrique Jorge, a
Banda Sinfônica do Batalhão de Segurança Pública (nome à época da banda da
PM) (NIREZ, 2006, p. 41). Em Fortaleza ele fundou ainda a Escola de Música
Carlos Gomes com Edgar Nunes. Morreu em 16 de agosto de 1943 no Rio de
Janeiro208 (IDEM, 2006, p.101).

Conferir informação no site <http://www.fja.rn.gov.br/pg_acervoepatrimonio_teatro.asp>
Acesso: 5 nov. 2013.
208 É possível conferir a imagem de Luigi Maria Smido que está publicada no site Sentinelas do
Apodi. Disponível em: <http://sentinelasdoapodi.blogspot.pt/2011/06/banda-de-musica-dapmrn-125-anos-de.html> Acesso 5 nov. 2013.
207
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Figura 1: página de abertura do prelúdio do 3° Ato dos Mestres Cntores de Nuremberg
foto: Kamila Serpa

Para o prelúdio inicial, Smido usa a seguinte instrumentação (mantendo a
nomenclatura conforme aparece na partitura sem as abreviações): flautto e
ottavino Réb, clarini Mib, clarinetti Sib, saxofoni (ad lib) soprano, alto, tenore e
clarone, barítono, cornette Sib, flicorni Sib, corni e genis Mib, bassiflicorni Sib,
tromboni 1° 2° 3°, bombardini 1° 2° 3°, bombardoni Mib, Cbasso Sib, batteria.

2. ICONOGRAFIA DA BANDA
O arquivo da banda da Polícia Militar dispõe de 06 imagens tiradas dos
seus músicos e instrumentos no período de 1879 (?) a 1932. Cinco delas estão
dispostas em quadros na atual sala de ensaios da banda. As duas mais antigas
imagens (uma delas não está exposta nessa sala) encontram-se no livro do Resumo
Histórico da Polícia Militar (RODRIGUES, 1955, p.48). A seguir, foram
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reproduzidas essas duas imagens em que se é possível ver alguns instrumentos
elencados na partitura em 1903, bem como outros diferentes. Importante frisar
que nenhuma das duas imagens representa a banda para a qual Smido fez a
transcrição da partitura dos Mestres Cantores. É importante recordar que a
música foi escrita em outro estado e para outra banda tocar. As imagens aqui
servirão aqui como suporte para visualização dos instrumentos usados na época.

Figura 2: Banda de música da Polícia Militar do Ceará209 – foto: anônimo; reprodução: Inez
Martins

Original da foto gentilmente cedida por Miguel Ângelo Azevedo (NIREZ). A data destas duas
fotografias ainda é controversa. Para Nirez a foto da figura 2 é de 1879 e a da figura 3 de 1897
(conforme a marcação a lápis no verso de cada fotografia). Mas existem reproduções dessas
mesmas imagens no livro de Abelardo Rodrigues (1955, p. 48) onde elas aparecem datadas de
1885 e 1879 respectivamente. As datas que a autora considera mais pertinente é a levantada por
Nirez. A razão reside na presença das crianças na banda (figura 3). A foto seguinte a esta é uma
de 1910 onde se pode ver um número muito maior de crianças e instrumentos. Desta maneira, as
três imagens comporiam uma “ordem” e que a presença das crianças está ligada às questões

209
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Partindo da esquerda para direita, na primeira fila embaixo, iniciando com
o músico do lado oposto à colocação do bombo: oficleide, trombone de pistão,
bombardino ou eufônio, maestro, cornetim, sax horn barítono, tuba em mib,
oficleide. Na segunda fila atrás: Sax horn alto, cornetim, trombone de pistão,
(?)210, Sax horn barítono, Flicorno, sax horn alto, oficleide. Terceira fila: (?), flauta
transversa, cornetim, requinta, clarinete, clarinete (?), requinta, oficleide. Quarta
fila (no alto): Flauta, (?), (?) (?)211, clarinete.

Figura 3: Banda de música da Polícia Militar do Ceará – foto: anônimo; reprodução: Inez
Martins

educacionais assumidas ao longo dos anos pela banda da Polícia. Este aspecto ainda está sendo
investigado.
Quando o instrumento não esiver sido identificado aparecerá a interrogação entre parêntesis
(?).
211 Como este músico apresenta uma faixa transversal, talvez ele seja o tocador do bumbo.
210
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Esta segunda imagem apresenta outra composição da banda de música
com outros instrumentos que não foram incluídos na foto anterior. Observe que
nesta foto não se vê a presença de trombones. Partindo da esquerda para direita,
na primeira fila embaixo, do mesmo lado onde se vê o bumbo e a caixa: oficleide,
bombardino ou eufônio, bombardino, bombardino, sax horn barítono, clarinete,
sax barítono, oficleide, helicon, helicon. Na segunda fila atrás: (?), clarinete,
eufônio, sax horn barítono, sax horn barítono, sax horn barítono, eufônio, sax
horn barítono. Terceira fila: flauta, flauta, requinta(?), sax horn barítono, sax horn
barítono, cornetim, (?), sax horn alto ou genis. Quarta fila (no alto): cornet, cornis,
cornetim, sax horn alto, sax horn alto e lira212.

3. INSTRUMENTAÇÃO
Um dos grandes desafios no estudo dos instrumentos de sopro no período
do século XIX é decifrar que instrumento está sendo descrito na partitura
analisada. A nomenclatura para o mesmo instrumento diferenciou nos países
europeus. Além disso, nomes como flicorne, fugelhorn, bombardino, sax horn
têm origens nacionais distintas. Traduções, livros de música, tratados,
documentos ajudaram a promover mais ainda essa miscelânea terminológica.
Neste tópico, pretende-se discorrer sobre os instrumentos de sopro partindo do
referencial da instrumentação elencada por Luigi Maria Smido na partitura dos
Mestres Cantores.
Antes de enfocar diretamente cada instrumento, é importante comentar
que os dois livros que tomamos por base de estudo - Cecil Forsyth e Norman Del
Mar - dão um enfoque maior aos instrumentos atuais e usados na orquestra
sinfônica. É o caso do saxofone, por exemplo. No livro de Del Mar existe uma

A discussão sobre a instrumentação nas duas fotografias teve a participação do musicólogo
Rui Magno da Silva Pinto a quem a autora agradece a colaboração.
212

370

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

diferença bastante significativa sobre o enfoque dado aos outros integrantes da
família das madeiras que participam ativamente da orquestra sinfônica e deste
instrumento de palheta bastante característico das bandas.
Outra questão importante é que, como compositor italiano, Smido deve
ter conhecido a proposição da divisão organizacional da banda proposto por
Alessandro Vessela em seu Studi di Strumentazione per banda que teve sua
primeira elaboração em 1894. A divisão da banda proposta por Vessela dividiaa em três tamanhos conforme o número de instrumentos e executantes: a
pequena (35 executantes), média (54 executantes) e a grande banda (102
executantes). A divisão da pequena banda é muito semelhante à organização da
partitura dos Mestres Cantores: 1 flauta em Dó (com ottavino obligato), 1 clarinete
piccolo em Mib (requinta), 4 primeiros clarinetes em Sib, 4 segundos clarinetes em
Sib, 1 clarinete contralto em Mib, 1 saxofone soprano em Sib, 1 saxofone contralto
em Mib,1 saxofone tenor em Sib (com clarinete baixo - clarone - in Sib), 1 saxofone
barítono em Mib, 2 trompas em Mib ou em Fá, 2 cornet em Sib, 3 trombone
tenores em Sib (ou dois tenores e um baixo em fá), 1 flicorno sopranino em Mib,
2 flicorno soprano em Sib, 2 flicorno contralto in Mib,1 flicorno tenor, 2 flicorno
baritono, 1 flicorno baixo grave em Fá ou em Mib, 1 flicorno contrabaixo in Sib, 1
bumbo (com tímpano obligato), 1 caixa e 1 prato (VESSELA, [s.d], p. 115).
Dessa formação não compõem a instrumentação dos Mestres Cantores
somente o clarinete contralto, o flicorno sopranino e o bumbo. Os outros
instrumentos aparecem, mas recebem outros nomes. Se pensarmos que é
necessário pelo menos um instrumentista para tocar cada linha proposta, e sem
preocupar-se com o equilíbrio sonoro entre os instrumentos, a instrumentação de
Smido é para, no mínimo, uma banda de 30 músicos (incluindo os saxofones e o
clarone que são instrumentos ad libitum).
Smido escreve para a flauta transversa em Réb e flautim também em Réb.
Essas flautas eram particularmente usadas em banda porque era comum escrever
peças com tonalidades de muitos bemóis. Observe que a tonalidade real desta
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partitura é Lá bemol Maior, uma tonalidade com quatro bemóis. Então, para
ajudar o flautista e facilitar a execução da composição optava-se pelo instrumento
em Réb ao invés do afinado em Dó (VESSELA, [s.d.] p. 6). Transcrever então para
a flauta em Dó como atualmente se usa nas bandas retoma-se o “inconveniente”
de se tocar em tonalidade com muitos bemóis, questão que era evitada com o uso
do instrumento de transposição.
A família das clarinetes foi bastante ampliada desde a segunda metade do
século XVIII sendo a que mais apresenta variedade qualitativa de instrumentos
da seção das madeiras. Segundo Vessela ([s.d.], p. 9), os instrumentos mais
utilizados na banda são clarinete piccolo em Láb e Mib (requinta), clarinete
soprano em Sib; clarinete contralto em Mib e clarinete baixo em Sib (clarone).
Nesta peça, Smido emprega os instrumentos que mais são usados nas bandas
tradicionais brasileiras: a requinta, o clarinete em Sib e o clarone (menos usual).
O saxofone é um instrumento híbrido construído em 1840 pelo construtor
franco-belga Adolphe Sax e derivado do clarinete. Forsyth o coloca na seção dos
instrumentos de metal porque leva em consideração o material com que ele é
feito. No início de seu livro, entretanto, ele explica que a divisão dos instrumentos
em “madeiras”, “cordas”, “metais” e “percussão” é funcional para um livro de
instrumentação, mas pouco científica. O saxofone poderia ser classificado tanto
como instrumento de madeira já que se assemelha aos clarinetes pelo uso da
palheta simples embora seu tubo não seja cilíndrico e sim cônico, como também
poderia ser classificado como instrumento de metal já que é feito deste material.
Como seu livro está dividido por material ele opta por colocar o saxofone na
seção dos metais (FORSYTH, 1982, p.13-21). Vessela propõe que um dos
empregos dos saxofones é servir de base ou complemento para a família das
madeiras em particular nas instrumentações completas onde não figuram
clarinete contralto, clarinete baixo e fagote. A presença ou sua supressão nesta
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música está intimamente ligada a essa proposição (VESSELA, [s.d.], p.24).
Observe na partitura a opção por ad libitum para o naipe dos saxofones213.
Da família dos metais o trompete e a trompa são os instrumentos que
exigem mais atenção devido às experimentações que sofreram ao longo da
história e aos diferentes nomes que receberam em alguns países para o mesmo
instrumento. O “bugle-horn” é um exemplo que, mesmo com este nome, é um
instrumento da família dos trompetes. Este tema merece um estudo separado e
mais aprofundado214. Rerforça-se que o objetivo desse artigo porém, é apenas
discutir os instrumentos usados na partitura referenciada.
O instrumento que Smido propõe não é ainda o trompete que é usado
atualmente. Este é um instrumento menor chamado de cornetim (ver a tabela de
nomes a seguir), um instrumento bastante usado nas peças do início dos anos de
1880 até as primeiras décadas do século XX (MAR, 1983, p. 276). O trompete atual
era designado como trompete a pistões. No século XIX, este trompete era
chamado de tromba ventile (italiano), trompette à pistons (francês),
ventiltrompete (alemão) (FORSYTH, 1982, p. 89-103). Tanto o cornetim quanto o
trompete a pistões são afinados em Sib, com apenas uma ligeira diferença de
sonoridade. A transcrição desta linha para o trompete atual não causaria
problema de adaptação e extensão, deixando claro que a diferenciação consiste
em relação à sonoridade.
Antes de falarmos da família do flicorno, o cornis aqui mencionado é a
trompa de válvulas, ou como simplesmente chamamos hoje trompa. Observando
a figura 3, é possível ver o tubo enrolado do instrumento segurado na mão
esquerda do músico. Vessela ([s.d], p.45) informa que a trompa de válvulas em
Mib tem seu uso mais comum na banda (“cormo em Mib a pistoni “). A presença

O clarone compartilha a linha do sax tenor. Contudo, entendemos que a proposição do ad
libitum seja especificamente para os saxofones. Esse instrumento deveria ser usado, portanto.
214 Paulo Castagna e Fernando Binder (2005) já levantaram essa dificuldade em pesquisa sobre o
trompete e suas derivações investigando tratados de época. Existe uma tendência de se achar que
clarins, trombetas, pistões e cornetas são os mesmos instrumentos. A autora entende que o uso
da iconografia poderá se um importante recurso para a elucidação dessa matéria.
213
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da válvula em 1903 já era uma realidade. Logo, a supressão do termo “pistoni”
na partitura não é de se estranhar. O uso da trompa em Fá é mais raro na banda
e mais comum nas orquestras.
O flicorno (fiscorno) ou sax horn é outro instrumento híbrido construído
por Adolphe Sax e que representa uma grande família de instrumentos bastante
usada nas bandas. Segundo Vessela, o flicorno vem das transformações do
“bugle a pistoni” o qual foi denominado em 1843 de “sax horn” e que depois se
estabeleceu com o nome de flicorno (IDEM, [s.d.], p. 52). Os dois termos são
mantidos até hoje: flicorno é mais usado na Itália e saxhorn mais presente na
França. No Brasil, permaneceu a tradição francesa da terminologia. O
instrumento mais comum ainda usado hoje na banda é o sax-horn em Mib.
Vessela apresenta a família compreendendo seis flicornos. A tabela de
Cecil Forsyth é quase a mesma. A diferença é que este separa o flicorno tenor e o
baixo mantendo a mesma afinação. Neste caso, o total de sax-horns215 para este
autor é, de pelo menos, 7. Ele não menciona instrumento afinado em Fá como
Vessela.

TABELA 1: Alessandro Vessela ([s.d.], p. 52)

a) Flicorno Sopranino ........................................ em Mib
b) Flicorno Soprano ........................................... em Sib
c) Flicorno Contralto .......................................... em Mib
d) Flicorno Tenor, Barítono, Baixo ................... em Sib
e) Flicorno Basso – grave ................................... em Fá e Mib
f) Flicorno Contrabasso ...................................... em Mib

215

Forsyth utiliza o termo sax-horn à flicorno.
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TABELA 2: Cecil Forsyth (1982, p. 163-164)216

a) Sopranino em Mib [praticamente o pequeno Mib-Cornet]
Na Alemanha, Piccolo-em-Mib]
b) Soprano em Sib [praticamente o Sib-Cornet]
Na Alemanha, Flügelhorn-em-Sib]
c) Alto em Mib [praticamente Althorn]
d) Tenor em Sib [praticamente um Sib-Barítono]
Conhecido na Alemanha e Áustria respectivamente como Tenorhorn-em Sib e de Bassflügelforn
e) Baixo em Sib [praticamente o Eufônio]
Conhecido na Alemanha como Euphonium, Baryton ou
Tenor-Bass-em-Sib
f) Baixo em Mib [praticamente o Eb-Baixo]
g) Contrabaixo em Mib [Praticamente o BBb-Baixo, mas com a quarta
vávula preenchendo os cinco semitons acima da fundamental Bb.
Conhecido na Alemanha como Kontrabass Tuba]

Como se vê acima, Forsyth também faz uma correspondência com outros
instrumentos demonstrando que são os mesmos apenas com nomenclaturas
diferentes. Além disso, os quatro primeiros listados são instrumentos de meio
tubo; os três últimos são as tubas. Norman Del Mar (1983, p. 332) indica que o
francês Vicent D’indy (1851-1931) usou os nomes “petit bugle em Mib” e “bugle

Traduzimos do inglês para o português todo o texto com exceção dos nomes dos instrumentos
que estão em itálico que permaneceram como apresentado no livro. Neste caso, traduzimos
apenas sua respectiva afinação.

216
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em Sib” na realidade como sendo, respectivamente, o sax horn sopranino e
soprano. Norman Del Mar informa ainda que o instrumento correspondente aos
que os italianos chamam de Flicorno em Sib seria o Flugelhorn, nome de uso
comum no Brasil. Forsyth também o inclui na família dos saxes horns. É um
instrumento típico de bandas.
O genis é o outro nome dado para o saxhorn em Mib. No arquivo da banda
aparece em algumas partituras o instrumento coralto. Na realidade, esse
instrumento é o sax horn em Mib numa inversão aportuguesada da palavra em
inglês: althorn = altocor; invertendo temos a associação coralto (cor+alto). Nas
bandas militares francesas, ainda persiste a escrita dos saxes horns e tubas como
instrumentos transpositores, escritos na clave de sol. Essa escrita transposta e na
clave de sol era característica da linha do Sax horn Barítono. Na partitura dos
Mestres Cantores, esse instrumento está designado pelo Bassiflicorni em Sib
escrito na clave de sol.
O Eufônio ou bombardino, como chamamos no Brasil, é um instrumento
que descende da família da tuba, uma tuba tenor ou ainda, a pequena tuba em
sib. Não é instrumento transpositor e sua linha escreve-se na clave de Fá com
afinação em Dó. É um instrumento muito parecido com o Barítono, mas
ligeiramente diferente em relação ao calibre do tubo.
O trombone é um instrumento de metal que sofreu pouca variação ao
longo da sua história. O instrumento que vemos na figura 2 é o trombone com
pistões, de uso característico das bandas. A presença dos pistões no trombone
facilita a execução de notas rápidas, mas mantêm os problemas de afinação
devido o uso de desse mecanismo (PISTON, 1984, p. 301).
Na fotografia da banda é possível observar dois formatos de tuba: uma
vertical e outra no formato espiralado (helicon). Tanto as tubas baixos, afinadas
em Fá ou Mib (mais freqüentes nas bandas), como as tubas contrabaixos (também
chamados de BB baixo), afinadas em Sib nas bandas e Dó na orquestra, podem
ser construídas nos dois formatos. O helicon foi provavelmente criado em 1849
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na Rússia por Ignaz Sowasser, de Viena. Sua forma ajuda ao executante levar o
peso do instrumento sobre o ombro. Existem nos Estados Unidos e também no
Brasil um tipo particular de tuba chamado de Sousafone em homenagem ao
maestro de banda norte americano John Philip Sousa que sugeriu a construção
deste formato (SACHS, [s.d.], p. 410-411).
A percussão aqui designada por Batteria é o uso de dois instrumentos: a
caixa e o prato. Com o bumbo formavam o trio básico da percussão das bandas
militares deste período.

Tabela de nomenclatura dos instrumentos217:
Italiano218

Inglês

Francês

Alemão

Português

Flauto

Flute

Flûte

Flöte

Flauta

Ottavino (ou flauto

Piccolo

Petite Flûte

Kleine Flöte

Flautim

Eb-Clarinet

Petite clarinette

Eb-Klarinette220

Requinta

Clarinet

Clarinette

Klarinette

Clarinete (a)

piccolo)
Clarino in Mib (ou
Clarinetto
piccolo219)
Clarinetto (o) (ou
clarino221)

Nomenclatura apresentada tendo por base as nomenclaturas apresentados por Cecil Forsyth.
Na falta dessas informações foram incluídas as informações apresentadas por Curt Sachs [s.d.]
Alessandro Vessela [s.d]. A tradução para o português é da autora.
218 Na partitura, Smido indica alguns instrumentos terminando em “I” ou “E” numa indicação
clara que é mais de um instrumento. Neste caso estamos indicando a nome no singular e
conforme emprega Forsyth.
219 Proposta de nomenclatura em italiano e francês proposto por Norman Del Mar (1983, p. 148).
220 O nome deste instrumento não aparece em Forsyth. Optou-se pela denominação do
instrumento e sua afinação.
221 Forsyth (1985, p. 251) indica que clarino seria o nome mais comum a ser usado pelos italianos,
enquanto que clarinetto o menos comum. Optou-se por indicar o primeiro já que é assim que
aparece na partitura dos Mestres Cantores.
217
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Clarone

Bass-

Clarinette basso

Bass Klarinette

Clarone

Saxophone

Saxophone

Saxophon

Saxofone

Cornet

Cornet-à-

Cornett

Cornetim

Clarinet
Sassophone

(ou

saxofoni222)
Cornetto (a)

pistons
Flicorni em Sib223

Flugelhorn

Bugle

B-Flugelhorn

Flugelhorn

Corno Ventile224

Valve-

Cor

Horn

Trompa

Horn225
Genis

Althorn

Sax horn Alto

Sax horn Alto

Genis

Bassiflicorni

Baritone

Bugle tenor

Tenor horn

Barítono

Tromboni

Trombone

Trombone

Pousanen

Trombone

Basse à pistons

baryton

Bombardino

Bombardini226

euphonium

/Eufônio
Bombardon em Mib

Eb Bass

Eb-Tuba

Eb-Tuba

Baixo

em

Mib
Contrabassi em Sib

BBb Bass

BbTuba

BB-Tuba

Tuba em Sib

Tamburo militaire

Side-drum

Tambour

Kleine Trommel

caixa

(militaire)

Alessandro Vessela escreve Saxòfono (singular) e Saxofoni (plural) da mesma maneira que
aparece na partitura de Smido (VESSELA, s.d. p. 21).
223 Nomenclatura usada por Curt Sachs (p. 409)
224 Vessela (s.d., p. 44) utiliza apenas o termo Corno para indicar “trompa” em italiano da mesma
forma que na partitura de Smido. A imagem que está desenhada neste tratado é de uma trompa
com válvulas; Cors em francês e Horn em alemão.
225 Forsyth (p. 109) informa na nota de rodapé 1 que o nome usual em inglês para trompa, com
ou sem válvulas é French- Horn
226 Segundo Curt Sachs, os italianos chamam bombardino de eufônio. Já os espanhóis chamam de
bombardino. O uso de bombardino nessa partitura pelo italiano Smido já signifique o uso comum
do termo no Brasil e a apropriação do uso pelo instrumentador.
222
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Piatti

Cymbales

Cymbales

Becken

Prato

4. ADAPTAÇÃO DA PEÇA
Para a adaptação da partitura dos Mestres Cantores foram feitas as
seguintes alterações:

1. A flauta e flautim em Réb foram transpostos para a tonalidade real
da peça para serem tocados pelos instrumentos afinados em dó.
2. Atualizaram-se os nomes dos instrumentos para os que são usados.
O Cornetto em Sib para trompete, Flicorni para Flugelhorn; Corni
em Mib para a trompa em F, genis para a trompa em Mib (assim
que é designado nas partituras das bandas atualmente o sax horn
em Mib); as duas tubas aparecem com suas afinações, mas não têm
suas linhas transpostas, mantendo a tonalidade de som real da
transcrição.
3. Observe que a partitura aparece uma linha para o eufônio e outra
para o bombardino. Mesmo representando o mesmo instrumento,
optou-se em escrever dessa forma para evidenciar a existência de
linhas diferentes para o sax horn barítono e o bombardino. Como
as bandas de música do Ceará e de muitas partes do Brasil não
utilizam o sax horn barítono manteve-se a sua linha de origem
adaptando para o bombardino. Portanto, o eufônio está aqui
representando a linha do sax horn barítono e o bombardino, ele
próprio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, o objetivo final deste trabalho foi adaptar a partitura dos
Mestres Cantores de Nuremberg de Richard Wagner, instrumentada por Luigi
Maria Smido, localizada no acervo da Banda da Polícia do Ceará, partindo de um
estudo sobre o uso dos instrumentos de metais usados no período do século XIX
e começo do XX, numa readaptação da obra para os instrumentos de sopro mais
usados hoje nas bandas de música tradicionais. O objetivo foi realizar um
trabalho funcional, ou seja, uma adaptação que tornasse acessível à execução
dessa obra por um maior número de bandas, particularmente no Ceará. O
trabalho de análise comparativa da partitura original de orquestra com a peça
transcrita bem como a execução histórica dessa transcrição poderão vir a ser
objetivos futuros de pesquisa decorrentes de forma direta das investigações
produzidas nesse importante acervo cearense.
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Resumo
A partir de fontes bibliográficas, este texto objetiva analisar os fundamentos de duas propostas
de educação musical desenvolvidas por Tomás Borba, em Portugal e Heitor Villa-Lobos, no
Brasil. Tomás Borba, compositor de diversos gêneros musicais, é autor de textos, livros de solfejos
e coletâneas de músicas para canto coral. Seus esforços para implantar o ensino de música e canto
coral nas escolas são reconhecidos pela musicologia portuguesa que destaca o caráter inovador.
Heitor Villa-Lobos, compositor modernista, ampliou o ensino de música nas escolas públicas
brasileiras, implantando um projeto do canto orfeônico e escrevendo textos pedagógicos, visando
orientar professores na tarefa de educar musicalmente a juventude. A erudição e sólida formação
acadêmica do primeiro contrastam com o autodidatismo e educação não formal do segundo.
Ambos desenvolveram seus trabalhos sob a égide de regimes totalitários, contudo, o
comprometimento com a modernidade de suas propostas apresenta pontos de aproximação e de
distanciamento.
Palavras-Chave: Tomás Borba; Heitor Villa-Lobos; educação musical; canto coral; história da
educação musical.

INTRODUÇÃO
Dois músicos: Tomás Borba e Heitor Villa-Lobos. Dois países: Portugal e
Brasil. Contemporâneos, separados por um oceano. O que os trabalhos
desenvolvidos por esses dois compositores têm em comum? Em que aspectos
podemos encontrar pontos de aproximação e de afastamento nas trajetórias de
vida, nos projetos realizados, nas concepções de educação musical, nas práticas
pedagógicas realizadas por esses dois homens? Os dois educadores musicais
desenvolveram trabalhos sob a égide de governos totalitários e demonstraram
sensibilidade para questões da contemporaneidade.
Este texto apresenta como temática a obra de dois músicos e educadores
atuantes em seus países no século XX ― Tomás Borba, em Portugal e Heitor VillaLobos, no Brasil. Motivada por questões com as quais me deparei em minha
última viagem aos Açores, apresento aqui, as primeiras reflexões sobre o tema.
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Creio ser importante relatar como iniciou meu interesse por pesquisar os
trabalhos do músico português para que se possa compreender porque decidi
falar desses dois educadores. Devo, então, reportar-me ao momento em que,
casualmente, conheci a musicóloga Luísa Cymbron, durante a realização do XXI
Congresso da ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Música), realizado na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, no Brasil.
Sentei-me ao lado de uma pesquisadora cujo sotaque familiar desencadeou nossa
conversa sobre Portugal. Conversamos sobre nossas pesquisas e origem Açoriana
em comum. Ela falou-me que na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra
do Heroísmo, na ilha Terceira, onde moram meus parentes paternos, se
encontravam o Fundo Tomás Borba com documentos, partituras e cartas do
importante músico e figura marcante para a Educação Musical portuguesa.
Na primeira oportunidade que tive de retornar à terra natal de meu pai,
fui pesquisar o acervo indicado, pensando em fazer uma pesquisa historiográfica
original. Chegando lá, conheci o pesquisador e biógrafo de Tomas Borba, o padre
Duarte Gonçalves Rosa. Ele apresentou-me suas publicações, falou-me de sua
tese de doutoramento e descobri que minha pesquisa original já havia sido
realizada. Nossas conversas foram, contudo, importantes para perceber pontos
de ligação entre o trabalho desenvolvido pelo educador português e as
realizações do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Apesar de muitas
semelhanças, as diferenças entre eles eram igualmente marcantes.
Ao ler o prefácio, que antecede a biografia do músico português redigida
por Duarte Rosa no livro Tomás Borba, encontrei nas palavras de Rui Nery uma
análise destacando elementos que não deixavam dúvidas sobre como seria
desafiador refletir sobre a obra desses homens contemporâneos, embora
separados fisicamente pelo oceano Atlântico. A formação acadêmica, a
composição, a capacidade de congregar diferentes personalidades em torno de
um projeto pedagógico, a preocupação com a educação musical de jovens e a
formação de professores, evidenciavam ora aproximação, ora distanciamento,
mas confirmavam conexões relevantes.
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Essa é a temática que pretendo abordar no presente trabalho que é uma
primeira reflexão no sentindo de analisar as duas propostas. A partir de fontes
bibliográficas, catálogos de composições e partituras, têm como objetivo analisar
os fundamentos de ambas as propostas de educação musical, observando
aspectos convergentes e divergentes em suas obras e investigando como eles se
relacionaram com esferas de poder.
É importante, entretanto, deixar claro que este não pretende ser um estudo
que vise comparar diferentes trajetórias profissionais de personagens do Brasil e
Portugal. Muito embora em alguns aspectos esteja reportando-me a recursos
utilizados por aqueles historiadores que vêm trabalhando com a denominada
História Comparada, considero que, pensando sobre as realizações dos dois
educadores musicais e compositores, estarei construindo “territórios, ao mesmo
tempo sociais, geográficos, políticos e pedagógicos, sem descurar de entendê-los,
também, como fronteiras e lugares epistemológicos da escrita histórica em
educação” (GVIRTZ; VIDAL; BICCAS, 2009, p. 28). Destaco que, muito mais que
comparar trabalhos e culturas, acredito ser muito mais significativo o movimento
do pesquisador no sentido de buscar e estabelecer conexões, analisando as fontes,
para pensar as questões que lanço sobre as trajetórias desses dois homens
importantes, tanto na música, quanto na educação musical de seus países.
Assim, pretendo imprimir uma análise mais vinculada a ideias daquela
que alguns historiadores vêm propondo como História Conectada. Trabalhando
com objetos de pesquisa que envolvem estudos de diferentes culturas, o
historiador indiano Sanjay Subrahmanyam, questionou se haveria alguma
alternativa metodológica na qual o pesquisador pudesse fazer análises entre
casos de diferentes culturas sem exigir que fosse especialista em todas as
temáticas e contextos específicos de cada cultura (SUBRAHMANYAM, 1997, p.
744-745). A solução encontrada foi buscar não exatamente comparar uma cultura
com outra, tarefa impossível em muitos casos, mas em buscar pontos de conexão
entre elas. Serge Gruzinski, utilizando o conceito do historiador indiano, alerta
para um fazer historiográfico no qual:
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(...) a tarefa do historiador pode ser a de exumar as ligações
históricas ou, antes, para ser mais exato, a de explorar as connected
histories se adotamos a expressão proposta pelo historiador do império
português, Sanjay Subrahmanyam. O que implica que as histórias só
podem ser múltiplas – em vez de falar de uma História única e
unificada com "h" maiúsculo. Essa perspectiva permite também a
observação de que estas histórias estão ligadas e que se comunicam
entre elas. Diante de realidades que convêm estudar sob diversos
aspectos, o historiador tem de converter-se numa espécie de eletricista
encarregado de restabelecer as conexões internacionais e
intercontinentais que as historiografias nacionais e as histórias culturais
desligaram ou esconderam, entaipando as suas respectivas fronteiras.
(GRUZINSKI, 2003, p. 321)

Sendo assim, volto-me para os trabalhos desenvolvidos pelos dois
educadores musicais e compositores. Seria possível falar em modernidade com
o mesmo significado para os dois projetos pedagógicos?

1. TOMÁS BORBA
O padre Tomás Borba, profícuo compositor de obras de diversos gêneros
musicais, é autor de textos e obras pedagógicas, dentre elas livros de solfejos e
coletâneas de músicas para canto coral. Seus esforços no sentido da implantação
do ensino de música nas escolas normais e do canto coral na escola primária são
reconhecidos pela musicologia portuguesa que destaca a qualidade, o
pioneirismo e o caráter inovador de sua pedagogia.
O musicólogo Duarte Gonçalves Rosa (2008) reuniu, organizou, descreveu
e compilou o grande acervo documental sobre o músico e professor açoriano,
publicando um catálogo sistemático sobre sua obra musical e seleção de sua
produção ensaística.
Rui Vieira Nery (2008) ressalta que em seus livros de solfejo podem ser
encontrados, além de melodias compostas pelo próprio padre, excertos
compostos pelos mais renomados compositores atuantes em Portugal, de
diferentes gerações e tendências estéticas, evidenciando esforço no sentido de
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oferecer

uma

obra

com

qualidade

musical,

contemporaneidade

e

representatividade no meio musical português, além de capacidade de congregar
pessoas em torno de um projeto pedagógico, citando nomes como:

(...) Augusto Machado, Flaviano Rodrigues, A. Eduardo
Ferreira, Francine Benoit, Alexandre Rey Colaço, Frederico de Freitas
Óscar da Silva, José Viana da Mota, Tomás Del Negro, Moreira de Sá,
Luís de Freitas Branco, Hermínio do Nascimento, José Heriques dos
Santos, Tomás de Lima, Joaquim e Artur Fernandes Fão, Luís Costa,
Júlio Cadorna, Wenceslau Pinto e muitos outros. Eram compositores
consagrados, solistas, pedagogos, maestros de banda, todos unidos
neste esforço colectivo promovido por um Padre Borba a quem
dedicavam os seus trabalhos com palavras de um carinho e de um
respeito evidentes (NERY, 2008, p. 9).

O educador musical demonstrava não apenas um esforço individual em
ações visando a educação musical de jovens gerações portuguesas, mas de um
esforço coletivo em prol da educação de um povo. Como assinala Rui Nery, ele
era “capaz de congregar respeito de todos os quadrantes e de criar espaços de
tolerância e de diálogo que a atmosfera autoritária e repressiva do Estado Novo
eram raros (...)” (NERY, 2008, p.9).
Tomás Vaz de Borba nasceu no dia 23 de novembro de 1867, na freguesia
da Conceição de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, pertencente ao arquipélago
dos Açores. Na década de 1880, Tomás Borba iniciou seus estudos de música na
escola de canto da Sé Catedral, concomitantes aos estudos de letras, filosofia e
teologia no Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo. Em 1891, na companhia
de sua irmã, D. Amélia Borba, o já ordenado padre, viajou para Lisboa e
matriculou-se no Conservatório Real para avançar em sua formação musical,
estudando com Francisco Lacerda, Monteiro de Almeida e Frederico Guimarães.
Em 1895 já havia terminado os cursos de piano, de harmonia, contraponto e fuga.
Paralelamente aos estudos musicais, concluiu os estudos superiores de Letras,
incluindo a disciplina optativa de Língua e Literatura Sânscrita Clássica e Védica.
Sua formação musical e intelectual foi aperfeiçoada com viagens pela Europa, em
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diversas cidades da Inglaterra, Áustria, Alemanha, Hungria, França, Suíça,
Espanha e Itália. Impossível não especular sobre os deslocamentos tanto de
Tomás Borba, quanto de Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos viajou a Portugal em
1924 para reger a Orquestra Sinfônica Portuguesa que tocou diversas
composições de autores brasileiros (PEPPERCORN, 2000, p. 62). Como os dois
músicos viajaram pela Europa nas décadas de 1920 e 1930, e freqüentaram
importantes centros musicais e intelectuais da época, será que teriam se
conhecido pessoalmente? Essa é ainda uma pergunta que as fontes consultadas
não permitiram responder.
Tomás Borba iniciou sua carreira docente lecionando Harmonia no
Conservatório Nacional, em Lisboa, no ano de 1900. Nessa instituição, foi
responsável por outras disciplinas: História da Música, História da Música e
Literatura Musical e Composição. Na década de 1920, com o apoio do Marquês
de Borba, assumiu o cargo de diretor artístico e professor da Academia dos
Amadores de Música. Na avaliação de Lopes Graça e Duarte Rosa (ROSA, 2008,
p.33), essa gestão foi decisiva para que essa academia retomasse o importante
papel que havia desempenhado outrora para a cultura portuguesa e que
permanece até os dias de hoje.
Foi, entretanto, em 1914, quando começou a lecionar Canto Coral no Liceu
Maria Pia, que nas palavras e Duarte Rosa pode aplicar “suas ideias dinâmicas
sobre o ensino musical, com o objetivo de levantar o nível intelectual deste”
(ROSA, 2008, 28-29). A experiência do educador nessa instituição representou um
marco de mudanças para o ensino da música em Portugal que até então estava
baseado na prática do solfejo rezado, uma espécie de leitura métrica que, além de
não proporcionar bons resultados para a formação musical dos estudantes,
provocava uma rejeição aos estudos de música por ser desmotivador e
enfadonho. Nas palavras do próprio Tomás Borba:

A morte do ântico curso de rudimentos é inevitável. A música
há de aprender-se por intermédio do ouvido, que é o seu servidor
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exclusivo. Princípios de música e cultura do ouvido devem ser uma e
mesma coisa. Esta arte tem de ser para os que cultivam a beleza, e não
o maçador fantasma de que as crianças fogem a todo o vapor, quando
lhes é preciso familiarizarem-se com ela. Há de aprender-se a música
relacionando-se os sons e não combinando sinais, na caleidoscopia
danada da velha rotina (Borba, 1916 apud ROSA, 2008, p. 36).

Valorizar aspectos como esses, motivação dos alunos para o estudo,
educação focada na prática musical e percepção auditiva, foram, sem dúvidas,
elementos inovadores para o início do século XX.
Além de professor no Liceu Maria Pia, Duarte Rosa destaca, ainda, que o
padre Tomás Borba foi diretor artístico do Orfeão da Lapa, pertencente ao Liceu
da Lapa, no qual também lecionou. Desempenhou função de vogal do Conselho
Superior de Instrução Pública, criado pela República, cargo ocupado pela
primeira vez por um representante do ensino de música. Tomás Borba exerceu
outras funções como educador: professor de música do curso especial de
educação feminina (1916), professor interino de Solfejo e Canto Coral da Escola
Normal Primária de Lisboa (1916 e 1918). Sua atuação nesse segmento é,
particularmente, interessante para as reflexões que ora proponho, pois trata da
atuação do músico português como educador musical em escola de formação
geral e educação pública e não no âmbito do ensino musical especializado para a
formação de músicos.
Em 1916, já gozava de prestígio no meio musical português e foi admitido
como sócio efetivo, na cadeira no. 307, da Associação de Classe dos Músicos
Portugueses. Foi nesse mesmo ano que recebeu convite para participar de uma
comissão encarregada pela reforma do ensino musical, a qual pretendia
reorganizar a escola de música e implantar oficialmente o canto coral nas escolas
de Portugal.
Foi na Escola Normal Primária que Tomás Borba introduziu os métodos
de solfejo entoado e a ginástica rítmica com as Canções de Gestos, uma publicação
contendo canções, jogos rítmicos e musicais, aplicando ideias semelhantes às
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divulgadas na publicação de 1907, L’educación par Le Rytme, do músico suíço
Jacques-Dalcroze. Dentre os títulos das canções compostas pelo religioso
constam: Mereado das Flores, Auto das Quatro Estações, Touquinha Azul, O Moinho,
Amendoeiras em Flor, No Arraial da Serra, Num Prado, O Fiozinho da fonte. Compôs
também algumas obras musicais dramatizadas: Auto do Natal, D. Filipa de Vilhena
e Branca de Neve (FREITAS, 1968, p. 10). Cabe destacar que, como lembra Duarte
Rosa, no início do século XX, para realizar o solfejo rezado, utilizavam o livro de
Freitas Gazul (ROSA, 2008, p.30). Essa publicação foi substituída por Exercícios de
Solfejo de Tomás Borba, em dois volumes, dando suporte às atividades nos dois
anos do curso de solfejo, com exercícios originais e trechos de autores
portugueses e estrangeiros. Em 1920, esse dois volumes tiveram o acréscimo de
outro livro, chamado Solfejos Autógrafos, com participação de compositores
portugueses, dentre eles: Augusto Machado, Viana da Mota, Óscar da Silva, Luís
de Freitas Branco, Luís Costa e Francine Bernoit. As publicações de Tomás Borba,
musicalizaram sucessivas gerações escolares de portugueses, cantando
coletivamente. Outros livros também contribuíram para essa prática musical: O
Canto Coral nas Escolas (quatro volumes), Escola Musical (três volumes), Toadas da
Nossa Terra (com o escritor Adolfo Portela, Canto Infantil (com o poeta Afonso
Lopes Vieira). Duarte Rosa avalia que a iniciativa de Tomás Borba, mesmo que
com perspectiva de alcances educativos muito eficientes, não obteve os
resultados plenos pelo que denominou “falta de discernimento na sua aplicação”
(ROSA, 2008, p.31)
Sua ação educativa não se restringiu aos espaços escolares, pois atuou com
crítico musical. A classe artística portuguesa reconhecia sua importante
contribuição para a formação musical do público que, muitas vezes guiados por
seus comentários, assistia os concertos de música clássica.
Com seu aluno, Fernando Lopes Graça, Tomás Borba compilou e editou
diversos verbetes do Dicionário de Música, obra que representou uma grande
referência para a área, editada em 1956, pela Editora Cosmos. Dentre suas obras,
constam coletâneas de textos em português e francês destinados às aulas desses
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idiomas no Conservatório, evidenciando sua preocupação com a formação e
erudição dos músicos portugueses (ROSA, 2008, p. 43). Outra publicação
importante foi o Manual de Harmonia, publicado em 1937, fruto de sua experiência
como compositor e professor de harmonia. É uma obra considerada um
testemunho de como suas ideias estavam sintonizadas com o que havia de mais
moderno na Europa. Diversos compositores contemporâneos foram convidados
a participarem colaborando com exemplos musicais. Encontram-se nomes como,
como Cláudio Carneyro, António Educardo da Costa Ferreira, Frederico de
Freitas, Luís Costa, Viana da Mota, Jorge Croner de Vasconcelos, Armando José
Fernandes, Óscar da Silva, Augusto Machado, Maria Antonieta Lima Cruz,
Francine Benoit, Flaviano Rodrigues Tomás de Lima, Ruy Coelho e Fernando
Lopes-Graça (ROSA, 2008, p. 45).
Como compositor, valorizava o idioma português, dando preferência em
compor em língua nacional e preferindo usar termos musicais em seu idioma ao
utilizar as expressões em italiano. Ele defendia que os concertos deveriam incluir
um maior número de músicas de compositores portugueses e que a História da
Música Portuguesa fizesse parte do currículo dos cursos para músicos. O
interesse por seu país natal também se manifestava nas pesquisas que realizou
sobre o folclore português e na importância que demonstrava pelas canções
folclóricas. Suas coletâneas de canções e solfejo são recheadas por melodias
coletadas do cancioneiro popular ou mesmo inspiradas em temáticas e estruturas
musicais folclóricas (ROSA, 2008, p. 41).
Seus esforços para a implantação da educação musical em todas as escolas
normais e do canto coral em todos os estabelecimentos de escola primária
levaram-no à defesa e aprovação por unanimidade de tese em congresso com
diversas propostas relacionadas ao ensino de música e à formação de professores
(ROSA, 2008, p. 42). Tomás Borba acreditava ser muito importante um bom
preparo intelectual e musical para os futuros professores portugueses exercerem
essa profissão. Advertia que aquele que desejasse ser professor de música deveria
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obter diploma de magistério emitido pelo Conservatório, fosse ele português ou
estrangeiro.
Ocupou altos postos de direção musical, tais como o Conselho Superior de
Instrução Pública, a presidência do Conselho Musical do Sindicato Nacional dos
Músicos, a direção da Academia de Amadores de Música, a direção do Montepio
Filarmônica e Subcomissão para o estudo do direito de representação, execução,
radiodifusão, fonocimematografia e reprodução músico-mecânica (FREITAS,
1968, p. 18).
Para pensar a atuação do educador e religioso português, penso ser
importante recorrer ao pensamento de Pierre Bourdieu, no qual afirma que o
estudo da obra de um indivíduo deve “determinar previamente as funções de
que se reveste este corpus no sistema das relações de concorrência e de conflito
entre grupos situados em posições diferentes no interior de um campo intelectual
que, por sua vez, também ocupa uma dada posição no campo do poder” (1987,
p. 186). A partir do pensamento do autor francês, considero importante
identificar relações entre as ações de Tomás Borba, e também de Villa-Lobos com
o poder instituído.
Observa-se nesse aspecto, que ele estabeleceu uma relação com o poder de
forma muito singular, como reconhece Rui Nery:

Viveu num tempo de grandes cisões ideológicas e políticas,
começando pela tensão entre o laicismo positivista e a reacção
conservadora do Concílio Vaticano I, continuando pela oposição entre
Monarquia e Republica, e prosseguindo pelo traço de ferro entre o
Estado Novo e a Oposição Democrática. Mas conservou sempre uma
extraordinária capacidade de respeito pelo outro, bem evidente na
abertura estética das suas aulas de Composição e na firmeza – que lhe
podia ter saído cara, apesar da idade e respeito que congregava em seu
redor – da sua lealdade pessoal a Fernando Lopes-Graça nos piores
anos da perseguição política de que este seu discípulo era vítima. E a
abertura, a diversidade e a contemporaneidade de sua formação
intelectual geral serão constantes ao longo de toda a sua vida (...)
(NERY, 2008, p. 10).
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Viveu um período no qual ideias nacionalistas foram valorizadas, tendo
trabalhado no período do regime totalitário de António de Oliveira Salazar (19321968). O nacionalismo desse período se manifesta em suas composições e
declarações em defesa da língua e cultura portuguesa, além de canções cívicas e
folclóricas de suas publicações.
Outro aspecto importante a ser destacado é que se refere à modernidade
que muitos autores atribuem à obra e trabalhos desenvolvidos por Tomás Borba
(ROSA, 2008; FREITAS, 1968; NERY, 2008, BENOIT, 1967). De uma maneira
geral, mudanças e inovações sempre estiveram relacionadas ao termo moderno.
Pode-se traduzi-lo como sendo uma tendência à oposição, à ruptura com o
antigo, com o já consagrado, com o passado, e uma valorização do novo, do
presente, uma projeção em direção ao futuro. Segundo Argan (1987), a arte do
início do século, a arte moderna, refletia a necessidade de uma cultura
desenvolver-se em novas direções, superando suas próprias conquistas. Esses
aspectos podem ser observados tanto nas Canções de Gestos, composta por Tomás
Borba para a educação musical de crianças, quanto no solfejo entoado que
representaram um caráter inovador e uma ruptura com as práticas pedagógicas
musicais instituídas em Portugal no início do século XX.
Além de religioso, Tomás Borba gostava de ser professor e foi reconhecido
como um grande incentivador do canto coral nas escolas portuguesas. Em
entrevista a Dinis da Luz, aos 81 anos de idade, declarou que, dentre as obras, as
que ele mais apreciava estavam aquelas que ele compôs para as escolas, as toadas
e suas obras didáticas (LUZ, 1948, p. 158). Pouco tempo após essa entrevista, em
12 de fevereiro de 1950, aos 82 anos, Tomás Borba faleceu, deixando um grande
legado como professor, religioso, compositor e homem das letras (FREITAS,
1968, p. 10).
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2. HEITOR VILLA-LOBOS
Heitor Villa-Lobos nasceu em 5 de março de 1887. Filho de Raul VillaLobos, bibliotecário e músico amador, o menino iniciou seus estudos com o
próprio pai tocando violoncelo. De personalidade marcante e aventureira, não
suportou a rigorosidade dos estudos musicais que as escolas de então adotavam,
preferindo o convívio com os músicos populares e chorões que tocavam na
boemia das noites cariocas do início do século XX. Sua formação musical se
caracterizou pela informalidade, pelas atividades de músico nas salas de cinema,
bares e teatros. Realizou muitas viagens pelo interior do Brasil, percorrendo
diferentes itinerários tanto em direção ao sul do Brasil, quanto ao Nordeste e
Norte, chegando até a América Central (MARIZ, 1977, p, 39). Assim teve contato
com manifestações populares, com músicos de diferentes regiões, ouvindo
diversas sonoridades, melodias, harmonias e combinações que permearam suas
lembranças musicais e alimentaram sua criatividade por toda a vida. Datam
desse período registros e pesquisas de melodias folclóricas que o compositor viria
a incorporar em diversas obras e composições.
Em 1922, participou da Semana de Arte Moderna, em São Paulo. Os
festivais de música, poesia, palestras, exposições de arte geraram muita polêmica
e uma reação tão forte no público que transformou os parâmetros artísticos a
partir de então para a arte brasileira. Villa-Lobos já tinha certa notoriedade, o
suficiente para receber patrocínio e passar um período na Europa,
principalmente na França, objetivando divulgar suas obras e projetar a música
brasileira na cidade que era considerada o centro cultural mundial no início do
século XX: Paris.
Ao retornar das viagens que realizou a França, decide enviar para o
governo do país uma proposta de educação musical por meio do canto coletivo,
denominado, então, de canto orfeônico. A musicologia e historiografia no Brasil
têm criticado muito o projeto de canto orfeônico de Villa-Lobos em diferentes
aspectos. Considero, contudo, que algumas ideias sobre educação musical
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publicadas por Villa-Lobos são ainda bastante interessantes e atuais, o que pode
ser comprovado nesta passagem:

Antes do menino, do jovem aluno ser atrapalhado com regras,
deve-se torná-lo familiar com os sons. Deve-se ensiná-lo a conhecer os
sons, a ouvi-los, a apreciar suas cores, individualidade. Eduque-se-lhe
o ouvido a passar de um tom a outro, a esperar que certos sons sigamse aos outros, a combinar sons em ritmo. Deixá-lo aprender melodia,
sentir harmonia, não por regras no papel mas pelo som no seu próprio
ouvido. Então, mais tarde, ensinam-se-lhe as regras, se sentir
necessidade delas (VILLA-LOBOS, 1966, p. 103).

Nota-se, por essa passagem, a importância do fazer musical e das
diferentes formas de envolvimento com os elementos da música, na concepção
do compositor, como premissa básica para a aquisição do conhecimento musical.
Torna-se oportuno destacar que a década de 1920 havia sido marcada por
um intenso movimento na área pedagógica do país, com debates e reformas de
ensino em diferentes estados (VEIGA, 2007, p. 237). Os vencedores da Revolução
de 1930 mantiveram grande preocupação com questões relacionadas à educação,
buscando articular um modelo pedagógico que atendesse às novas demandas.
Nesse período foi criado o Ministério da Educação e Saúde, em 1931, e um
conjunto de medidas governamentais movimentou o cenário educacional com
incentivo a novas reformas, valorizando os congressos da Associação Brasileira
de Educação (ABE). O Manifesto dos Pioneiros, publicado em 1932, após a IV
Conferência Nacional de Educação, foi uma resposta a disputas de poder internas
na ABE e pode ser entendido como reflexo de uma relação cada vez mais próxima
entre intelectuais envolvidos com a educação e o Estado, uma vez que atendia à
solicitação do governo para que os educadores fornecessem bases da política
educacional (XAVIER, 2002, p. 15-16).
Ao ter o projeto do canto orfeônico aprovado e abarcado com uma das
mais importantes ações do recém criado Ministério, o compositor ampliou e
desenvolveu de forma mais sistemática sua ação por meio do Serviço de
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Educação Musical e Artística (SEMA), 1932, criado por Anísio Teixeira, no
Departamento de Educação da Prefeitura do Distrito Federal. O projeto teve,
como forte sustentação, a figura do próprio presidente da República, Getúlio
Vargas, que utilizou o Departamento de Imprensa e Propaganda para apoiar as
iniciativas de Villa-Lobos (HORTA, 1994, p. 187). Objetivando implantar a prática
do canto orfeônico em todo o país, a proposta exigiu grande esforço de equipe e
a formação de professores para atender à demanda. Em 1932, foi criado o Curso
para Professores de Canto Orfeônico, de nível superior, que formava em curta
duração, profissionais habilitados para trabalhar nas escolas (FUKS, 1991;
SANTOS, 1996; SOUZA, 1999).
Alguns autores propagam o pioneirismo desse projeto, com tom
laudatório, contudo, não é uma temática recente o destaque que diversos
musicólogos apresentam do não pioneirismo de Villa-Lobos frente a práticas de
canto orfeônico nas escolas brasileiras. Sabe-se que muito antes de sua ligação
com o governo de Getúlio Vargas, o canto orfeônico já era praticado nas escolas,
associando o canto coletivo a um sentimento de nacionalismo com caráter
disciplinador. João Gomes Júnior, que a partir de 1912 empreendeu uma
reformulação do ensino da música nas escolas de São Paulo, adotava a prática do
manossolfa, aplicado posteriormente por Villa-Lobos em seu projeto de canto
coletivo. Trata-se de uma forma de conduzir o canto em grupo por meio de sinais
com as mãos, indicando cada nota a ser cantada. Fabiano Lozano e João Batista
Julião também estiveram à frente das iniciativas paulistas, utilizando o canto
orfeônico como práticas musicais escolares (FUKS, 1991, p. 100).
O canto coletivo já era praticado nas escolas do Rio de Janeiro. Em 1929,
Francisco Braga, Sylvio Salema Garção Ribeiro e Eulina de Nazareth (filha do
compositor Ernesto Nazareth), designados por Fernando de Azevedo, então
Diretor-Geral de Instrução Pública, elaboraram um programa de música para as
escolas do Distrito Federal, que dava continuidade ao canto já utilizado em
diversas instituições. Segundo Rosa Fuks, o documento, “publicado em 1930,
enfatizava a importância do fazer musical em todos os níveis, principalmente na nossa
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escola normal, através do canto coral e do ensino instrumental individual e coletivo”
(FUKS, 1991, p. 114).
Tendo uma concepção de nacionalismo musical muito característico desse
período, o projeto do canto orfeônico de Villa-Lobos ganhou um grande espaço.
Nas palavras do próprio compositor, “nenhuma outra arte exerce, sobre as camadas
populares, influência tão poderosa como a música e, em seu projeto, ela deveria concorrer
para o levantamento do nível artístico e da Independência da Arte no Brasil” (VILLALOBOS, 1937, p. 10). Implantado nas escolas públicas do país, essa proposta tinha
como objetivos a disciplina, a educação cívica, moral e artística. Fora concebido
para uma coletividade e preconizava a prática do canto em grupo, promovendo
grandes concentrações de pessoas cantando a uma ou mais vozes, concretizando
o encontro de grandes massas, unificadas na música. Essas apresentações
musicais ficaram conhecidas como Concentrações Orfeônicas e reuniam alunos
das escolas públicas do então Distrito Federal, bandas militares e orquestras,
professores, autoridades políticas e o próprio presidente da república, todos
cantando sob a batuta do maestro Heitor Villa-Lobos.
Nesse período o compositor publicou diversos textos pedagógicos e
coletâneas de canções para subsidiar os trabalhos dos professores de música nas
escolas. A obra mais importante, que se tornou uma grande referência, foi o Guia
Prático, em dois volumes, contendo melodias folclóricas arranjadas para duas,
três e quatro vozes. Um grande volume de outras publicações surgiu nesse
período publicado por professores e professoras em diversas tipologias, tais
como, manuais de canto orfeônico, hinários, cancioneiros, boletins e manuais
para professores (IGAYARA-SOUZA, 2012, p. 1).
A necessidade de ampliar a formação de professores motivou a criação,
em 1942, do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. Para lecionar nesse
estabelecimento foram convidados os mais importantes professores e músicos da
época, reunindo uma elite de alunos e profissionais. Foi criado o Orfeão dos
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Professores que ensaiava as canções que deveriam ser ensinadas aos alunos e
cantavam repertório, cívico, religioso e nacionalista.
Heitor Villa-Lobos comandou com sua batuta o canto de uma nação que
se desejava moderna e genuinamente brasileira.

ALGUMAS CONCLUSÕES
A erudição e sólida formação acadêmica do padre Tomás Borba, contrasta
com o autodidatismo e educação não formal de Villa-Lobos que consolidou seus
conhecimentos musicais tocando, compondo com músicos populares e viajando
pelo interior do Brasil.
Apesar dessa diferença, algumas semelhanças podem ser identificadas
entre Borba e Villa, pois ambos utilizaram fontes folclóricas para suas reflexões e
composições. O canto coral foi de grande interesse para os dois compositores que
se empenharam em compor coletâneas para grupos de canto coletivo e estimular
essa prática musical nas escolas de seus países. Outra ação em comum foi o
trabalho para formar professores especializados.
Tomás Borba e Villa-Lobos viveram e contribuíram para a Educação
Musical

em

seus

países

durante

governos

ditatoriais,

demonstrando

sensibilidade para questões da contemporaneidade, muito embora as tenham
manifestado de forma diferenciada. A modernidade, e comprometimento com
inovações e rupturas com o instituído, no que se refere às propostas pedagógicas
de cada um, apresentam divergências e matizes diferenciados. Enquanto, Tomás
Borba adota práticas e concepções muito inovadoras para seu país, Villa-Lobos
se apropria de práticas pedagógicas já instituídas em algumas escolas brasileiras
e intensifica o caráter cívico e nacionalista das já existentes práticas de canto
coletivo. Inovadora, contudo, foi a estrutura com a qual pode contar para
expandir as práticas educativas musicais e o canto orfeônico pelas escolas de
todos o Brasil.
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Os dois músicos se envolveram com o poder, ocupando cargos de direção
e projeção pública. Tomás Borba evidencia uma preocupação maior com o fazer
pedagógico, talvez por sua formação como religioso e pelo apreço que
demonstrava em ser professor. Heitor Villa-Lobos, diferentemente, apresentou
uma personalidade mais exuberante, expositiva e centralizadora de atenção. O
projeto do canto orfeônico proporcionou-lhe, poder, fama e condições para,
depois de deixar a direção do SEMA, dedicar-se à composição, regência e
divulgação de suas músicas.
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Resumo
Basta folhear com algum detalhe a Carteira do Artista ou o Dicionário do Teatro Português de Sousa
Bastos para compreender que a manutenção do teatro musical lisboeta oitocentista fez-se muito
também de incursões periódicas nas principais metrópoles brasileiras. Com caracter temporário,
ou em muitos caso, definitivo, foi assim que muitas carreiras ligadas ao teatro – atores,
empresários, dramaturgos e compositores - garantiram o desenvolvimento do seu metier, quando
não da sua própria sobrevivência, enfrentando no meio cultural e social brasileiro uma realidade
e identidade próprias com que tinham de interagir.
Importa, no entanto, ao discutir as diversas facetas de que se revestia esta rica experiência dos
profissionais portugueses no Brasil, saber, no que levavam consigo, de que experiência teatral
partiam. O objetivo desta comunicação não é, portanto, o de observar o estado da arte na sua
chegada, mas o repertório de partida, numa tentativa de sintetizar algumas das características e
práticas que o teatro musical lisboeta desta época, em si mesmo, comportava.
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onde presta serviço de referência e desenvolve atividades educativas e culturais na área da
música.
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O paradigma da obra de Pietro Metastásio na Oratória em
Portugal do sec. XVIII
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Resumo
O trabalho poético de Pietro Trapassi-Metastasio teve uma importância crucial para o
desenvolvimento do teatro em Portugal durante o séc. XVIII. Naquela época as suas obras eram
estimadas, em muitos casos traduzidas para português, e repetidamente utilizadas para as
representações de ópera, serenata e oratória na Corte Real e nos teatros públicos. Numa sociedade
altamente “italianizada”, à maneira das outras cortes reais europeias, a presença da obra literária
de Metastasio foi uma constante na vida musical e teatral da época. O género oratória não foi uma
excepção desta regra e os textos dos dramas sacros do abade Trapassi tiveram grande
predominância no panorama musical em Portugal do séc. XVIII. O presente estudo enquadra-se
num projecto investigação mais extenso sobre a oratória em Portugal no âmbito de uma tese de
doutoramento em curso. Visa abordar as questões relevantes ao desenvolvimento do género em
Portugal durante o o Antigo Regime e pretende identificar e analisar os textos de Metastasio mais
utilizados por parte dos compositores portugueses e italianos e as várias traduções em português,
assim como discutir alguns casos de libretos e partituras manuscritas existentes.

Palavras-chave: Oratória em Portugal; música no Antigo Regime; obra de Pietro Metastasio em
Portugal.
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Três peças para trombone e piano de José Alberto Kaplan:
aspectos técnicos e interpretativos
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Resumo
Este artigo trata das Três peças para trombone e piano - “Humoresca, Noturno e Tarantela” de José
Alberto Kaplan (1935 – 2009), com ênfase nos aspectos técnicos e interpretativos. A justificativa
desta pesquisa incide no fato de contribuir na fomentação de referências para a área, mais
especificamente, estudos e repertório para trombone além de divulgar e resgatar a obra do
compositor. A metodologia constou de estudo bibliográfico, fichamento de textos, estudo prático
ao trombone e ensaios com um pianista. Como resultados obtidos, discorreu-se sobre as
contribuições do estudo para a performance das peças.
Palavras-chave: Trombone; Kaplan; performance.

Three works for trombone and piano by José Alberto Kaplan: technical and
interpretative aspects

Abstract
This article is about the Three pieces for trombone and piano – “Humoresca, Nocturne and
Tarantella” by José Alberto Kaplan (1935 - 2009), with emphasis on the technical and
interpretative aspects. The justification of this research focuses on the process of building new
references for the area, more specifically researching studies and repertoire for the trombone and
to disclose and rescue José Alberto Kaplan’s work. The methodology consisted of literature
research and making an anotated bibliography, besides trombone practice and rehearsals with
the piano. As result, this article discusses about necessary techniques and proposed practices
contributing for the study and the performance of the piece.
Keywords: Trombone, Kaplan, performance.

INTRODUÇÃO
Este artigo trata das Três peças para trombone e piano - “Humoresca, Noturno
e Tarantela”, de José Alberto Kaplan (1935 – 2009), com ênfase nos aspectos
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técnicos e interpretativos. Por seu teor didático, o trabalho é direcionado aos
estudantes e profissionais de música e espera contribuir no que se refere à
preparação técnica do trombonista, com sugestões de técnica e interpretação das
peças, além de sugerir estudos e exercícios de preparação e aquecimento. A
escolha por analisar a música de José Alberto Kaplan resulta da importante
representação que assume no cenário composicional regional e, no caso do
repertório brasileiro para trombone, uma importância nacional.
A motivação principal para este intento foi a ideia de realizar um estudo
prático (técnico-interpretativo) das obras, subsidiado em questões técnicas (do
trombone) e estéticas. A justificativa desta pesquisa incide no fato de contribuir
na fomentação de referências para a área, mais especificamente estudos e
repertório para trombone, haja vista que as fontes ainda são escassas no cenário
trombonístico brasileiro. Além disso, o trabalho ainda propõe a divulgação e o
resgate da obra do compositor.
Como metodologia, recorreu-se à pesquisa bibliográfica sobre o
compositor em questão, estudos e técnicas do trombone e análise musical, além
do estudo prático das obras e ensaios com um pianista. Os resultados apontam
as conclusões obtidas na análise musical e do conteúdo técnico de cada peça,
além de considerações sobre a interpretação.
As peças Três peças para trombone e piano - “Humoresca, Noturno e Tarantela”
foram compostas em 1987 e dedicadas ao trombonista paraibano (PB - Brasil)
Radegundis Feitosa (1962 – 2010). Foram gravadas pelo duo Radegundis Feitosa
e Maria Teresa Madeira, em 1998, em selo independente, no álbum intitulado
Trombone brasileiro227.
Quanto ao compositor, José Alberto Kaplan nasceu na Argentina, em
Rosário de Santa Fé, no dia 16 de julho de 1935. Sua chegada ao estado da Paraíba
data de 1961 e sua naturalização como brasileiro em 1969. Kaplan iniciou sua

Informação
disponivel
em
http://www.dicionariompb.com.br/maria-teresamadeira/discografia. Última consulta em 11 de fevereiro de 2012.
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formação musical em Rosário e em Buenos Aires, e na Europa em Viena. Foi
regente, compositor, pianista e professor. Sobre estes fatos, seu antigo aluno, o
professor e pianista José Henrique Martins, comenta que: “Kaplan foi um dos
poucos profissionais da área que possuia um ótimo desempenho em atividades
distintas” (MARTINS, 2006, p.10).
O nome de José Alberto Kaplan figura no livro de “História da Música no
Brasil” dentre os compositores estrangeiros radicados no Brasil (MARIZ, 2000,
p.7). A vinda de Kaplan para o Estado da Paraíba ocorreu por ocasião de sua
volta da Europa para a Argentina. O músico havia recebido uma carta de seus
amigos vienenses convidando-o para uma vaga de professor de piano em João
Pessoa228, “e para a surpresa de seus pais e amigos, ele aceitou o desafio de
ensinar em uma comunidade relativamente modesta em pleno nordeste
brasileiro” (MARIZ, Op. cit, p. 501). A partir de então, Kaplan deu início à carreira
de pedagogo do piano, teórico musical, professor universitário e compositor.
Os questionamentos e preocupações referentes ao desenvolvimento
técnico e aprendizagem pianística acompanham Kaplan em sua trajetória. Como
consequência desta reflexão sobre as dificuldades técnicas, o compositor
publicou as seguintes obras: Caso me esqueça(m) (1999), O ensino do piano:o domínio
psico-motor nas práticas curriculares da educação músico-instrumental (1978), Teoria da
Aprendizagem Pianística (1985) (MARTINS, 2006, p.13).
Além das peças para trombone, a obra de Kaplan contém ainda peças para
piano solo, piano a quatro mãos, concertos para diversos intrumentos, obras
corais e música de câmara.

AS TRÊS PEÇAS PARA TROMBONE E PIANO
Ora, o trombone tem vindo a merecer progressivamente o interesse dos
compositores pelas potencialidades que apresenta em termos tímbricos,

228

Capital do Estado da Paraíba (PB – Brasil).
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melódicos e de efeitos sonoros. Logo, tais características constituem para o
compositor um universo de criação bastante fértil e inovador.
Segundo Martins (2006), Kaplan sempre fez questão de estabelecer uma
relação próxima com os intérpretes. Assim, compositor e intérprete devem
coincidir no modo como olham a música, como a entendem e como a promovem,
de forma que o trabalho de articulação possa conduzir a uma relação de coerência
entre a criação da obra e a sua concretização durante a performance. Estes
aspectos contribuem ainda para um domínio claro do modo como o instrumento
funciona.
Nesta perspectiva, Martins pontua que Kaplan:

Como compositor, teve a preocupação de que suas obras
fossem idiomaticamente escritas para os instrumentos a que se
destinavam, para tanto, esteve sempre atento e ouviu abertamente as
sugestões dos intérpretes que o cercavam (MARTINS, 2006, p. 10).

Podemos confirmar a relação descrita anteriormente através das seguintes
peças musicais: Burlesca para piano e quinteto de metais, Quinteto para metais,
Quinteto de sopro, Três peças para trombone e piano, Sonata para trompete e piano,
Abertura quase acadêmica para quinteto de metais, Seresta para violão, entre muitas
outras (MARTINS, Op. cit, pp. 10-11).

ANÁLISE DAS PEÇAS - ESTRUTURA MUSICAL: ASPECTOS GERAIS
O estabelecimento de uma divisão em seções, considerando as ideias de
Peter (1988), teve por base os contrastes causados pelas mudanças de andamento,
caráter, texturas, material harmônico e articulações.
As tabelas a seguir, demonstram a macro-análise, na qual são explicitados
os elementos característicos de cada seção. Desse modo, a organização formal
ficou assim estabelecida:
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Peça 1 – Humoresca

Tabela 1: Seções e material da Humoresca

Peça 2 – Noturno

Tabela 2: Seções e material do Noturno
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Peça 3 – Tarantela

Tabela 3: Seções e material da Tarantela

CONSIDERAÇÕES INTERPRETATIVAS E EXERCÍCIOS TÉCNICOS
Esta seção do trabalho comenta e pondera os aspectos que se referem à
técnica do instrumentista, utilizando como base o modelo proposto por Nadai
(1997) sobre preparação para a performance do trombonista. Neste modelo são
abordadas questões como tipos de articulação, estudo de notas longas e
respiração. Vale a pena salientar que os pontos colocados acima correspondem
às dificuldades mais recorrentes nas peças em questão229.
É importante ressaltar que os três pontos abaixo devem ser incluídos nos
estudos diários de qualquer trombonista, sempre agregando outros estudos
específicos que solidificam a técnica no instrumento (NADAI, op. cit p.83).

Estas informações técnicas foram adquiridas pelo autor do artigo durante o curso de Mestrado
em Música, situado na Universidade de Aveiro (Portugal), em aulas práticas de trombone,
ministradas pelo professor Jarrett Butler.
229
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1. Preparação técnica - É muito importante que, antes de tocar a peça,
o trombonista execute estudos de aquecimento, a fim de relaxar e
preparar a musculatura para o trabalho com o instrumento. São
eles: estudos de respiração e relaxamento, prática de estudos com
bocal, estudo utilizando notas longas e trabalho de sonoridade.
2. Estudos de respiração e relaxamento - Quanto à respiração, devese lembrar de dois itens básicos: uma boa postura e inspiração “com
o uso do ar da boca”, e não do corpo. Isto ajudará a perceber e usar
toda a capacidade dos pulmões. Vários exercícios destinado a soltar
e relaxar o aparelho respiratório são recomendados em Bobo e
Vernon (sd). Nesta perspectiva, Denis Wick (1971) pontua que:
“Songs on the trombone, as on all brass instruments are made by the
regular vibration of the air within the instrument. As the player´s
embouchure which produces this vibration is easily the most important
part of his equipment” (1971, p. 16).
3. Estudos com bocal – A prática de estudos de “besouro” com o
bocal, segundo Vernon (sd2), é um item indispensável para tocar
trombone ou qualquer outro instrumento da família dos metais.
Permite ao instrumentista fazer música usando apenas a vibração
dos lábios. Depois de estudar suficientemente o bocal, é importante
que o trombonista passe a maior parte do seu tempo de bocal
vibrando com o besouro a música que será executada. Para iniciar
seus estudos com bocal, aqueça primeiramente sem grandes
esforços, vibrando primeiro na região média e estendendo para
ambas as direções (agudos e graves). Não force os lábios para vibrar
agudo ou forte demais, controle o besouro com a velocidade do ar
(VERNON, sd, p. 1).
4. Notas longas - De acordo com Nadai:
Esse tipo de estudo é indispensável na formação técnica do
Trombonista. A prática diária de exercícios com notas longas resulta em
uma melhora na emissão do som e firmeza na embocadura.
Aprimorando esta técnica, o instrumentista corrige os problemas
referentes à sustentação do som. Este procedimento também pode ser
empregado na etapa do aquecimento (NADAI, op. cit p.83).

5. Trabalho de sonoridade - A preocupação com a sonoridade é um
tema importantíssimo, que envolve todos os níveis de trombonistas
(desde o aluno iniciante ao professor mais experiente). Concentrese no som que você escuta na sua cabeça, use o ar como combustível
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para a continuação e sustentação do som. O cuidado com estes
ítens, de fato, possibilita um maior controle técnico do trombonista,
que resulta em uma performance mais elaborada. Neste sentido,
verifica-se no livro Trombone Technique (WICK, 1971) a confirmação
desta ideia no posicionamento de Denis Wick:
The clarity and precision with which a really fine trombonist
begins his notes is often a cause of admiration, particularly from the
less skilled. A good production, like any other facet of one´s technique,
needs careful and continuous working on but it can be acquired
without too much difficulty (WICK, 1971, p. 29).

Portanto, como reflexão do que foi referido anteriormente, optou-se aqui
em construir um gráfico que ilustra o processo de solidificação técnica. O
processo mostra efetivamente que a técnica do trombonista (no que concerne às
principais dificuldades motoras das obras abordadas), num aspecto geral,
contém um suporte (alicerce) que sustenta, alimenta e solidifica, de forma
integrada aos demais pontos e variações técnicas.

Figura 1: Solidificação técnica
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ABORDAGEM DAS PEÇAS230
Neste tópico da pesquisa serão abordadas questões interpretativas das
peças, especificamente em relação ao trombone. Por isso, a abordagem das obras
é referida por meio de uma análise comparativa entre a gravação interpretada
por Radegundis Feitosa e Maria Teresa Madeira. A partitura, por exemplo, é
pontuada em seus detalhes pelo compositor e destaco o meu posicionamento
interpretativo com a construção da performance das peças. Segundo Eugênio
Sousa (2008):

Ao interpretarmos um trecho musical estamos formando um
quadro imaginário com várias pinceladas. A qualquer momento da
montagem da performance, podemos acrescentar ou retirar cores e
matizes nos aspectos que julgamos de interesse para a apresentação da
obra que é um momento único (SOUSA, 2008, p. 327).

Peça n.1 – Humoresca - Na seção 1, um aspecto da linha do trombone que
deve ser ressaltado é a articulação das frases iniciais. Observa-se, com a marcação
da figura 1, logo abaixo, um longo trecho em staccatos com intervalos ascendentes
e descendentes de segunda maior e quarta justa. Tais intervalos e o tipo de
articulação configuram uma dificuldade técnica, haja vista que, com base na
tabela de correção criada pelo professor G. Gagliardi (1922 – 2001), é necessário
que o intérprete realize um treino minucioso das posições (correção de vara) para
que uma afinação precisa seja adquirida .
Sugestão de estudo: deve-se estudar o trecho com atenção, no que se refere
à articulação em staccato sobre os intervalos de segunda maior e quarta justa. Fazse necessário trabalhar com uma sonoridade homogênea em todo o trecho, bem
como aplicar a correção de vara, com o propósito de obter uma afinação precisa.
Atenção para o uso do rotor (primeiro em andamento lento).

Por questões de limitação no formato deste artigo, optou-se por discorrer apenas sobre os
aspectos relacionados à linha do trombone.
230
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Figura 1: Seção 1 da Humoresca

Na segunda seção, destacamos na figura 2, com a primeira marcação na
cor verde, que o compositor faz uso de glissando; em seguida (ainda na cor verde),
o trombone apresenta um material rítmico e melódico cujas características
remetem à música nordestina, fazendo uso do modo mixolídio e lídio. Ao que se
segue, ainda na mesma figura, com marcação na cor vermelha, destacamos a
ocorrência de legato expressivo e com dinâmica forte em meio à combinação de
articulações variadas. Além da rítmica irregular, há também a presença de
síncopes. No trecho que vai do compasso 12 ao 15, verifica-se a indicação de legato
expressivo. Portanto, não se percebe pontos de apoio rítmico que determinem o
tempo forte, dando a impressão de uma rítmica flutuante.

Figura 2: Seção 2 da Humoresca
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Para que se possa executar com precisão a escala em legato, é importante
esclarecer como a técnica se aplica no contexto do trombone de vara: Legato
original é a articulação somente na primeira nota, com a língua, e todo o resto da
frase apenas com o fluxo de ar e a embocadura; Legato artificial é o que acontece
nas passagens em que se tenta ligar naturalmente os sons, evitando o efeito de
glissando da vara com o uso da língua de forma mais branda, na tentativa de
disfarçar a articulação e imitando ao máximo o legato231.
Sugere-se que se pratique inicialmente sem usar a língua (com glissando
em algumas passagens), articulando só a primeira nota com a língua e ligando
todo o resto apenas com o fluxo de ar e a embocadura. Seguindo essa prática, é
possível perceber as passagens em que o legato é natural e outras em que ocorre
o glissando.
A partir do compasso 20 é ressaltado em vermelho, na figura 3, a
semelhança de material melódico e rítmico, apresentado anteriormente na
primeira seção da peça. O primeiro fragmento do trecho aparece uma oitava
acima e os demais permanecem na mesma altura da ideia original, ambos em
staccato e com dinâmica mezzoforte, sobretudo com a rítmica deslocada. Também
destaca-se na cor verde da mesma figura, a reaparição dos modos que remetem
à música nordestina.

Figura 3: Seção 4 da Humoresca

Estas informações sobre tipos de legato no trombone foram adquiridas pelo pesquisador em
festivais de música nas aulas ministradas pelo prof. Radegundis Feitosa.
231
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No compasso 34 é identificado (na figura 4, com marcação em cor
vermelha) o material melódico, o qual remete similaridades com a seção 6. Nesta
seção, Kaplan fez indicação de uso da surdina, a fim de propor um novo colorido
sonoro até o final na peça. É importante observar que o espaço de tempo para
colocar a surdina é muito curto. Também foi possível perceber a ausência da
surdina na gravação interpretada por Radegundis. Neste momento, pode-se
optar por usar a dinâmica piano na tentativa de imitar o efeito da surdina. No
início da ideia aparecem articulações em portato (duas articulações diferentes
sobre as mesmas notas), enriquecendo a articulação no ato da linguagem do
trecho.

Figura 4: Seção 6 da Humoresca

Peça 2 – Noturno - Diferente dos noturnos da tradição de Field e
Chopin232, o Noturno de Kaplan faz uso de um acompanhamento diferente em
intervalos de quartas e quintas harmônicas, com exploração das ressonâncias,
conforme é destacado na figura 5, em cor vermelha.
Após uma introdução de quatro compassos, em cor verde, a linha do
trombone se desenvolve por meio de intervalos simples e da alternância de
métrica. Em região aguda, dinâmica em mezzopiano e caráter expressivo, o

De acordo com Kirby, os Noturnos de Chopin e Field possuem forma ternária e se caracterizam
por uma melodia lírica, muitas vezes ornamentada e acompanhada por acordes quebrados, em
padrões bem definidos (KIRBY, 2004, p.185).
232
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trombonista precisa realizar um bom legato. Para isso, é necessário perceber que
a condução das frases deve ocorrer por meio de mais velocidade na emissão da
corrente de ar, o que pode, consequentemente, afetar a sustentação do som, caso
o trombonista não esteja tecnicamente preparado.

Figura 5: Seção 1 do Noturno

Nos primeiros compassos da seção 2, o trecho apresenta uma dificuldade
pelas mudanças de tessitura, dinâmica piano, seguida de crescendos e
decrescendos. No compasso 25, apontado na cor vermelha da figura 6, observase uma pequena cadência na qual o instrumento parte livremente de um dó
grave, seguindo com um fraseado que vai culminar em um si bemol agudo, com
a indicação de accelerando no final. Este trecho exige, além de um fortalecimento
da embocadura, um grande domínio da emissão de som em ambas as regiões. O
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trombonista prescisa executar livremente, e de forma precisa, os intervalos
ocorrentes no trecho. Deve-se praticar estudos que fortaleçam o domínio da
emissão do som, utilizando com atenção dinâmicas variadas. Tendo como base
rítmica a semínima, o instrumentista pode praticar fragmentos de escalas em
andamento lento e com uma variedade de dinâmica, proporcionando um maior
controle na emissão expressiva das notas.

Figura 6: Seção 2 do Noturno

As dificuldades desta peça incidem no cuidado com a sonoridade e
emissão do som, uma vez que o andamento lento e as diversas nuances sonoras
exigem bastante da técnica do trombonista.

Peça 3 – Tarantela - Tarantela é uma dança folclórica do sul da Itália. Tal
como a tarantula, esse nome tem origem na cidade de Tartaranto, e é executada
por um casal, sobre a melodia de um fraseado regular, em 6/8, que se alterna
entre menor e maior, e aumenta gradualmente de velocidade. A Tarantela foi
revivida como peça de concerto no século XIX, por Chopin, Liszt e outros
(SADIE, 1994, p. 930).
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Na seção 1, o trombone apresenta uma combinação de articulações
diversas, com staccato, tenuto e legato, com intervalos distintos e acompanhamento
do piano. Em andamento allegro, percebe-se com o fraseado, a dificuldade da
respiração no decorrer das frases, haja vista que não se encontram muitas pausas
na linha do trombone. Deve-se praticar o trecho bem lento, para que se possa
assimilar com cuidado os intervalos, e perceber na digitação o melhor caminho.
Por isso, é importante uma digitação que facilite a execução do trecho, fazendo
com que a escolha de recursos nas posições facilite o reflexo do trombonista
(digitação fique mais próxima).

Figura 7: Seção 1 da Tarantela

Na segunda seção, a ideia principal da melodia do trombone é
recapitulada com variações de altura e articulação. É importante que essas
variações de articulação sejam executadas de forma clara. Para isso, é importante
que o trombonista valorize o trabalho com diferentes articulações, a fim de
distinguir com clareza a interpretação de cada uma delas.
Já a seção 3 inicia com um diálogo entre as linhas do trombone e do piano,
no qual se percebe a presença de escalas que remetem ao modo nordestino,
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sobretudo com rítmica deslocada e com acentos deslocados na linha do trombone
e do piano. É importante que o diálogo entre os instrumentos não soe como algo
mecânico, mas como uma brincadeira em que se possa pensar apenas nos efeitos
sonoros desejados.
Na seção 4, observa-se a retomada do tema principal até o compasso 60, e
a partir deste a ideia principal reaparece modificada, com fragmentos de
intervalos semelhantes e com articulações que variam de Staccatos, Legato e
Sforzato. A passagem exige cuidados com a afinação das notas, sobretudo com as
notas alteradas, culminando em um final “seco” e staccato. Além disso, ainda se
observa a presença de cromatismo em vários trechos da peça; é necessário que o
trombonista exercite estudos de cromatismo lento e com cuidados referentes à
digitação e afinação.
Portanto, após o estudo e construção performativa das peças abordadas,
entendemos que o ato de construção performativa das obras resulta da correlação
permanente com os conceitos relevantes para a aprendizagem das mesmas. A
figura abaixo representa a imbricação dos paradigmas interligados e
correlacionados na construção da performance:

Figura 8: Modelo de ensino e aprendizagem da performance musical
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CONCLUSÃO

Sem falsa modéstia, contribuímos, de maneira expressiva, para
divulgar no País e no exterior, um repertório que, apesar da qualidade
e riqueza, estava praticamente esquecido (KAPLAN, 1999: 171).

Após o estudo realizado foi possivel observar que as Três peças para
trombone e piano, de José Alberto Kaplan, possuem uma escrita que respeita o
idiomatismo do instrumento e que, ao mesmo tempo, oferecem vários elementos
técnicos desafiadores para o intérprete. O estudo das peças, levando em
consideração, os métodos de estudos técnicos, a tabela de correções de Gagliardi
e os procedimentos referidos por Denis Wick, possibilitou um estudo detalhado
de afinação (correção de vara) e técnica, as quais contribuem para uma
performance mais elaborada. A análise formal e do material empregado ajudou
o intérprete a melhor conhecer e entender as peças e os detalhes de seus
conteúdos, sendo ferramenta importante em todo o processo de preparação das
mesmas.
Os estudos técnicos aqui propostos foram pensados durante o estudo das
peças e demonstram a reflexão feita pelo autor. Servem ainda como modelo para
o estudo de outras obras, podendo também ser aplicado em sala de aula. Por fim,
procuramos, ainda que de forma resumida, estabelecer um modelo e prática de
estudo voltado à performance sem fechar a pesquisa para que se possa, em
momentos futuros ir mais além.
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João e Maria: uma análise do processo criativo de tradução
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise da ópera João e Maria/ Hansel und Gretel
de Engelbert Humperdinck, traduzida para o português brasileiro pela autora. A tradução prima
pela inteligibilidade e é voltada ao público infanto-juvenil, sendo o texto adaptado à realidade
brasileira. Para tal adaptação e com o objetivo de se tornar um texto de fácil compreensão do
público em geral, foram abordados aspectos sociológicos e linguísticos. Para a construção do
texto, elementos do folclore brasileiro como parlendas e brincadeiras infantis foram
cuidadosamente inseridas. Por outro lado, a escolha da corrente melopoética enquanto fio
condutor nesse trabalho fornece uma percepção musical do texto, contribuindo para uma visão
mais ampla da obra de arte. A melopoética, linha de estudo da nossa análise, é um ramo dos
estudos comparados que, numa abordagem intersemiótica, investiga as possíveis interações entre
a literatura e a música, as chamadas homologias. Essa linha de trabalho envolve a construção de
um texto sob o ponto de vista musical. Ferramentas da linguística como métrica, acentos rítmicos,
prosódia, rimas, assonâncias e aliterações e fenômenos de união e separação de palavras são
criteriosamente estudados e aplicados na construção do libreto. Na comunicação também serão
apresentados os resultados do trabalho na montagem da ópera. O objetivo desse estudo é
defender a intercomunicação entre a análise linguística e musical, delimitando algumas
ferramentas que auxiliem o processo de tradução de obras vocais, particularmente com textos
poéticos. São utilizados autores da Linguística como Amorim de Carvalho, Fernando Cerqueira
e Mário Laranjeira, assim como àqueles que em sua obra promovem uma ligação mais estreita
entre texto e música como Debora Stein e Robert Spillman, e Norma Goldestein.
Palavras-chave: Tradução; ópera; linguística; melopoética.
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Resumo
O Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896, no mesmo ano que o compositor Carlos Gomes
faleceu em Belém, recebendo várias homenagens. Neste trabalho, pretende-se analisar três
referências imagéticas do compositor na decoração interna do Teatro Amazonas: um busto em
gesso de Domenico De Angelis instalado no Salão Nobre, a pintura de um busto no arco do
prosenion da sala de espetáculos com os principais personagens das óperas Il Guarany, Salvator
Rosa, Fosca, Lo Schiavo e Condor, e o painel parietal Peri e Ceci. Localizado no Salão Nobre, o painel
Peri e Ceci possui estreita relação com a ópera Il Guarany, que foi levada aos palcos líricos europeus
a partir de 1870, tornando-se numa das obras artísticas do século XIX que mais se identificou com
o desejo nacionalista brasileiro. As imagens de Carlos Gomes e sua obra na decoração do Teatro
Amazonas reforçam a idéia da recepção de suas óperas e do culto à sua personalidade.
Palavras-chave: Teatro Amazonas; decoração; Carlos Gomes.

Abstract
Teatro Amazonas was opened in 1896, the same year as the composer Carlos Gomes diedin
Belem, where received numerous accolades. In this paper, I intend to make analysis about three
imagistic references of Gomes applied in the decorative works of Teatro Amazonas: a bust in
plaster made by Domenico De Angelis, installed in the Honor Hall; the painting of a bust in the
arch of prosenion at the concert hall with the main characters of Gomes operas as Il Guarany,
Salvator Rosa, Fosca, Lo Schiavo and Condor; and a parietal panel called Peri and Ceci, located in the
Honor Hall. Peri and Ceci panel has close relationship with the opera Il Guarany. This opera was
premiered successfully in many European stages since 1870, becoming one of the nineteenth
century artistic works more representative to the Brazilian nationalism. The images of Carlos
Gomes and his operas on the Teatro Amazonas reinforce the idea of the reception of his operas
and the cult of his personality.
Keywords: Amazonas Opera House; artistic decoration; Carlos Gomes.

O Teatro Amazonas foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896, no
governo de Eduardo Ribeiro. Neste mesmo ano, o compositor Carlos Gomes
faleceu em Belém, recebendo várias homenagens. Na decoração interna do Teatro
Amazonas há quatro referências imagéticas ao compositor: um busto realizado
por Domenico De Angelis e instalado no Salão Nobre, a pintura de um busto no
arco do prosenion da sala de espetáculos, e indiretamente através do painel
parietal Peri e Ceci e das pinturas no plafond próximas ao prosenion que
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representam personagens de suas óperas Salvator Rosa, Lo Schiavo, Il Guarany,
Fosca e Condor.
Para a realização da decoração interna do teatro, fornecimento de
mobiliário e mecanismo, foi contratado o artista pernambucano Crispim do
Amaral, que por sua vez indicou para a execução das pinturas do Salão Nobre e
plafond do Teatro Amazonas o artista italiano Domenico de Angelis (PÁSCOA,
1997, p.19).
Domenico De Angelis (1852-1900) nasceu em Roma, estudou na
Accademia di San Lucca, uma das mais antigas e renomadas escolas de arte desde
a sua fundação no Renascimento. Nesta escola, De Angelis teve como principais
professores Cavalieri Carta e Francesco Podesti, bem como Alessandro Marini.
De Angelis associou-se com o pintor Giovanni Capranesi (c.1851-1936), com
quem manteve um ateliê de artes decorativas situado na Praça Vittorio Emanuele
em Roma (VALLADARES, 1974, p.81). Capranesi nasceu em Roma em 1852. Sua
família, relacionada com Giacomo Della Chiesa, o futuro Papa Bento XV, teve
uma grande tradição humanista e cultura arqueológica. Capranesi foi discípulo
de Alessandro Mantovani, com quem trabalhou na decoração das galerias do
Vaticano concluídas em 1887, mas seu nome não aparece nos registros de
arquivo. Aproximando-se do grupo acadêmico romano foi influenciado por
Cesare Fracassini e por Francesco Podesti, e desde então suas pinturas revelaram
grande ecletismo decorativo. Por volta de 1890, em parceria com Domenico De
Angelis realizou sua primeira grande obra, a decoração da Capela do Sagrado
Coração, na Igreja de São Inácio em Roma (concluída no início de 1894). No
mesmo ano, Capranesi e De Angelis partiram para o Brasil, para trabalhar na
decoração dos teatros de ópera de Manaus e Belém233. Nesta cidade deixou as
pinturas na catedral, assim como em outros edifícios públicos e privados, sempre
em parceria com De Angelis. Como resultado deste trabalho conjunto, destacamse na Itália: uma sala do Palácio Ferri (1882), as decorações do Salão do Banco da

233 Dizionario

Biografico degli Italiani, (v.a) Volume 19, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana,
1976. In: http://www.treccani.it/biografie/ (último acesso em 3 de dezembro de 2013)
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Itália e do Salão de Bailes do Palácio Campanari, toda a idealização da câmara do
Imperador da Germânia dentro do Quirinal, para citar apenas alguns (PÁSCOA,
1997, p.22). Nos últimos anos de sua vida, Capranesi colaborou regularmente
com o Banco da Itália, fornecendo os projetos para as novas cédulas. Faleceu em
1921, em Roma, no mesmo ano em que foi eleito presidente da Academia de San
Luca234.
De Angelis foi convidado para vir ao Brasil pela primeira vez por Dom
Antonio de Macedo Costa, Bispo do Pará, que planejava um remodelamento para
a Catedral de Belém. Por volta de 1886, já atuava em Manaus, realizando
trabalhos decorativos.
A realização do projeto de decoração do Teatro Amazonas envolveu uma
equipe de artistas oriundos da Accademia di San Lucca: Domenico de Angelis,
Giovanni Capranesi, Silvio Centofanti, Aldaberto de Andreis, Francesco Alegiani
e Crispim do Amaral. Amaral provavelmente pode ter conhecido Domenico de
Angelis tanto no período em que trabalhou em Belém, assim como na Accademia
di San Lucca. Até o momento, não se comprovou através de fontes primárias, a
passagem de Amaral por esta academia. Souza (2009, p.159) afirma que foi
através do contacto com De Angelis em Belém, que Amaral conseguiu bolsa do
governo do Pará para estudar na Itália, na Academia di San Lucca. Em visita a
esta academia em Roma, descobriu-se que a documentação referente ao século
XIX não está catalogada.
A única obra que possui a assinatura de De Angelis em Manaus é o plafond
do Salão Nobre do Teatro Amazonas. As demais obras podem ser consideradas
um trabalho coletivo de ateliê, com a supervisão de De Angelis. Neste estudo,
opta-se por atribuir a autoria da decoração do Salão Nobre a Domenico de
Angelis e seu ateliê, tendo em vista que este artista era o responsável pelas obras
e foi quem assinou o contrato referente. Crispim do Amaral é considerado o autor

234 Conforme arquivo da Accademia Nazionale di San Luca, Giovanni Capranesi foi seu
presidente em 1921: http://www.accademiasanluca.it/allegati/elenco_presidenti_san_luca.pdf.
Último acesso em 28 de novembro de 2013.
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dos panos de boca do teatro e a ele é atribuída a concepção decorativa e pictórica
do plafond da sala de espetáculos. Desse modo, as pinturas do busto-retrato de
Carlos Gomes ali localizado e da representação de personagens de suas óperas,
podem ser atribuídas a Crispim do Amaral, que segundo Genesino Braga,
projetou e repassou a execução da obra para a Casa Capezot, em Paris em 1896
(BRAGA apud VALLADARES, 1974, p.117).
De fato, percebe-se uma qualidade estilística diferente das pinturas do
plafond da sala de espetáculos com relação ao Salão Nobre. As figuras humanas
estão mais próximas da concepção estética de Crispim do Amaral, que já se
aproxima da leveza do simbolismo e do art nouveau. Da esquerda para a direita,
estão representados alguns personagens das óperas Salvator Rosa, Lo Schiavo, Il
Guarany, Fosca e Condor, que estão ao lado da cena da glorificação de Carlos
Gomes. Nesta glorificação, a pintura do busto-retrato do compositor está sobre
um plinto ornamentado com volutas, onde se lê a inscrição “Gomes”. A
composição triangular é realizada com três personagens femininos: uma ninfa
sentada que segura duas coroas de louro e flores; uma personificação da Glória,
figura alada que segura uma coroa de louros sobre a cabeça do músico e com a
outra mão um ramo de folhagem; uma terceira figura feminina sentada, com a
mão direita segura uma pena e com a esquerda uma pedra onde aparecem
escritos os nomes de suas óperas, sendo a primeira O Guarani. Nessa relação entre
texto e imagem, percebe-se a tentativa de estabelecer a analogia entre o autor e
suas obras, bem como uma alusão ao registro das mesmas na história.
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Figura 1. Detalhe da Glorificação de Carlos Gomes atribuída a Crispim do Amaral. Plafond e
Arco do prosenion, Teatro Amazonas. Foto: Mário Jorge/Acervo pessoal.

Os personagens das óperas estão caracterizados com figurinos clássicos
com toques orientalistas, com certo exotismo admissível ao gosto do século XIX.
Todos figuram entre o peristilo da colunata dórica que se encontra num pórtico,
em frente ao qual está a pintura do busto-retrato do compositor. Alguns
personagens olham para seu criador, outros, estão representados em cena. Carlos
Gomes está agora situado numa esfera suprema, num tempo imóvel longe das
contingências do cotidiano.
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Figura 2. Glorificação de Carlos Gomes atribuída a Crispim do Amaral. Plafond e Arco do
prosenion, Teatro Amazonas. Foto: Mário Jorge/Acervo pessoal.

No Salão Nobre, um busto de Carlos Gomes figura entre outros de
músicos e literatos projetados para aquele ambiente235. Desenhado por De
Angelis, muito provavelmente esculpido por Enrico Quatrinni, o busto de Carlos
Gomes foi modelado em gesso. Seguindo os padrões neoclássicos do bustoretrato, revela o traço firme de De Angelis, que expôs uma série de fotografias
que precedeu a vinda destas obras. A parceria com Enrico Quatrini já acontecia
desde Belém, por ocasião da encomenda da estátua de Dom Caetano Brandão e
em Manaus no monumento de Abertura dos Portos do Amazonas. Estes
monumentos foram desenhados por De Angelis e modelados por Quatrinni entre
1899 e 1900 (PÁSCOA, 1997, p.22). O busto-retrato de Carlos Gomes possui um
caráter naturalista que tem origem na vontade de conservar uma imagem precisa
e verídica dos traços exteriores do modelo, de sua vida interior e de seu papel

São os bustos de José Maurício Nunes Garcia, Gonçalves Dias, Domingos de Magalhães, José
de Alencar, Carlos Gomes, Joaquim Manuel Macedo, Henrique Gurjão e Martins Pena.
(VALLADARES, 1974, p.96)
235
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social. Neste retrato, as características físicas são exaltadas enquanto o
personagem principal é instalado numa posição quase hierática.

Figura 3. Busto de Carlos Gomes, Gesso. Domenico De Angelis e Enrico Quatrinni. Salão
Nobre do Teatro Amazonas. Foto: Acervo Pessoal.

No Salão Nobre está localizado um painel parietal, pintura emblemática
de De Angelis que retrata uma cena da ópera Il Guarany de Carlos Gomes. No
Diário Oficial do Amazonas de 22 de setembro de 1898 foi encontrada a
publicação do Termo de contrato que assinou Domenico de Angelis para a
preparação do Salão Nobre do Teatro Amazonas. Sobre as cláusulas contidas
neste termo, observa-se que houve muitas exigências para a execução do trabalho
pictórico. Domenico de Angelis assumiu total responsabilidade para executar e
supervisionar as obras e deveria fazer seu trabalho dentro do prazo estabelecido,
sem interrupções, cumprindo todas as expectativas esperadas pelos comitentes.
Havia grande preocupação da administração pública com a conclusão efetiva das
obras de decoração do Teatro Amazonas, de modo que não houvesse prejuízo
para o Estado.
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O contrato de 1898 detinha-se no cumprimento de prazos e orçamento de
materiais, e parece ser de preparação para instalação e montagem das obras no
Salão Nobre. Entretanto, havia um contrato anterior, de 1897, citado por
Valladares, e que já especificava detalhes técnicos e temáticos:

a) as tapeçarias que decorarão as paredes serão imitações de
Gobelins236 pintadas sobre estofo fabricado de propósito.” b) conforme o esboço número um, serão as paredes divididas em
bordaduras, contornando onze painéis, três dos quais na parede do
lado da sala de espetáculo, dois na parede do lado do terraço e três em
cada uma das outras duas paredes (VALLADARES, 1974, p. 81-84).

O longo termo do contrato não indicava o título de cada painel, com
exceção da cláusula que mencionava: “do centro da parede do lado da sala de
espetáculos representando um assunto da ópera Il Guarany do maestro Carlos
Gomes e os outros representando paisagem do Amazonas” (VALLADARES,
1974, p.81-84).
Conforme tais coordenadas, percebe-se que De Angelis teria liberdade
para escolher o assunto da ópera conforme lhe aprouvesse, desde que atendesse
à intenção de homenagear Carlos Gomes.
O painel Peri e Ceci, nome com o qual se tornou conhecido com o passar
dos anos, é o único do conjunto que contém figuras humanas e possui estreita
relação com a ópera Il Guarany de Carlos Gomes e com a obra literária O Guarani,
de José de Alencar, que a inspirou. Este painel foi elaborado na técnica de
têmpera sobre linho lonado e sua data aproximada seria cerca de 1900, com
medidas de 3,89m de largura por 3,51m de altura. Para o crítico de arte Clarival
do Prado Valladares, o volume e a problemática decorativa concentrados no
Salão Nobre do Teatro Amazonas “correspondem ao mais complexo conjunto

Tapeçaria ou estofo feitos, a partir do século XVIII, em ricos tecidos ilustrados com notáveis
composições, da Manufacture Nationale des Gobelins (França), ainda hoje em funcionamento.
236
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pictórico realizado no Brasil, no gênero da pintura ambiental (...) referente ao
paisagismo amazônico” (1974, p.81).
A cena retratada no painel pode ser considerada o ápice da narrativa
apropriada por Gomes, onde Peri salva Ceci do incêndio provocado pelos índios
Aimorés. O pintor poderia ter escolhido outros momentos da ópera, mas
provavelmente achou esta cena a mais emblemática, porque seria a cena final,
que marca e sintetiza o enredo. Il Guarany foi uma das obras artísticas no século
XIX que mais se relacionou ao sentimento nacionalista naquela etapa de
formação da identidade brasileira. Estilisticamente esta ópera está relacionada ao
movimento da Scapigliatura, do qual participou Carlos Gomes, ao lado de uma
geração que contava com nomes expressivos como Arrigo Boito, dentre outros, e
que tinha como características estéticas maior participação da música sinfônica
para finalidades descritivas, exotismo e orientalismo, dentre outros elementos.
No contexto oitocentista, o orientalismo refere-se aos povos distantes e sua
cultura, na tentativa de recuperar os valores primitivos do bom selvagem,
abandonados na conjuntura europeia de crise e decadência. De certa forma o
movimento posiciona-se entre Realimo e Ultra-realismo, ou Naturalismo e
portanto exibe elementos que por vezes relacionam-se a ambos.
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Figura 4. Painel parietal Peri e Ceci. Tempera sobre linho lonado, Salão Nobre do Teatro
Amazonas. Foto: Acervo pessoal

No painel Peri e Ceci observam-se duas figuras humanas no primeiro
plano. Vê-se a representação de um jovem indígena idealizado, cujo formato do
corpo foi inspirado nos modelos clássicos, com um porte esbelto, ágil, forte e alto.
Possui uma expressão de preocupação com relação ao que está acontecendo no
ambiente ao seu redor, está fugindo de um incêndio e carregando uma figura
feminina. A donzela branca descendente de europeus tem o corpo delicado, seu
tom de pele contrasta com a do indígena e encontra-se desfalecida.
No segundo plano, avista-se uma parte da casa com duas janelas
retangulares abertas de onde vem a luz do fogo e a coluna de fumaça que
remetem à situação do incêndio. No romance de José de Alencar,
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...a casa era edificada com arquitetura simples e grosseira (...);
tinha cinco janelas de frente, baixas, largas, quase quadradas...o fundo
da casa, inteiramente separado do resto da habitação por uma cerca, era
tomado por dois grandes armazéns ou senzalas, que serviam de
morada a aventureiros e acostados (2005, p.14).

O traço arquitetônico utilizado pelo artista e observado na representação
da janela remete às residências do século XIX, possivelmente com características
formais do neoclassicismo. No lado esquerdo, no quadrante inferior e superior
do quadro, vê-se uma rica vegetação, com troncos, plantas e folhagens
amazônicas, como as folhas de tajá. Ao deixar a casa, o jovem índio anda sobre
um tronco de árvore. Neste trecho da obra literária, observa-se a descrição da
cena retratada no quadro:

De repente, um grande clamor soou em torno da casa; as
chamas lamberam com suas línguas de fogo as frestas das portas e
janelas; o edifício tremeu desde os alicerces com o embate da tromba de
selvagens que se lançava furiosa no meio do incêndio. Peri, apenas
ouviu o primeiro grito, reclinou sobre a cadeira e tomou Cecília nos
braços; quando o estrondo soou na porta larga do salão, o índio já tinha
desaparecido. Apesar da escuridão profunda que reinava em todo o
interior da casa, Peri não hesitou um momento; caminhou direto ao
quarto onde habitara sua senhora e subiu à janela. Uma das palmeiras
da cabana estendia-se por cima do precipício e apoiava-se a trinta
palmos de distância sobre um dos galhos da árvore que os Aimorés
tinham abatido durante o dia para tirarem aos habitantes da casa a
menor esperança de fuga. Peri, apertando Cecília nos braços, firmou o
pé sobre essa ponte frágil, cuja face convexa tinha quando muito
algumas polegadas de largura (ALENCAR, 2005, p.255).

A proximidade da cena pictórica com a descrição acima pressupõe que
Domenico de Angelis não utilizou apenas o libreto como fonte literária, mas
também o romance.
De Angelis estabeleceu no painel um contraste harmonioso de luz e de
sombra, o uso de cores escuras e densas, massas coloridas e linearismo ao
apresentar aspectos da flora amazônica. As vestes receberam especial atenção: a
figura masculina utiliza apenas um saiote de penas branco com toques rosados.
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Já a figura feminina veste uma camisola branca, mas traz consigo um manto
rosado que preenche a composição com volume e movimento, pelos efeitos do
panejamento. A obra possui um efeito dramático com o contraste de luz, a
oposição entre claro e escuro nos tons de pele dos personagens, bem como a saída
heróica da casa para o domínio da natureza.
Dos elementos simbólicos que podem ser identificados na obra pictórica,
no primeiro plano o homem, como um ser de conexões cósmicas que
involuntariamente torna-se guardião de outro e de seus entes. A mulher, ser
frágil que necessita de proteção. O fogo pode ser interpretado como algo que
destrói, mas que ao mesmo tempo pode regenerar. A fumaça é o símbolo das
relações entre o céu e a terra, entre espírito e a matéria (LEXIKON, 1997, p. 99). É
a destruição da vida familiar e primitiva de Ceci, mas é a construção de uma
etapa nova. A composição possui um eixo diagonal que é destacado pelo tronco
da árvore: “a palmeira oscilava, e Peri embalando-se sobre o abismo, adiantavase vagarosamente para a encosta oposta” (ALENCAR, 2005, p. 255). A palmeira
representada no romance oferecia a Peri uma chance de proteger e cuidar da sua
amada, mostrando também a interação do índio com os demais elementos da
floresta.
A árvore com suas folhas que se renovam é, sobretudo um símbolo do
renascimento da vida que sempre vence a morte, e a conífera verde é um símbolo
da imortalidade. A forma das árvores com suas raízes presas à terra, seu tronco
robusto subindo verticalmente e a copa parecendo dirigir-se ao céu tornaram-nas
muitas vezes um símbolo da ligação entre a esfera cósmica e o mundo
subterrâneo e entre a vida na terra e no céu. A psicanálise considera a árvore um
símbolo importante, quase sempre interpretado em relação simbólica com a mãe,
com o desdobramento e a degenerescência (LEXIKON, 1997, p. 25-26). No
contexto do painel, pode-se interpretar que a árvore está representando um
refúgio para um novo mundo. A partir do incêndio, a decadência da civilização
européia é simbolizada pela casa arruinada de D. Antônio de Mariz e a fuga de
Peri e Ceci para a floresta, o recomeçar.
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A floresta nas concepções religiosas e nas crenças populares de inúmeros
povos desempenha um papel significativo como área sagrada e misteriosa, é um
lugar que concede asilo e proteção, tem também sentido simbólico da
concentração espiritual e da interioridade. E a floresta está representada em um
segundo plano na obra pictórica, mas conserva a sua monumentalidade,
característica da natureza amazônica. É o lugar onde Peri nasceu, portanto tem
pleno conhecimento sobre esse lugar místico que pode dar a ele e a Ceci um
abrigo e condições de sobrevivência.
Na composição de De Angelis, deve ser observada a dinâmica e o gestual
dos personagens. Peri movimenta-se da esquerda para a direita com as pernas
em diagonal, com a cabeça voltada para a cena que deixa para trás. O corpo de
Ceci, lânguido e desfalecido, forma uma curva em torno de Peri, com os cabelos
soltos, a pela clara, pernas e braços relaxados. O contraste se estabelece nas cores,
nos tons da pele, mas também na oposição dos membros tensos de Peri e do corpo
inerte de Ceci, que é resgatado local. A dualidade, característica do movimento
scapigliati, assim como as relações de alteridade estão presentes: homem e
mulher, luz e sombra, branca e indígena, arquitetura e natureza, cultura e
natureza. Além disso, o tema evoca uma recorrência dramatúrgica de então, a
ópera de resgate, ou de libertação, onde personagens e até mesmo nações,
oprimidos, são resgatados fisica e ideologicamente.
Esta obra ainda pode ser vislumbrada segundo os conceitos de pitoresco e
sublime desenvolvidos por Argan (1995, p.17) como característica da estética do
romantismo histórico. A obra de De Angelis estaria situada num estilo romântico
e naturalista, pois este artista afirma-se como um pintor da tradição. O pitoresco
pode ser notado na representação da flora amazônica e na concepção da figura
exótica e heróica de Peri. O sentimento do sublime pode ser interpretado diante
da dramaticidade da cena, que inspira medo e perigo eminente. A própria
natureza grandiosa é sublime e consiste num terceiro personagem na obra. A
escala aumentada das imagens também ajuda nessa ideia.
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Esta ópera foi levada aos palcos líricos europeus a partir de 1870, com o
libreto escrito por Antônio Scalvini e Carlo D’Ormeville. No romance indianista
de José de Alencar, que primeiramente foi publicado como folhetim semanal, o
herói é como Rousseau chama de “o bom selvagem”, porque é um personagem
idealizado nos modelos dos heróis clássicos, porém modelado ainda por visão
mais profunda do heroi verdiano e de Vitor Hugo. Cabe lembrar que Alencar já
havia tomado conhecimento da estrutura dramatúrgica de Verdi no Rio de
Janeiro.
A ópera Il Guarany não pertence ao romantismo de natureza germânica, e
sim ao romantismo de natureza estética meridional, que é o caso da ópera
italiana. Carlos Gomes se inseriu no meio intelectual artístico da Itália, recebendo
dali suas principais influências.
É precisamente no IV ato – cena 4, que começa a se desenrolar a cadeia dos
motivos pelo qual é inspirado o painel Peri e Ceci do Salão Nobre do Teatro
Amazonas. A casa de Ceci estava cercada pelos índios Aimorés e os aventureiros
tramam invadir o único lugar que a família de Ceci tem por abrigo. O desfecho
da ópera acontece na última cena deste IV ato, onde Peri promete ao D. Antônio
de Mariz salvar Ceci. Na literatura e no painel pictórico o protagonista sai por
uma janela por meio de uma árvore, e toda a família de Cecília perece por não ter
meios para se salvar.
Os demais painéis parietais do Salão Nobre demonstram as paisagens
típicas da região Amazônica. As riquezas da fauna, da flora, dos costumes
regionais se relacionam com o painel Peri e Ceci pela proximidade do personagem
indígena com a natureza, formando um conjunto pictórico.
Talvez o motivo que levou De Angelis a escolher esta cena para pintá-la,
tenha sido o fato de os personagens principais estarem ligados um ao outro, pelo
amor puro e incondicional que há entre ambos. Na ópera, a quinta cena mostra
que a casa de Cecília é tomada pelo fogo e nesse momento está em fuga com Peri.
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E na última cena não há mais diálogo, apenas uma pequena narrativa. Os
personagens estão seguros longe da casa e observam a sua total destruição. É um
momento dramático:.Ceci observa a casa em chamas e Peri aponta para o céu.
De Angelis e Capranesi também realizaram uma pintura intitulada A
morte de Carlos Gomes, que atualmente se encontra no Palácio Antônio Lemos, o
Paço Municipal de Belém. No quadrante direito superior deste quadro, percebese uma citação do painel parietal Peri e Ceci, em tamanho de um quadro de gênero
inserido na decoração do quarto onde está Carlos Gomes rodeado de amigos e
personagens históricos de Belém. Nota-se nesta pintura o autorretrato de De
Angelis e Capranesi (DERENJI, 1996, p.86), no canto esquerdo, tomando notas
do momento da morte do célebre compositor, ao mesmo tempo em que procuram
inserir-se como personagens ativos daquela história artística, enfatizando a
metalinguagem e a intertextualidade através das relações ut pictura poesis e ut
pictura musica. Conclui-se que as representações da imagem de Carlos Gomes e
sua obra na decoração do Teatro Amazonas reforçam a idéia do culto à sua
personalidade e da recepção de sua obra.
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Resumo
Este trabalho apresenta o processo de classificação organológica dos instrumentos de percussão
dos grupos folclóricos açorianos do Estado de Santa Catarina, Brasil, e o processo de composição
de peças musicais inspiradas a partir dos seus ritmos e instrumentos. Descreve também o
percurso da pesquisa acadêmica desenvolvida desde o ano de 2010, que vem organizando esses
instrumentos, e que culminou na elaboração do livro Percussão Catarina, um material didático
criado para professores de música, e de outras áreas. Os estudos foram alicerçados em
abordagens plurais de pesquisa, tendo como suporte materiais bibliográficos das áreas da
Etnomusicologia e Educação Musical. Para a classificação organológica foi utilizado como
principal referencial teórico a divisão clássica de Sachs e Hornbostel (1961). A respeito da
Educação Musical foram contemplados materiais bibliográficos de autores como Queiroz (2010),
Santos (2011) e Figueiredo (2002).
Palavras-chaves: Percussão; Grupos Folclóricos Açorianos de Santa Catarina; Organologia;
Material Didático em Música.

Percussion instruments of folk groups from origem Azorean of Santa Catarina:
organological classification and development of teaching materials

Abstract
This work presents the classification process organological percussion instruments of Azorean
folk groups of the State of Santa Catarina, Brazil, and the process of composing musical pieces
inspired from their rhythms and instruments. It also describes the journey of academic research
conducted since the year 2010, which has been organizing these instruments, and culminated in
the preparation of the book Percussão Catarina, educational material created for music teachers,
and other areas. The studies were grounded in plural approaches to research, supported by
bibliographic materials from the fields of Ethnomusicology and Music Education. For
classification organological was used as the main theoretical framework the classical division of
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Hornbostel and Sachs (1961). Concerning the Music Education were awarded bibliographic
material authors as Queiroz (2010), Santos (2011) and Figueiredo (2002).
Keywords: Percussion; Folklore Groups of Azorean origin of Santa Catarina; Organology;
Teaching Materials Music.

INTRODUÇÃO
A pesquisa aqui apresentada foi desenvolvida por meio do Programa de
Bolsas do Artigo 170/Governo do Estado de Santa Catarina/UNIVALI,
abordando e discutindo a questão da percussão pelos grupos folclóricos
açorianos no Estado catarinense, um assunto ainda pouco estudado, tendo como
objetivo inicial levantar e catalogar os instrumentos de percussão.
No decorrer, mantendo o mesmo objeto de estudo – Percussão Catarina procurou-se dar continuidade ao tema abordado, aperfeiçoando a questão da
classificação organológica, fio condutor dos trabalhos, com mais aprimoramento
teórico, buscando novas informações, corrigindo rumos, possibilitando assim
novas perspectivas gerando diversos desdobramentos, que serão também
apresentados aqui.
A respeito do Estado de Santa Catarina, procura-se indicar a problemática
da ausência de estudos sobre instrumentos de percussão, e como isso reflete na
questão de invisibilidade dada a esses objetos sonoros. Por outro lado, destacase a importância sobre estudos dessa natureza e que a utilização da percussão na
região indica um cenário muito mais amplo do que havia sido imaginado.
A questão do folclore é também abordada, uma vez que o recorte da
pesquisa contempla apenas os grupos folclóricos açorianos catarinenses, e
portanto foi necessário ter referencial teórico especifíco para tratar de questões
relativas ao folclorismo. Assim, para a metodologia de pesquisa de campo foram
utilizadas as recomedações da Carta do Folclore Brasileiro, tendo a observação
como a forma mais empregada. Uma lista dos grupos pesquisados é também
fornecida.
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Na sequência, tratamos da organologia, onde se aprofunda a questão da
importância de pesquisas sobre instrumentos musicais, com destaque para
algumas pesquisas de caráter (etno)musicológico, e sobre a questão da
invisibilidade da percussão catarinense. Apresentamos um breve histórico sobre
estudos sistemáticos de instrumentos musicais, com ênfase na proposta de
classifcação organológica de Sachs e Hornbostel (1961), que serviu de base para
a organização dos instrumentos. São também apresentados nesse capítulo, o
modelo de quadro de classificação utilizado, e listas dos instrumentos de
percussão encontrados, divididos em: membranofones, idiofones, cordofones e
corpofones.
Procura-se também relatar a trajetória da pesquisa desde o início da
investigação folclórica até o compartilhamento dos dados. Assim, enfatizamos a
necessidade de dividir na atualidade o conhecimento acumulado durante a
pesquisa, apresentando seus primeiros desdobramentos: o blog Percussão
Catarina e a Exposição Percussão Catarina, como fruto de algumas parcerias
estabelecidas dentro do universo acadêmico institucional.
No item “Material Didático”, é discutido a inter-relação entre a
Etnomusicologia e Educação Musical, a importância dos instrumentos de
percussão na esfera do ensino de música nas escolas, e da necessidade de
produzir material de apoio para atender as novas demandas geradas pela Lei nº
11.769/08. 237Ainda, nessa parte é apresentado o processo de elaboração do livro
Percussão Catarina, como também são descritas as peças musicais que fazem
parte do livro, composições autorais criadas ao longo dos últimos dois anos.
E no encerramento deste trabalho, será apresentado as considerações
finais, apontando os principais resultados, a experiência obtida durante o
percurso dessa pesquisa acadêmica, reflexões sobre o andamento da pesquisa,

237 A

lei 11.769 de 18/08/2008 altera a lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. Mais
informações podem ser obtidas pelo endereço
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/lei/L11769.htm
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sobre novos possíveis desdobramentos, bem como a respeito das perspectivas
futuras. Por fim, acredita-se estar contribuindo para futuras pesquisas na área de
Música.

1 INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO E O ESTADO DE SANTA CATARINA
Embora Santa Catarina seja um Estado repleto de manifestações artísticas
e culturais, principalmente de origem européia, mas onde também encontramos
em menor número outras de origem indígena e africana, constatamos durante as
pesquisas bibliográficas uma carência de estudos sobre o uso de instrumentos
musicais, principalmente os de percussão, refletindo no que chamamos de pouca
visibilidade desses instrumentos na região (CANDEMIL & PAIVA, 2011).
Esse quadro se acentua principalmente se compararmos o Estado
catarinense com outros Estados brasileiros como, por exemplo, a Bahia, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco, conhecidos nacionalmente senão
mundialmente como grandes celeiros de manifestações musicais.
No entanto, identificamos que esse cenário de invisibilidade da percussão,
que tem sido justificada como uso restrito ou nulo de instrumentos dessa
natureza, desde nosso primeiro ano de pesquisa vem provando não se constituir
como tal. Embora em proporções menores, na verdade, foi constatado que a
utilização de elementos percussivos nos grupos folclóricos açorianos
catarinenses, em sua variedade e quantidade, é muito mais ampla do que tem se
imaginado pelo senso comum.
Segundo Rocca (1995) “os instrumentos de percussão são os mais antigos
que existem, visto que foram encontradas, em muitos sítios arqueológicos,
representações de pessoas dançando em torno de um tambor, de objetos musicais
como toras de árvore fossilizadas”, o que nos aponta para a importância de
estudos a respeito desses instrumentos.
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Muitas sociedades possuem músicas inteiramente executadas
por instrumentos de percussão, particularmente tambores. É possível,
portanto, afirmarmos que falar em percussão é de certa forma, também
falar da história da humanidade, ainda que tal amplitude não seja
valorizada, ou apresente pouca visibilidade em muitas sociedades
(CANDEMIL & PAIVA, 2011).

Nesse sentido, é possível considerar que “a percussão seja a forma de
instrumento musical mais antiga, dado que qualquer objeto consegue produzir
sons simples como bater, raspar, etc” (CANDEMIL & PAIVA, 2011).

2 METODOLOGIA PARA ESTUDOS DO FOLCLORE
O interesse inicial dessa pesquisa era catalogar quais os instrumentos de
percussão estavam sendo utilizados atualmente pelos grupos folclóricos
açorianos situados em Santa Catarina. Esclarecemos que esse recorte foi adotado
apenas para delimitar uma área de estudo, e não com o objetivo de avaliar
precisamente quais grupos eram de característica puramente folclórica. Na
verdade a questão do folclore serviu como um elemento delimitador, como uma
forma de nortear as atividades.
Assim sendo, para fazer avançar a pesquisa, se fez necessário seguir um
referencial teórico específico:

Como o objeto deste estudo são os grupos folclóricos de Santa
Catarina, foi preciso partir de um referencial teórico que contribuísse
para a observação dos grupos e para a coleta de dados. Em consultas a
Carta do Folclore Brasileiro, em sintonia com as definições da UNESCO
para estes estudos238, foi adotado a definição de folclore como sinônimo
de cultura popular que representa a identidade social de uma
comunidade através de suas criações culturais, coletivas ou
individuais, e parte essencial da cultura de cada nação. Foi adotado
também a ideia de que o folclore não é um conhecimento cristalizado,
embora se enraíze em tradições que podem ser muito antigas, mas
transforma-se no contato entre culturas distintas, nas migrações, e

Atualmente o folclorismo está bem estabelecido e é reconhecido como uma ciência, a ponto de
tornar seu objeto, a cultura popular ou folclore, instrumento de educação nas escolas e um bem
protegido genericamente pela UNESCO.

238
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através dos meios de comunicação onde se inclui recentemente a
Internet (CANDEMIL & PAIVA, 2011, p. 607).

Esta compreensão irá justificar a adoção de instrumentos não-tradicionais
e não-convencionais, por parte de alguns dos grupos folclóricos estudados239.
No que tange as atividades da pesquisa de campo, temos o seguinte a
respeito da metodologia:

Dos estudos do folclore, foi empregada a forma utilizada para
investigação de grupos folclóricos as quais, segundo a metodologia,
devem dar-se por meio da observação, na qual o investigador vê,
descreve e indica o que viu e ouviu; pelo registro, que pode ser manual
e mecânico; pelo inquérito, que consiste em enviar a determinadas
pessoas um questionário e pela entrevista - a forma mais importante da
pesquisa folclórica juntamente com a observação, largamente utilizadas
nessa pesquisa -, que consiste em conversar com um portador de
folclore para conhecer determinados fatos. As entrevistas foram
realizadas in loco, e os questionários, via email (CANDEMIL& PAIVA,
2011).

3 PESQUISAS DE CAMPO
Ao longo do ano de 2011 até meados de janeiro de 2012, as observações
foram feitas durante a realização de eventos temáticos e/ou folclóricos que
aconteceram principalmente na região do Estado situada entre os municípios de
Florianópolis e Itajaí, ou próxima dessa, como segue:

Foram realizadas observações desses grupos folclóricos em
variados eventos e festas como: Festa do Rosário do bairro São João –
Itajaí; Marejada – Itajaí; Oktorberfest – Blumenau; Fenaostra –
Florianópolis; Açor – Governador Celso Ramos; Encontro de Bois de
Norte a Sul – Florianópolis e Festival Estadual de Terno de Reis – Itajaí.

239 Instrumentos

não-tradicionais: são instrumentos musicais que não pertencem à tradição de um
determinado povo, mas que podem ser incorporados em seu contexto musical como fruto de
influências culturais externas. Instrumento não-convencional: são objetos que não foram
construídos com a finalidade de produzir som, mas que são utilizados para essa finalidade, como
por exemplo: bolas de basquete, tubos de pvc, baldes, sacolas plásticas, etc. Outro exemplo é a
utilização de um pilão pelo Grupo Folclórico Cantadores de Engenho.
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Ainda fizemos consultas na Biblioteca do NEA – Núcleo de Estudos
Açorianos da UFSC; (...) pesquisas em CDs e em lojas especializadas.
Além disso, essa pesquisa ainda coletou dados em outras fontes
documentais e bibliográficas. O cadastro dos grupos folclóricos da
Fundação Catarinense de Cultura (FCC) serviu de ponto de partida,
ainda que muitos de seus dados se encontrassem defasados
(CANDEMIL & PAIVA, 2011).

Já no ano seguinte, as observações aconteceram nos seguintes eventos e
festas: 25ª Marejada, 1º Festival de Folclore, 7º Festival Estadual de Terno de Reis,
em Itajaí; e 11º Encontro das Nações – Florianópolis.
Durante estes eventos de 2010 e 2011, foram realizados diversos registros
manuais, nesse caso anotações; muitos registros mecânicos, como fotos e vídeos,
procurando sempre focalizar nos instrumentos de percussão, preservando a
imagem dos integrantes dos grupos folclóricos; e uma série de entrevistas
realizadas nos intervalos das apresentações. A seguir apresentamos uma lista dos
Grupos Folclóricos Açorianos Pesquisados entre 2010 a 2013.

GRUPO

CIDADE

Boi de Mamão BOIDOZÉ

São Francisco do Sul

Boi de Mamão de Itapema

Itapema

Boi de Mamão do Mestre João e Pedro Inácio

Barra Velha

Boi de Mamão do Museu Etno-Arqueológico de Itajaí Itajaí
Boi de Mamão Folia Caieira 21

Florianópolis

Boi de Mamão Lagoa da Conceição - Boi Esperança

Florianópolis

Boi de Mamão Vem Cá Meu Boi - Morro do Céu

Florianópolis

Grupo Alegria

Portobelo

Grupo Boi Macoar

Governador Celso Ramos
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Grupo Canto e Dança As Mocinhas da Cidade

Araquari

Grupo Cultural CRU de Teatro e Boi de Mamão

Jaguaruna

Grupo Cultural Fios de Prata (3ª Idade)

Itajaí

Grupo de Dança Folcórica da 3ª Idade da UFSC

Florianópolis

Grupo Folclórico 25 de Dezembro

São Francisco do Sul

Grupo Folclórico AÇOR Sul Catarinense

Sombrio

Grupo Folclórico Boi de Mamão Ribeirão Molha

Jaraguá do Sul

Grupo Folclórico Cantadores de Engenho

Bombinhas

Grupo Folclórico da 3ª Idade de Sombrio

Sombrio

Grupo Folclórico da Olaria Beira-Mar

São José

Grupo Folclórico Dança do Vilão

São Francisco do Sul

Grupo Folclórico Danças e Cantares Açorianos

Biguaçu

Grupo Folclórico de Dança Portuguesa Eduxi

Itajaí

Grupo Folclórico Fazenda da Armação

Governador Celso Ramos

Grupo Folclórico Filhos da Terra

Palhoça

Grupo Folclórico Infanto-Juvenil do Porto da Lagoa

Florianópolis

Grupo Folclórico Mixtura

Bombinhas

Grupo Folclórico Municipal Alma Açoriana

Barra Velha

Grupo Folclórico Os Cantores da Paz

Itajaí

Grupo Folclórico Raízes Açorianas

Florianópolis

Grupo Folclórico Rancho Açoriano

Criciúma
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Grupo Folclórico Sant'ana

Araquari

Grupo Folclórico São Luiz Gonzaga

Garopaba

Grupo Folclórico Tradição do Limoeiro

Itajaí

Grupo Revivendo Tradições

Blumenau

Terno de Reis Amigos de São Cristovão

Itajaí

Terno de Reis Amigos Mensageiros

Barra Velha

Terno de Reis Estrela do Oriente

Indaial

Terno de Reis Estrela Guia

Orleans

Terno de Reis Estrela Guia

Joinville

Terno de Reis Família Dias

Blumenau

Terno de Reis Irmãs Vieira

Indaial

Terno de Reis Louvores Divinos

Blumenau

Terno de Reis Mensageiros da Paz

Barra Velha

Terno de Reis Pais e Filhos

Itajaí

Terno de Reis Sinos de Belém

Blumenau

Terno de Reis Sonho Natalino

Itajaí

Terno de Reis Taquaras

Balneário Camboriú

Tabela 1 – Lista dos Grupos Folclóricos Açorianos Pesquisados entre 2010 a 2013

4. CLASSIFICAÇÃO ORGANOLÓGICA
Segundo Satomi (2008), em 1914, a dupla de etnomusicólogos Erich von
Hornbostel e Curt Sachs publicaram a “Systematik der Musikinstrumente”. Este
sistema (que passou a ser conhecido como o sistema Hornbostel-Sachs), embora
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apresentasse algumas falhas, é o sistema que tem tido maior aceitação, visto que
é considerado um modelo de classificação científico, amplamente utilizado por
músicos e musicólogos. A percussão, segundo a autora, também é fundamental
para definir o caráter ou personalidade da música, através de efeitos sonoros e
intervenções esporádicas de instrumentos como chocalhos, carrilhões, chicotes,
entre outros.

Essa classificação organiza os instrumentos de percussão em
três grupos principais: os idiofones, os membranofones e as cordas
percutidas, conforme o elemento que vibra para produzir o som. Além
disso, cada grupo é dividido segundo a forma de tocar, podendo ser:
pilonados/contra o chão; agitados, puxados ou içados; entrechocados;
raspados ou dentilhados; friccionados; dedilhados e golpeados
(CANDEMIL & PAIVA, 2012).

Por sua vez, o sistema Hornbostel-Sachs serviu de base para alguns
esquemas que se tornaram referências atuais importantes em termos de
classificação de instrumentos musicais como as publicações organizadas por
Ricardo Ohtake (1988) e Alberto Ikeda (1997), além de outras abordagens
panorâmicas e seminais, como as de Mário de Andrade (1989) e Renato de
Almeida (1942), bem como as de realidades mais específicas, por etnia, como Karl
Isikowitx (1934), Helza Cameu (1979), Nicole Jeandot (1974) –, ou por família
instrumental, como o de Myriam Taubkin (2007).
Outro referencial bastante importante é Edgard Rocca, no qual se destaca
a obra Ritmos Brasileiros e seus Instrumentos de Percussão (1995). Segundo ele, esses
instrumentos são os mais antigos que existem, visto que, em muitos sítios
arqueológicos foram encontradas representações de pessoas dançando em torno
de um tambor.
Ainda, no que se refere à classificação, embora coletivamente sejam
chamados instrumentos de percussão, essa categoria pode ser subdividida por
diversos critérios. Segundo Rocca (1995), as formas mais comuns de classificação
dividem esse instrumentos por definição do som (produção de notas afinadas ou
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não), por método de execução (percussão, agitação ou atrito) ou por elemento
produtor de som (idiofones, membranofones e cordas percutidas). Uma vez que
nenhuma dessas formas é completa, em geral são combinadas, foi necessário
também, pesquisar e revisar outras propostas de classificação de instrumentos,
das quais citamos a organologia para instrumentos brasileiros proposta por
Satomi (2008).
Assim a medida que os dados foram coletados, primeiramente em fontes
documentais e bibliográficas, e posteriormente por meios de visitas de campo, na
oportunidade nas quais foram realizadas entrevistas, anotações e uma grande
quantidade de registros fotográficos, as informações foram organizadas de
acordo com o referencial metodológico.
Foram elaboradas tabelas com base no quadro classificatório de Satomi
(2008), feito a partir do sistema de classificação de Sachs-Hornbostel (1961) em
combinação com outros modelos e com as peculiaridades nacionais encontradas
em pesquisas anteriores. Os instrumentos foram separados em três tabelas, uma
para membranofones, outra para idiofones e uma terceira para cordas percutidas.
Além disso, também foram anotados outros dados musicais como a forma de
tocar, o formato, os componentes e suas peculiaridades, o material e outras
especificidades, bem como as nomenclaturas êmicas e éticas e o grupo folclórico
executante.
No decorrer das atividades dessa pesquisa encontramos vários grupos
folclóricos açorianos que faziam uso da percussão corporal durante suas
apresentações, ou seja, seus integrantes utilizavam partes do corpo para produzir
som, como palmas, estalos de dedo e sapateado. Por conta disso, adicionamos
uma quarta divisão na classificação organológica, que vem a ser a dos
corpofones.
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Forma de tocar

Formato

Componentes

Peculiaridades

Material

Outras

Nome

Grupo Folclórico

peculiaridades

Pilonados/contra o chão
Agitados
Puxados ou Içados
Entrechocados
Raspados ou dentilhados (ação direta ou
indireta)
Frcicionados (com os dedos/com arco)
Dedilhados (sem ou com ressoadores)
Golpeados (espalmados / tamborilados
com as pontas dos dedos / percutidos com
baquetas) (ação direta/ação indireta)

Tabela 2 - As tabelas foram elaboradas com base no quadro classificatório de Alice Satomi, feito a partir do sistema de classificação de SachsHornbostel (1961) em combinação com outros modelos e com as peculiaridades nacionais encontradas em pesquisas anterirores.

449

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

4.1 LISTA DE IDIOFONES

Nome do instrumento
Afuxé
bacia com café
Bastão
caxixi
Chocalho
galochas (tamancas)
ganzá / ganzá de platinela
Gonguê
Matraca
móbile com sementes
pandeiro meia-lua / pandeiro meia-lua (estrela)
Pandeirola
pau de chuva
Pilão
potes cerâmicos com água
reco-reco de molas
sapato de sapateado
Triângulo
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Vasilhame
Xequerê
Tabela 3 – Lista de idiofones encontrados.

4.2 LISTA DE MEMBRANOFONES

Nome
alfaia
atabaque de corda
bombo
caixa e Tarol
djembé artesanal e djembé industrial
pandeiro de couro e pandeiro de nylon
rebolo e tantam
surdo
tambor (caixa do divino).
timba
zabumba
Tabela 4 – Lista de membranofones encontrados.
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4.3 LISTA DE CORDOFONES

Nome
Berimbau
Tabela 5 – Lista de cordofones encontrados.

4.4 LISTA DE CORPOFONES

Nome
estalo de dedo
Palmas
Sapateado
Tabela 6 – Lista de corpofones encontrados.

5 DA INVESTIGAÇÃO FOLCLÓRICA AO COMPARTILHAMENTO DE
DADOS
Na fase inicial da pesquisa, o que ocorreu durante o primeiro semestre de
2010, tínhamos em mãos uma lista extraída do site da Fundação Catarinense de
Cultura, que fornecia o nome e contato de todos os grupos folclóricos cadastrados
pelo Estado de Santa Catarina. Essa listagem contemplava em torno de 150
grupos das mais variadas etnias, o que parecia à primeira vista facilitar nosso
trabalho. No entanto, acabamos descobrindo, ao buscar estabelecer os primeiros
contatos, que muitas das informações estavam defasadas, com problemas nos
endereços, telefones, emails, etc.
Assim sendo, a pesquisa somente começou a evoluir a partir das primeiras
visitas de campo, quando do acontecimento de certos eventos de cunho folclórico
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e/ou temático, os quais se restringiram, por conta de ordem financeira, aqueles
realizados no litoral entre as cidades de Florianópolis e Itajaí. Nestes encontros
realizamos diversas anotações e uma grande quantidade de registros mecânicos,
como fotos e vídeos. Nesse processo procuramos respeitar a integridade dos
integrantes dos grupos folclóricos, preservando sempre que possível a imagem
dos mesmos, através da focalização dos registros na direção dos instrumentos de
percussão.
Realizamos também uma série de entrevistas durante os intervalos das
apresentações, buscando descobrir outras informações pertinentes a cada grupo
e seus instrumentos. Além disso, continuamos a busca por novos dados em
outras fontes documentais, bibliográficas e na internet, muito embora exista uma
grande carência de publicação sobre o tema pesquisado.
Mesmo superando a dificuldade inicial, aliada à evolução da pesquisa, que
já obtivera resultados positivos nos primeiros meses, o que também se repetiu
nos anos seguintes, muitos grupos folclóricos de regiões mais distantes ainda não
haviam sido contemplados. Diante desse cenário, sentimos a necessidade de
atingir aqueles locais e seus respectivos grupos ainda não abordados, como
também de compartilhar os instrumentos de percussão encontrados no primeiro
ano de pesquisa. Entendíamos ser de extrema importância não ficar restrito aos
artigos publicados em anais de eventos, como aponta a Carta da FAPESP240,

A publicação de artigo em periódico científico é,
tradicionalmente, a principal forma de divulgação dos resultados de
uma pesquisa. Mas o processo de aprovação por parte dos avaliadores
e editores, para ser bem feito, exige bastante tempo. Na maioria das
vezes são necessários meses, ou mais de um ano, entre o envio de um
trabalho a uma revista, sua aceitação e as etapas necessárias para a
publicação. Diante de tal cenário, o aumento tanto na capacidade de
processamento de dados por computadores como na velocidade de
transmissão da informação por conta da internet tem levado a uma

In:
http://www.agencia.fapesp.br/materia/11043/divulgacao-cientifica/publicar-ecompartilhar.htm

240
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necessidade de mudança no processo de publicação científica (Agência
FAPESP, 2011).

Segundo Silva Filho (2006), dispor de mecanismos que facilitem o acesso
a informação constitui um aspecto chave na atualidade. Artefatos de informação
que compreendem todo o conjunto de informações precisam estar acessíveis e
integrados de modo a minimizar qualquer esforço para sua obtenção. Quão mais
rápido os profissionais de uma organização conseguem acessar as informações
que necessitam para realizar suas atividades, maior será sua produtividade, além
de poder implicar em novas oportunidades. Toda informação, nesse sentido, é
um bem dinâmico e possui um valor associado.
O acesso a dados arquivados publicamente é um desenvolvimento recente
na história da ciência, possível devido aos avanços tecnológicos nas
comunicações e tecnologia da informação. A partilha de dados é a prática de
tornar os dados utilizados para a investigação científica disponível para outros
pesquisadores. Muitas agências de fomento, instituições e locais de publicação
têm políticas referentes ao compartilhamento de dados, pois a transparência e a
abertura são consideradas por muitos, como parte do método científico. Silva
Filho (2006) ainda aponta que, uma grande parte da pesquisa científica não está
sujeita a requisitos de partilha de dados, mas também é fato que esta está
crescendo consideravelmente, mesmo estando ainda bastante submetida ao
critério dos próprios cientistas.
Então, desenvolvemos o blog Percussão Catarina com o objetivo de
compartilhar e publicar os dados pesquisados, de forma que fosse possível
dividir o conhecimento acumulado, mesmo que parcialmente, contribuindo
desde já para outras pesquisas sobre o tema. Segundo a FAPESP (2009), dados,
periódicos e pesquisadores devem trabalhar em conjunto com o objetivo de
desenvolverem o melhor uso de repositórios públicos de dados científicos.
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Cada vez mais freqüentemente, o sucesso de um projeto de
pesquisa é medido não apenas pelas publicações que produz, mas
também pelos dados que torna disponível para uma ampla
comunidade (Agência FAPESP, 2009).

Portanto, pretendíamos por meio do blog preencher a lacuna que havia
ficado no primeiro ano de pesquisa. Nosso cronograma físico-financeiro não
dava conta de cobrir todo o Estado de Santa Catarina, nos restringindo aos
grupos folclóricos açorianos situados no litoral, mais precisamente na região em
torno de Itajaí e Florianópolis, salvo alguns grupos de outras localidades mais
distantes quando de suas apresentações artísticas nos eventos em que estivemos
presentes. Segundo Piazza (1995), vale mencionar que o povoamento açoriano no
Estado de Santa Catarina foi concentrado ao longo de todo litoral na região
compreendida entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico.
Buscávamos, portanto, no prosseguimento da pesquisa, atingir também
aqueles locais e seus respectivos grupos folclóricos que ainda não haviam sido
contemplados, colaborando assim para reverter a questão da pouca visibilidade
dos instrumentos de percussão e dos grupos folclóricos em Santa Catarina,
fomentando o intercâmbio cultural e consequente ampliação de nossos dados e
dos horizontes desse trabalho.
Nos anos seguintes a pesquisa evoluiu trazendo novos desdobramentos
além do blog, como a Exposição Percussão Catarina, fruto das parcerias realizadas
entre os pesquisadores e o programa CAPES/PIBID/UNIVALI, e com o Grupo
de Percussão de Itajaí, vinculado ao projeto de extensão PROLER/UNIVALI; as
oficinas de percussão e as oficinas de formação continuada; o livro didático
Percussão Catarina, em processo de finalização; e o novo show do Grupo de
Percussão de Itajaí, em fase de elaboração. Em outras palavras, transformou-se
numa atividade integrada entre os projetos de ensino, pesquisa e extensão da
própria universidade.
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6 BLOG PERCUSSÃO CATARINA
Essa ferramenta foi desenvolvida durante as atividades de 2011 e
aperfeiçoada ao longo do ano seguinte, com o objetivo de compartilhar os dados
resultantes da pesquisa, dividindo parcialmente as informações previamente
coletadas, podendo desde então contribuir para outras pesquisas da área de
Música.
Após ter sido realizada uma reorganização dos dados coletados, as
publicações no blog Percussão Catarina iniciaram durante o primeiro trimestre.
As postagens traziam como parte principal a classificação organológica dos
instrumentos de percussão e para uma melhor visualização destes, eram
ilustradas com fotos e vídeos, todos registrados pelos pesquisadores durante as
atividades de campo.
Para a elaboração da classificação dos instrumentos além da divisão
clássica de Sachs e Hornbostel, outras bibliografias foram consultadas, das quais
citamos o Dicionário de Percussão de Mário Frungillo (2003) e Raízes Musicais da
Bahia de Emília Biancardi (2006). Foram também consultados na internet sites de
fabricantes de instrumentos e de fabricantes de peças para instrumentos com o
intuito de aperfeiçoar a descrição dos componentes e materiais constituintes de
cada instrumento publicado. Segundo Candemil e Paiva (2011) a utilização do
blog permitia publicar conteúdos acadêmicos com uma linguagem acessível e
moderna, sem perdas da essência científica. As postagens foram realizadas
semanalmente contemplando um instrumento de cada vez e, possuem a seguinte
estrutura:

A estrutura da postagem consiste num formato padrão,
trazendo como título o nome de cada instrumento de percussão,
respeitando a nomenclatura êmica em paralelo com a convencional,
bem como o nome do grupo folclórico executante. Abaixo do título é
inserida a classificação organológica conforme divisão criada por Sachs
e Hornsbostel, informando se ele é um membranofone, idiofone ou corda
percutida, como também a forma de tocar, seu formato, componentes,
material e suas peculiaridades. Logo abaixo dessa, são publicadas
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algumas fotos para facilitar a visualização e reconhecimento do
instrumento, e alguns vídeos, quando possível, para o conhecimento de
seu registro sonoro, suas células rítmicas, como também seu contexto
musical (CANDEMIL & PAIVA, 2011).

6.1 CLASSIFICAÇÃO ORGANOLÓGICA DOS INSTRUMENTOS DE
PERCUSSÃO PUBLICADOS NO BLOG PERCUSSÃO CATARINA

Tambor do Grupo Folclórico Mixtura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome: tambor (alfaia pequena).
Classificação: membranofone.
Forma de tocar: golpeado/percutido por baqueta.
Formato: cilíndrico.
Componentes: casco (corpo), aros, membranas (inferior e superior)
e cordas de afinação.
Material: madeira, pele de cabra tratada e cordas finas.
Peculiaridades: golpeado por uma única baqueta artesenal, tipo
bateria.
Outras Peculiaridades: sustentado por talabarte na cintura.
Grupo Folclórico: Grupo Folclórico Mixtura (Bombinhas).

Figura 1 Tambor do Grupo Folclórico Mixtura
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Tambor do Grupo Boi Macoar:
•
•
•
•
•
•

•

•

Classificação: membranofone.
Forma de tocar: golpeado/percutido por baqueta.
Formato: cilíndrico.
Componentes: corpo, aro, membrana, canoas e garras de afinação.
Material: madeira, ferro e pele de cabra (membrana).
Peculiaridades: tambor cilíndrico bem pequeno (lembra a ritinta
maranhense), percutido por uma pequena baqueta artesanal de
madeira. A outra mão golpeia levemente com os dedos.
Outras Peculiaridades: A pequena baqueta fica amarrada por dois
fios numa das garras de afinação. O braço e a mão que golpeia com
os dedos sustentam o tambor junto do ombro.
Grupo Folclórico: Grupo Boimacoar - Grupo Boi de Mamão da
Costeira da Armação (Florianópolis).

Figura 2 Tambor do Grupo Boi MACOAR
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Rebolo - Terno de Reis Grupo Pais e Filhos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificação: membranofone.
Forma de tocar: golpeado/percutido com as mãos.
Formato: cilíndrico.
Componentes: casco, aros, membrana (pele) e tarraxas de afinação.
Material: madeira, ferro galvanizado e membrana de napa.
Peculiaridades: mão direita golpeia na membrana, enquanto mão
esquerda golpeia no casco.
Outras Peculiaridades: sustentado por talabarte no ombro.
Grupo Folclórico: Terno de Reis Grupo Pais e Filhos (Itajaí).

Figuras 3 e 4 - Rebolo do Terno de Reis Grupo Pais e Filhos
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Timba - Grupo Folclórico Os Cantores da Paz (Terno de Reis):
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificação: membranofone.
Forma de tocar: golpeado/percutido com as mãos.
Formato: cônico.
Componentes: casco, aros, membrana (pele) e tarraxas de afinação.
Material: madeira, ferro galvanizado e membrana porosa
Peculiaridades: golpeado pelas duas mãos. Acentos na mão direita.
Outras Peculiaridades: percutido de pé, sustentado por talabarte no
ombro.
Grupo Folclórico: Grupo Folclórico Os Cantores da Paz (Itajaí).

Figuras. 5 e 6 - Timba, do Grupo Folclórico Os Cantores da Paz (Terno de Reis).
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Zabumba - Grupo Folclórico Filhos da Terra:
•
•
•
•
•
•

•
•

Classificação: membranofone.
Forma de tocar: golpeado/percutido por baqueta.
Formato: cilíndrico (raso).
Componentes: casco, aros, membranas (pele), tirantes de afinação e
porcas.
Material: madeira, ferro, pele de napa (superior) e pele leitosa
(inferior).
Peculiaridades: a mão direita marca o ritmo golpeando a pele de
napa com uma baqueta de cabeça redonda de pano acolchoado,
enquanto a mão esquerda abafa a pele ou complementa o ritmo.
Outras Peculiaridades: não utiliza o “bacalhau” na pele de resposta.
Percutido de pé, sustentado por talabarte no ombro.
Grupo Folclórico: Grupo Folclórico Filhos da Terra (Palhoça).

Figura 7 e 8 - Zabumba, do Grupo Folclórico Filhos da Terra
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Pilão - Grupo Cantadores de Engenho:
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificação: idiofone.
Forma de tocar: golpeado/percutido com socador.
Formato: pilão.
Componentes: pilão, socadores e sementes.
Material: madeira e sementes.
Peculiaridades: escavado em tronco de madeira. Pilão e socadores
artesanais.
Outras Peculiaridades: instrumento não-convencional. As
sementes são piladas durante a apresentação.
Grupo Folclórico: Grupo Cantadores de Engenho (Bombinhas).

Figs. 9 e 10 - Pilão - Grupo Cantadores de Engenho
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Surdo - Grupo Folclórico Tradição do Limoeiro:
•
•
•
•
•
•

•
•

Classificação: membranofone.
Forma de tocar: golpeado/percutido com baqueta.
Formato: cilíndrico.
Componentes: casco, aros, membranas superior e inferior, tirantes
de afinação, porcas, pés de sustentação e baquetas.
Material: madeira, ferro galvanizado, membranas leitosa e
borracha.
Peculiaridades: Golpeado por duas baquetas diferentes de madeira.
A baqueta com cabeça redonda de borracha golpeia a membrana
superior do tambor enquanto a baqueta grossa (pedaço) golpeia o
aro superior.
Outras Peculiaridades: possui três pés fixados no casco apoiados no
chão.
Grupo Folclórico: Grupo Folclórico Tradição do Limoeiro (Itajaí).

Figs. 11 e 12 - Surdo do Grupo Folclórico Tradição do Limoeiro
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Afoxé (afuxê) - Grupo Folclórico Filhos da Terra:

•
•
•
•
•
•
•

•

Classificação: idiofone.
Forma de tocar: raspado.
Formato: cilíndrico com cabo na base inferior.
Componentes: cilindro de madeira, fina placa de metal ondulada,
colares de esferas achatadas de plástico e cabo.
Material: madeira, metal, plástico e barbantes.
Peculiaridades: uma das mãos empunha na extremidade do
instrumento (o cabo) e na outra se apoia o cilindro com as esferas.
Outras Peculiaridades: o som é produzido pelo raspar das esferas
nas ranhuras da placa de metal, por meio de movimentos de
rotação alternados. Esferas giram num sentido e o cabo no sentido
contrário.
Grupo Folclórico: Grupo Folclórico Filhos da Terra (Palhoça).

Figura 13 - Afuxé do Grupo Folclórico Filhos da Terra
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Tantã - Grupo Terno de Reis Taquaras:

•
•
•
•
•
•

•
•

Classificação: membranofone.
Forma de tocar: golpeado/percutido com baqueta e mão.
Formato: cilíndrico.
Componentes: casco, aros, membrana e tarraxas de afinação.
Material: madeira, alumínio, ferro galvanizado e pele de napa
grossa.
Peculiaridades: golpeado por uma baqueta de surdo cabeça grande
felpuda e por uma das mãos. O percussionista em pé percuti o
instrumento na vertical.
Outras Peculiaridades: suspenso no ombro do ritmista com
talabarte. Peça tamanho grande.
Grupo Folclórico: Grupo Terno de Reis Taquaras (Balneário
Camboriú).

Figura. 14 - Tantã do Grupo Terno de Reis Taquaras
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Reco-reco de molas - Grupo Folclórico Fazenda da Armação:
•

Classificação: idiofone.

•

Forma de tocar: raspado.

•

Formato: caixa retangular.

•

Componentes: caixa metálica, molas de arame e campana.

•

Material: metal e arame.

•

Peculiaridades: “recipiente retangular de metal sendo um dos lados do
comprimento aberto, como uma caixa de metal. Nas extremidades
longitudinais dessa abertura são esticadas 3 molas espirais de arame,
encostadas uma na outra, formando um tipo de superfície que é raspada
por uma vareta de metal” (FRUNGILLO, 2003).

•

Outras Peculiaridades: possui na extremidade posterior da caixa metálica
uma campana para ampliar a projeção do som.

•

Grupo Folclórico: Grupo Folclórico Fazenda da Armação (Governador
Celso Ramos).

Fig. 15 - Reco-reco de molas do Grupo Folclórico Fazenda da Armação
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7 EXPOSIÇÃO PERCUSSÃO CATARINA
Em paralelo com as atividades da pesquisa sobre os instrumentos de
percussão dos grupos folclóricos de Santa Catarina, e como um de seus
desdobramentos, aderimos ao projeto “Exposição Percussão Catarina”. Trata-se
de uma ação educacional idealizada pelos autores em parceria com o Grupo
Coletivo Arteiro do programa CAPES/PIBID/UNIVALI, e com o Grupo de
Percussão de Itajaí, vinculado ao projeto de extensão PROLER/UNIVALI, e
ainda com os bolsistas de iniciação científica do Art. 170/PROPEC/UNIVALI.
Em outras palavras, transformou-se também numa atividade integrada entre os
projetos de ensino, pesquisa e extensão da própria universidade.
Tem o objetivo de levar a comunidade de Itajaí e região uma exposição
itinerante por meio da instalação de uma tenda de 3,5 x 3,5 metros onde são
expostos banners com fotografias e informações a respeito dos instrumentos de
percussão previamente publicados no blog Percussão Catarina.
Embora, o foco inicial era atender uma demanda local, principalmente aos
alunos e professores das escolas da rede pública municipal de ensino, esta
atividade

acabou

alcançando

resultados

surpreendentes,

atravessando

fronteiras, tornando-se uma ferramenta propulsora no quesito visibilidade
contribuindo em muito para a divulgação dos resultados da pesquisa, o que se
refletiu no aumento da média mensal de acessos ao blog.
Foram realizadas diversas exposições (ver tabela abaixo) percorrendo
espaços públicos e privados, no município de Itajaí como também em outras
cidades e estados. Destes destacamos a instalação da exposição no Encontro da
ABEM Sul em Montenegro (RS), no Encontro da ABEM Nordeste em Fortaleza
(CE), no Encontro Norte e Nordeste da ABET em Salvador, XI Fórum Catarinense de
Educação Musical em Brusque, no 1º Encontro Estadual do PIBID em Florianópolis,
1º Encontro do PROLER/UNIVALI, 1º Percussão em Foco do SESC e no evento
internacional II Jornada Ibero-Americana da ARIUSA realizado na UNIVALI, em
Itajaí.
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Figura 16 Exposição Percussão Catarina na Bibliotca Central da UNIVALI,
Itajaí, de 03 à 24/03//2012.

8 MATERIAL DIDÁTICO, ETNOMUSICOLOGIA E EDUCAÇÃO MUSICAL
Embora a pesquisa sobre os instrumentos de percussão dos grupos
folclóricos açorianos de Santa Catarina seja enquadrada dentro da área de
Etnomusicologia, com a propriedade dos conhecimentos adquiridos passamos a
atuar em diversas outras ações que começaram a surgir no campo da Educação
Musical.
Os materiais pesquisados de cunho etnomusicológico foram sendo
transformados em materiais educacionais. Inicialmente surgiu o Blog Percussão
Catarina, logo em seguida a Exposição itinerante de mesmo nome, depois as
oficinas de formação continuada e as oficinas de percussão para alunos ou para
professores da rede pública de ensino de Itajaí e região, surgiram as primeiras
peças musicais como consequência do processo de transcrição de ritmos, e com a
idéia de elaborar um espetáculo para o Grupo de Percussão de Itajaí vieram as
primeiras canções. Ou seja, estávamos estabelecendo uma ponte entre a
Etnomusicologia e a Educação Musical.
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Segundo Luís Queiroz (2010), a complexidade que envolve a
transmissão de saberes musicais culturais, tem nos levado a buscar
alternativas cada vez mais abrangentes para a compreensão desses
fenômenos. Nessa perspectiva, duas áreas importantes da música
relacionadas com as manifestações folclóricas, a Etnomusicologia e a
Educação Musical têm cada vez mais estabelecido inter-relações,
através do compartilhamento de metodologias de pesquisa,
concepções, produção de materiais didáticos e de práticas musicais
(CANDEMIL & PAIVA, 2013).

E em seguida completamos com uma citação do prório professor:

O educador musical, para compreender seu campo de estudos e para
atuar como professor de música na contemporaneidade precisa estar
atento à complexidade de questões que permeiam a música artística,
social e culturalmente. Conseqüentemente, deve ser capaz de trilhar e
re(definir) caminhos epistêmicos e metodológicos (inter)agindo, de
forma contextualizada, com a dinâmica que diferentes culturas
estabelecem para estruturar, valorar e transmitir seus conhecimentos
musicais (QUEIROZ, 2010, p. 1).

Na ocasião, concluímos que a “elaboração de material didático torna-se
ferramenta pedagógica importante para o estudo das manifestações folclóricas,
bem como de seus instrumentos, sendo aqui nesse caso os instrumentos de
percussão dos grupos folclóricos açorianos de Santa Catarina (CANDEMIL &
PAIVA, 2013).

Tourinho (1994) complementa o significado de método de
ensino como sendo uma invenção social que “organiza parcialmente
algumas possibilidades de tratar um conhecimento durante a relação
de ensino e aprendizagem” (p.16). A mesma autora define metodologia
como “uma somatória dos significados de todos os termos, como um
conjunto de técnicas, métodos e currículos, baseados num sistema
filosófico e fundamentados na pesquisa” (p. 17). Dessa forma,
metodologia adquire um significado mais amplo, englobando
pensamento e ação, teoria e prática, filosofia e pesquisa (PAIVA, 2004,
p. 26-27).
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As questões relacionadas à metodologias de ensino, bem como à
elaboração e utilização de materiais didáticos fazem parte do cotidiano do
professor, independentemente da sua área de atuação. Na área da Música, os
métodos para o ensino de percussão são uma ferramenta cada vez mais
procurada pelos professores e pelos estudantes de música.
A música brasileira, e junto com ela a família dos instrumentos de
percussão, se destacam na área da Educação Musical pela sua grande variedade
de instrumentos, pela questão rítmica e pela ligação com a nossa ancestralidade
e com a nossa cultura.

Tanto os objetivos artísticos da educação musical, visando a formação
de indivíduos capacitados para lidar com diversos aspectos do
universo musical, quanto os objetivos sociais, que utilizam a música
para a formação de cidadãos, podem contribuir com elementos
importantes para um mundo mais civilizado e harmonioso (...) e o
Brasil tem muito a oferecer com a sua música que dentre todas as suas
potencialidades, é uma de suas maiores riquezas (GOHN, 2003, p. 188
apud PAIVA, 2004, p.25).

Ainda sobre a importância dos instrumentos de percussão para a música,
e conseqüentemente para os professores e os estudantes dessa área, Boudler
(1996) afirma:

O instrumento de percussão é propício à mistura, ele pode
entrar no campo popular, como no campo erudito, como no campo
mais experimental. (...) A variedade instrumental é resultado desta
mistura. Não se vê nenhum instrumento com aspectos tão
diversificados como os de percussão (BOUDLER, 1996 apud PAIVA,
2004, p.25).

Por conta disso, essa pesquisa foi se transformado ao longo dos anos, onde
além da catalogação dos instrumentos de percussão, objetivou-se também:
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Elaborar um material didático que compartilhasse os dados
obtidos, atendendo também a uma procura atual por materiais de apoio
para a Educação Musical, como consequência da implantação da Lei nº
11.769/08, que trata da obrigatoriedade do ensino de Música na
Educação Básica. Como referencial teórico o estudo foi alicerçado em
abordagens plurais de pesquisa, tendo como suporte materiais
bibliográficos nas áreas de Etnomusicologia e de Educação Musical
(CANDEMIL & PAIVA, 2013).

As informações organizadas durante a etapa de catalogação dos
instrumentos de percussão serviram de base para o processo criativo das peças
musicais apresentadas a seguir, que por meio de canções ou peças percussivas
dão enfase aos principais ritmos e instrumentos pesquisados, formando assim
um conteúdo extremamente rico para a prática pedagógica.

9 LIVRO PERCUSSÃO CATARINA
Apesar da quantidade e variedade de instrumentos encontrados, num
certo momento da pesquisa, deparamo-nos com a seguinte questão: os
professores da Educação Básica realmente conhecem a sua cultura local? Tem
acesso as informações a respeito dos grupos folclóricos açorianos atuantes no
nosso Estado? Conhecem a música, os ritmos e os instrumentos de percussão por
eles utilizados?
Para minimizar esta problemática, acreditamos que o desenvolvimento da
pesquisa nessa linha, pode contribuir para responder de alguma forma essas
questões, pois o material didático em processo de finalização – Livro Percussão
Catarina – busca o diálogo entre os saberes da comunidade, com ênfase aqui nos
grupos folclóricos, e os saberes da escola.
A experiência adquirida por conta das oficinas de percussão ministradas
nas escolas da rede municipal de ensino de Itajaí e região, nos mostraram que
existe uma carência de materiais disponíveis que tratem especificamente da
cultura açoriana catarinense, principalmente sobre as músicas folclóricas e
instrumentos musicais utilizados. Por isso, “A proposta de elaboração de um
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livro didático busca atender as demandas por materiais de apoio no âmbito da
educação musical geradas pela implantação da Lei 11.769/08 que trata da
obrigatoriedade do ensino de música nas escolas” (CANDEMIL & PAIVA, 2013).
Além disso, com o advento do livro foi possível aprimorar mais ainda o
compartilhamento e publicação dos dados resultantes da pesquisa, dando
sequência ao que vem sendo feito por meio do Blog e da Exposição Percussão
Catarina. Sobre o conteúdo apresentado e público alvo, Candemil e Paiva (2013)
explicam que:

Pretendeu-se elaborar um livro direcionado para professores,
que contemplasse além de fotos e a classificação organológica dos
instrumentos de percussão conforme divisão clássica de Sachs e
Hornbostel (1961), peças musicais para percussão com ou sem canção,
como também propor atividades educativas com essas músicas,
oferecendo algumas soluções práticas, incluindo aqui sugestões para a
confecção de instrumentos alternativos, colaborando assim para o
contexto atual da alfabetização cultural como aponta Santos:
(CANDEMIL & PAIVA, 2013).

Logo em seguida, Santos (2011) complementa que:

A alfabetização cultural compreende um modo de educar que
considera as diferentes matrizes culturais (africana, indígena, européia,
dentre outras) a partir do eixo articulador que é a arte-educação. A
perspectiva do sensível, da criatividade, da estética, fazem com que
essas diferentes matrizes culturais se manifestem como elementos
essenciais para a educação musical (SANTOS, 2011, p.15).

Assim, a partir do segundo trimestre de 2012 iniciaram-se as atividades
pertinentes à elaboração do material didático. “Partindo dos dados previamente
coletados e organizados, construiu-se o primeiro esboço do livro “Percussão
Catarina” tomando como modelo o livro Bateria & Percussão Brasileira em
Grupo (PAIVA & ALEXANDRE, 2010), material didático voltado para o ensino
coletivo de percussão” (CANDEMIL & PAIVA, 2013).
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Sobre este livro, o professor Sérgio Figueiredo comenta na seção de
pareceres da obra:

A publicação Bateria e Percussão Brasileira em Grupo
acrescenta à bibliografia já existente um excelente material para o
estudo da percussão em grupo. As diversas composições apresentadas
no trabalho abrangem questões rítmicas, estilísticas, técnicas e
musicais, evidenciando a relevância do trabalho em grupo para o
estudo da percussão. (PAIVA & ALEXANDRE, 2010, p.16).

E Rafael dos Santos complementa na mesma seção:

O livro Bateria & Percussão Brasileira em Grupo: Composições
para prática de conjunto e aulas coletivas reúne uma grande variedade
de ritmos brasileiros, organizados em composições criativas e
instigantes. Ele traz uma contribuição importante para as atividades de
prática em grupo e certamente irá gerar excelentes resultados no plano
artístico e didático (SANTOS, In PAIVA & ALEXANDRE, 2010, p.16).

Finalmente, ficou determinado que o livro teria duas seções bem distintas,
uma na linha da Enomusicologia outra na Educação Musical. Sobre a primeira
Candemil e Paiva (2013) apontam o seguinte:

Foram previstos também uma seção para o blog Percussão
Catarina, que traz, além de seus objetivos e resultados, fotos e
classificação organológica de vários instrumentos de percussão já
postados, entre eles: tambor e espada do Grupo Catumbi de Itapocu,
tambores do Grupo Mixtura e do Boi Macoar, o violino do diabo e “rukruk” do Grupo Revivendo Tradições, e demais instrumentos já
compartilhados (rebolo, timba, zabumba, pilão, surdo, cajado, afuxê,
bombo legüero, timbau, pandeirola, esporas, tantã, bin-sasara, recoreco de molas, machado, sapateado, bastão e percussão corporal)
(CANDEMIL & PAIVA, 2013).

E sobre a segunda seção:
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(...) criou-se uma seção com “peças musicas para percussão”,
inspiradas nos ritmos e instrumentos encontrados na pesquisa. Para tal
foi realizada a transcrição de ritmos e melodias, dos instrumentos e
grupos mais representativos. Também foram incluídas algumas
canções com temáticas relativas à cultura catarinense, em conjunto com
algumas dessas peças percussivas (CANDEMIL & PAIVA, 2013).

10 AS PEÇAS MUSICAIS
A respeito das peças musicais presentes no material didático,
compositores, ritmos e demais detalhes, Candemil e Paiva (2013) esclarecem que:

O livro “Percussão Catarina” apresenta uma seção com dez
peças musicais, todas autorais, compostas ao longo do período de
pesquisa, inspiradas nas células rítmicas dos instrumentos de
percussão encontrados, bem como nas melodias dos cantos. Além da
transcrição dos ritmos, o livro oferece uma partitura para cada peça
com suas respectivas legendas, e a letra da canção quando é o caso.
Vale também mencionar que são abordados níveis técnicos
diferenciados, possibilitando a prática para estudantes de nível
iniciante, intermediário e avançado (CANDEMIL & PAIVA, 2013).

Do montante total, seis peças são instrumentais, ou seja,
exclusivamente para instrumentos de percussão, as quais citamos: “Pé
com Palma”, “Chuva de Criança”, “Auto do Boi”, “Terno de Panelas”,
“Orquestra de Bastões” e “Bombo Lageano”. As outras quatro obras
são canções trazendo temáticas da cultura catarinense, com
acompanhamento de instrumentos de percussão, que são elas:
“Tambor de Olandim”, “Na Seringueira Tem Cipó”, “Pede Butiá com
Chimarrão” e “Nariz de Garrafa” (CANDEMIL & PAIVA, 2013).

Na sequência são apresentadas descrições resumidas de alguma peças
musicais que farão parte do livro Percussão Catarina, a saber:

“Pé com Palma”:
“Pé com Palma” é uma peça de percussão corporal, com
acompanhamento vocal, de nível iniciante, inspirada a partir do uso do
sapateado por alguns grupos folclóricos açorianos. Além da partitura
convencional, o livro apresenta outra partitura adaptada em forma de
tabela, já utilizada em duas oficinas ministradas para crianças, uma
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para os estudantes do Colégio de Aplicação da UNIVALI e outra
realizada para alunos da rede estadual de ensino numa parceira com o
Projeto CAPES/PIBID/UNIVALI (CANDEMIL & PAIVA, 2013).
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Figura 17: Trecho da partitura adaptada em forma de tabela da peça “Pé com Palma”. Cada
linha representa um compasso e cada célula equivale a uma pulsação. Deve ser lida da
esquerda para direita e de cima para baixo. Legenda PD (pé direito), PE (pé esquerdo) e PA
(palma) (CANDEMIL & PAIVA, 2013).

“Auto

do Boi”:
“Auto do Boi” é uma peça composta a partir da transcrição dos ritmos
dos instrumentos de percussão utilizados por diversos grupos
folclóricos açorianos ligados a cultura do Boi-de-Mamão. Por conta
disso, se propõe a utilização dos instrumentos mais comumente
encontrados nesses grupos como: pandeiro de nylon, afuxê, ganzá,
pandeiro meia-lua, tantã e surdo (CANDEMIL & PAIVA, 2013).

“Terno de Panelas”:
Seguindo essa mesma trajetória foi criada a peça “Terno de Panelas”,
sendo nesse caso elaborada a partir da cultura açoriana do Terno de
Reis. Ao contrário de “Auto do Boi” onde é sugerida a utilização de
instrumentos musicais convencionais, aqui é proposto a utilização de
panelas de cozinha, que nesse contexto passam a ser considerados
instrumentos não-convencionais (CANDEMIL & PAIVA, 2013).

“Na Seringueira Tem Cipó”:

“Na Seringueira Tem Cipó” é a segunda canção apresentada
pelo livro “Percussão Catarina”. Foi composta tendo como referencial
a expressão coreográfica folclórica da Dança do Vilão mantida pelo
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Grupo de Dança do Vilão de São Francisco do Sul. Numa proposta
educativa, sua letra faz referência à árvore da seringueira e ao cipóchumbo, trazendo informações a respeito de ambos. Para a parte
rítmica foi escrito um acompanhamento a ser realizado por bastões
semelhantes aos utilizados pelo grupo citado acima, que consiste num
cabo de vassoura de dois metros de comprimento (CANDEMIL &
PAIVA, 2013).

“Pede Butiá Com Chimarrão”:

Em algumas regiões de Santa Catarina é visível a forte
influência da cultura gaúcha, principalmente naquelas que fazem a
fronteira sul com o Estado vizinho. Butiá, além de ser o nome de uma
palmeira muito comum nesses dois estados, é também o nome de uma
cidade rio-grandense. Na cidade de Laguna, no litoral sul catarinense,
é muito comum o comércio da fruta do butiá e de seus diversos
subprodutos como é o caso do picolé e da cachaça. Pensando nisso, a
canção “Pede Butiá Com Chimarrão” foi criada como uma forma de
fazer referência a essa mistura cultural, o que está refletido em sua letra.
O acompanhamento dessa peça foi montado com instrumentos de
percussão comumente utilizados pelos grupos folclóricos ligados ao
Boi-de-Mamão e ao Terno-de-Reis, com destaque para o pandeiro de
nylon. Em algumas seções da obra musical a percussão manipula frases
rítmicas em uníssono com a rítmica da melodia do canto (CANDEMIL
& PAIVA, 2013).

“Nariz de Garrafa”:

“Nariz de Garrafa” é a última peça musical do material
didático, e também o nome popular de uma espécie de boto (golfinho)
residente encontrado na região de Laguna. A letra dessa canção faz
menção à tradição secular da pesca da tainha, uma atividade que tem a
colaboração desses animais. Estes são reconhecidos pelos pescadores
locais, que os chamam pelos seus apelidos, e alguns desses nomes são
mencionados na peça. Para a parte percussiva são utilizadas frases
rítmicas inspiradas a partir das músicas dos grupos indígenas
(CANDEMIL & PAIVA, 2013).

Muitas destas peças musicais já tem sido utilizadas e/ou experimentadas
em nossas oficinas de formação continuada para professores da rede pública
municipal de ensino de Itajaí e região, bem como nas oficinas de percussão
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ministradas para os alunos, com destaque para “Pé com Palma” e “Na
Seringueira tem Cipó”. Além disso, alguns colegas da universidade já solicitaram
permissão para trabalhar com algumas destas peças. A mais solicitada tem sido
“Pé com Palma”, que por se tratar de uma peça de percussão corporal estimula e
facilita o processo de ensino-aprendizagem para inicinates.

“A respeito das peças musicais deseja-se que elas possam
colaborar no desenvolvimento estético, cultural e artístico daqueles que
vierem a fazer seu uso. Espera-se também que possam incentivar
outros estudos que se voltem para o desenvolvimento educacional e
profissional da música percussiva catarinense, e para a valorização dos
instrumentos de percussão e dos músicos que o executam (CANDEMIL
& PAIVA, 2013).

Assim, quanto ao resultado da prática dessas obras, Candemil e Paiva
(2013) acreditam que “todas as composições aqui descritas promovem a interação
entre as práticas musicais acadêmicas e extra-acadêmicas, por meio da interface
entre os estudos das áreas da Etnomusicologia e Educação Musical”. Por fim,
com a publicação do livro Percussão Catarina espera-se que possa de alguma
forma contribuir para incentivar outros estudos sobre organalogia de
instrumentos musicais, como também, que seja “uma ferramenta pedagógica
incentivadora e importante para o estudo das manifestações folclóricas de Santa
Catarina” (CANDEMIL & PAIVA, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho tinha como objetivo inicial apenas o levantamento e
catalogação dos instrumentos de percussão dos grupos folclóricos açorianos de
Santa Catarina, visando a classificação organológica, muito embora seja por si só
uma tarefa desafiadora, tendo em vista os recursos humanos e financeiros
disponíveis. Porém, no decorrer das atividades, após revisões e reflexões, a
pesquisa permitiu-se abrir para novos rumos, gerando outros desdobramentos.
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Percebemos que apesar de ser um assunto ainda pouco estudado, o que se
demonstra pela carência de produções bilbiográficas, esse cenário não reflete a
realidade. Constatamos na verdade uma ampla utilização de instrumentos de
percussão por parte dos grupos folclóricos açorianos, mesmo não atingindo a
totalidade dos grupos atuantes no Estado. Além da quantidade, verificamos que
existe uma grande diversidade de objetos percussivos.
Em relação a metodologia de pesquisa de campo, seguindo as
recomendações da Carta do Folclore Brasileiro, a observação foi a forma mais
empregada, sendo realizada principalmente durante a realização de eventos
folclóricos e/ou temáticos, nos quais foram feitos diversos tipos de registros. Em
relação a esse modelo de atuação, consideramos que foi adequado pois essa
pesquisa teve grandes avanços com sua utilização, contribuindo e facilitando a
classificação organológica dos instrumentos de percussão encontrados.
Após um longo período de coleta de dados, demos início a organização
dos instrumentos, e para tal foram utilizados como referência a classificação
organológica de Sachs e Hornbostel (1961) e o quadro classificatório proposto por
Satomi (2008). Devido a diversidade encontrada, constatamos que o referencial
teórico foi suficiente para dividir os instrumentos, sendo estes separados tanto
quanto a forma de produção de som, quanto a forma de execução. Para a
descrição dos instrumentos foi necessário o apoio de outras bilbiografias
específicas, já menciondas, bem como de sites na internet de fabricantes de peças
para instrumentos.
Entendíamos que se tratava de uma pesquisa do campo de
Etnomusicologia, uma das sub-áreas da Música, uma vez que estudávamos
práticas musicais de um determinado e específico grupo de pessoas, ou seja, de
uma certa maneira envolvíamos música e sociedade.
No decorrer dos trabalhos, sentimos a necessidade de avançar um pouco
mais nessa questão. Revendo rumos, partimos para o compartilhamento dos
dados, dando vazão a novos horizontes. Foi então que surgirão os
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desdobramentos da pesquisa: blog, exposição, oficinas, peças musicais e o livro,
os quais em contra-partida também ajudaram a divulgar a pesquisa como um
todo. Além disso, esses novos caminhos possibilitaram o estabelecimento de
importantes parcerias no âmbito institucional, envolvendo setores da graduação,
pesquisa e extensão da própria universidade.
Assim, os conteúdos resultantes dos primeiros anos de trabalho foram se
transformando em materiais educacionais, estabelecendo novos horizontes para
a pesquisa, por meio da inter-relação entre Etnomusicologia e Educação Musical,
colaborando inclusive para atender as novas demandas geradas pela Lei nº
11.769/08, que trata do ensino obrigatório de música nas escolas.
Espera-se que o presente trabalho possa estimular o desenvolvimento de
outras pesquisas sobre o tema estudado, contribuindo assim para dar mais
visibilidade aos instrumentos de percussão utilizados pelos grupos folclóricos
açorianos catarinenses, bem como para valorizar a cultura desses agrupamentos,
que com muita determinação vem mantendo tradições seculares que fazem parte
da formação e da história do povo de Santa Catarina.
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A recepção dos concertos sinfónicos dirigidos por David de Sousa
no Teatro Politeama em Lisboa (1913-1918)
Luís Miguel Santos
CESEM, FCSH, Universidade Nova de Lisboa
luismlsantos85@gmail.com
Resumo
Na década de 1910, após várias tentativas mais ou menos efémeras, a vida musical lisboeta
assistiu à consolidação dos concertos sinfónicos. No final de 1911 iniciaram-se no Teatro da
República os concertos da Orquestra Sinfónica Portuguesa, que se manteriam em séries anuais
sucessivas até 1928, dirigidos por Pedro Blanch (1877-1946). Em 1913, David de Sousa (1880-1918)
instituiu no Teatro Politeama uma série paralela, por aquela que mais tarde ficaria conhecida
como Orquestra Sinfónica de Lisboa. Trata-se de um episódio que assume uma importância
central para a compreensão do ambiente cultural do período da I República, bem como para a
história da música em Portugal, tendo em consideração o impulso que foi dado no sentido da
actualização da vida musical portuguesa. De facto, estes concertos parecem ter desempenhado
um papel importante na divulgação de um repertório orquestral bastante alargado e em grande
parte ainda desconhecido do público lisboeta.
Esta comunicação centra-se em torno dessa actividade sinfónica, particularmente sobre a série de
concertos dirigida no Teatro Politeama entre 1913 e 1918 por David de Sousa, recorrendo à
imprensa periódica da época com o objectivo de conhecer não só o repertório apresentado, mas
também a recepção dos concertos por parte de críticos e intelectuais. O discurso crítico produzido
a propósito do fenómeno dos concertos e dos repertórios em si é analisado no sentido de
compreender as ideias sobre música que circulavam neste período. Alguns tópicos a ter em conta
são o discurso sobre o repertório representativo de um cânone interpretativo de música sinfónica
germânica, o discurso sobre obras representativas do modernismo musical introduzidas nessa
ocasião, bem como o confronto entre ambas as tendências. Deve igualmente ter-se em
consideração o modo como a questão do nacionalismo se reflecte neste contexto, seja no destaque
dado a intérpretes e compositores portugueses, contemporâneos e do passado, seja na divulgação
de música sinfónica de cunho nacionalista.

Palavas-chave: Música sinfónica; recepção; cânone; modernismo; nacionalismo.
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Francisco de Sá Noronha (1820-1881): perfil de um músico
português entre as duas margens do Atlântico
Luísa Cymbron
CESEM, FCSH, Universidade Nova de Lisboa
lcymbron@sapo.pt

Resumo
Violinista e compositor, nascido e educado no Minho, Sá Noronha partiu aos 18 anos para o
Brasil, sem ter ainda verdadeiramente encetado uma carreira profissional. Era mais um dos
jovens letrados sem fortuna que procuravam do outro lado do Atlântico um futuro que os
acanhados meios portugueses tinham dificuldade em propiciar, e cujos retratos encontramos em
alguns romances de Camilo. A sua afirmação no meio musical e teatral do Rio de Janeiro deu-se
em paralelo com a de João Caetano, apostando em explorar os seus vários talentos, para públicos
diversificados, quer através de exibições como violinista nos intervalos de espectáculos dos
teatros de S. João, S. Francisco, S. Januário e Santa Teresa, quer escrevendo música para
adaptações de vaudevilles ou outras peças. Ao longo da sua vida cruzou o Atlântico pelo menos
quatro vezes, tendo trabalhado com inúmeras companhias teatrais, sobretudo no Rio de Janeiro
e no Porto. Acabaria por morrer no Rio, num momento em que, em colaboração com Artur
Azevedo, atingira sucesso como compositor de operetas, no Teatro Fénix Dramática. Esta
comunicação pretende analisar o perfil de um músico cuja carreira ilustra, de forma
paradigmática, as relações teatrais e musicais entre os dois países na segunda metade do século
XIX.
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Carlos de Brito, de História da Música em Portugal (Universidade Aberta, 1992), editou um volume
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Olhares sobre a Música em Portugal no Século XIX (Colibri, 2012).
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Música, teatro e sociedade nas comédias de
Luiz Carlos Martins Penna (1833-1846)
Luiz Costa-Lima Neto
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
costalimaneto.luiz@gmail.com

Resumo
Neste artigo exponho resultados parciais alcançados em minha pesquisa de doutorado. A fim de
verificar as maneiras como danças, árias de ópera, modinhas e músicas instrumentais foram
utilizadas em doze comédias de Martins Penna recorro a fontes como estudos de folcloristas,
anúncios publicados nos periódicos da época, relatos de viajantes, iconografia, manuscritos
autógrafos e partituras. Contemplo o processo da escuta e a rede de textos que, através da escuta,
confere significado a um texto específico. Para avaliar os significados múltiplos que os números
de música e dança adquiriram é necessário desvelar esta rede, ao mesmo tempo em que nos
aproximamos da recepção dos homens e mulheres que presenciaram, criaram ou recriaram as
práticas artísticas da época.
Palavras-chave: Martins Penna; musicologia histórica; entremez; ópera; teatro religioso; teatro
musicado.

Music, theater and society in the comedies of Luiz Carlos Martins Penna (1833-1846)

Abstract
In this article I set out the partial results obtained in my Phd research work. The aim is to verify
the ways in which dances, opera arias, modinhas and instrumental music were used in twelve
comedies by Luiz Carlos Martins Penna. I made use of sources such as folklore studies,
advertisements published in the periodicals of the time, accounts by travelers, iconographies,
autographed manuscripts and music scores. I consider the listening process and the network of
texts that, through listening, confer a meaning to a specific text. To evaluate the multiple
meanings that the music and dance numbers have acquired it is necessary to unravel this
network, at the same time as we go deeper into the reception of the men and women that
witnessed, created or recreated the artistic practices of the epoch.
Keywords: Martins Penna; Historical musicology; Entremez; Ópera; Religious Theatre; Musical
Theater.

INTRODUÇÃO
Este texto apresenta resultados parciais da pesquisa de doutorado em
Musicologia sobre o universo sonoro das comédias de Luiz Carlos Martins Penna
(Rio de Janeiro, 05 de novembro de 1815 – Lisboa, 07 de dezembro de 1848),
desenvolvida no âmbito do PPGM/Programa de Pós-Graduação em Música da
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UNIRIO, sob a orientação da Prof. Dra. Martha Tupinambá de Ulhôa, e coorientação da Prof. Dra. Maria de Lourdes Rabetti, do PPGAC/Programa de PósGraduação em Artes Cênicas da UNIRIO.
Luiz Carlos Martins Penna é consagrado pela historiografia do teatro
(HELIODORA, 1966, p.32; MAGALDI, 1996, p.42; PRADO, 1999, p.138), como o
iniciador da tradição da comédia de costumes no Brasil. As pesquisas sobre as
histórias do teatro e da música no Brasil não têm registrado, contudo, salvo raras
exceções (ARÊAS 1987; RABETTI, 2007), a contribuição de Martins Penna na
articulação entre esses dois campos. Segundo a primeira biografia escrita sobre o
autor (VEIGA, 1877, p.378), com cerca de 20 anos de idade ele estudou canto
(tinha voz de tenor) e contraponto. Estudos posteriores revelaram que Penna
cantava junto ao público de salão e compunha árias (ARÊAS, 1987). Entre os
meses de setembro de 1846 e outubro de 1847, quando já estava consagrado como
comediógrafo, passou a escrever folhetins semanais no Jornal do Commercio,
principalmente sobre as apresentações de óperas italianas e francesas realizadas
nos dois teatros principais da Corte: o Teatro de São Pedro de Alcântara e o
Teatro de São Francisco, cada qual com duas companhias; uma dramática, outra
lírica.
Ainda no período em que escreveu os folhetins, Martins Penna se engajou
em campanha pela criação do Conservatório de Música, fundado em 1848. Ele
pretendia que a instituição formasse cantores e instrumentistas capazes de atuar
num novo gênero misto de música e teatro que ele planejava criar, a ópera-cômica
brasileira. É interessante notar que projeto semelhante ao de Martins Penna
ocorreu aproximadamente na mesma época, em Portugal. Segundo Vasconcelos
(2007), em 1844 o compositor parmesão Ângelo Frondoni e o libretista Silva Leal
apresentaram uma composição original que obteve grande êxito, tendo como
título O Beijo. Pertencia a um gênero novo, denominado de “farsa lírica”, que –
de maneira análoga ao projeto de Martins Penna – tomava como exemplo a ópera
cômica francesa para constituir o embrião de uma “nova ópera portuguesa”
(VASCONCELOS, 2007, p.144).
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Martins Penna não pode ver realizado seu projeto de criação da “ópera
cômica brasileira”, pois foi vitimado pela tuberculose, no ano de 1848, aos 33
anos, em Lisboa. A esta altura, felizmente, ele havia deixado escritas cerca de
vinte comédias de costumes, nas quais observou o cotidiano com agudez, fixando
personagens e retratando, com ironia, as instituições nacionais, desde a religião
até a política (MAGALDI, 2008 [1996], p.42-62). A obra de Martins Penna reúne
influências do entremezes e farsas portuguesas, do teatro religioso ibérico, da
commedia dell’arte, do teatro de bonecos, do vaudeville e das tragédias, melodramas
e óperas românticas – por ele parodiadas e satirizadas. Na interface entre
literatura e música, suas comédias estão repletas de alusões a danças, loas e
ladainhas, letras de canções como modinhas, lundus e árias de ópera, títulos de
obras, nomes de compositores, cantores e instrumentistas, paródias de libretos
operísticos, além de termos técnicos e efeitos sonoros, como sons de sinos, pratos
quebrando, pancadaria, animais etc.
Qual a procedência e as características destas menções musicais e sonoras?
Como se equivaliam ou se opunham dentro do sistema de relações entre comédia
e música? Como as performances musicais ocorriam? Quem compunha, cantava
e tocava? Como era sua recepção pelo público? Como as músicas e sonoridades
aludidas nas comédias estavam relacionadas ao contexto sociocultural, político e
econômico da sociedade escravocrata e patriarcal da cidade do Rio de Janeiro?

I – DELIMITAÇÃO DO OBJETO
Contemplaremos o universo sonoro constituído pelas menções nos textos
e a utilização em cena de recursos musicais em doze comédias escritas por
Martins Penna, entre os anos de 1833 a 1846. Para responder às questões
propostas acima nossa pesquisa utilizou um conjunto de fontes, compreendendo
anúncios colhidos em periódicos da época, manuscritos autógrafos, estudos de
memorialistas, relatos de viajantes, iconografia e, quando possível, partituras.
Como assinalado por Cranmer (2008, p. 35), a respeito da música dos entremezes
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em Portugal, a ausência de partituras nos folhetos não deve ser entendida como
uma prova da ausência de música durante as performances teatrais, mas apenas
de que os trechos musicais apresentados ao vivo nos teatros não constaram das
edições impressas.
Os leitores e espectadores das comédias de Penna eram, em sua maioria,
frequentadores dos teatros da corte e, mais especialmente, do Teatro de São
Pedro de Alcântara, onde a maioria das peças do autor foi representada em meio
a programas que contavam com aberturas orquestrais (“sinfonias”), tragédias,
comédias, árias, coros, bailados, entremezes e farsas (SOUZA, 1968). Por meio
das menções musicais Martins Penna dialogava com o “horizonte de
expectativas” (JAUSS, 1994) destes leitores-espectadores-ouvintes qualificados,
culturalmente capazes de decifrar as intenções codificadoras do autor
(HUTCHEON, 1985). Para avaliar os significados múltiplos que as alusões
musicais inseridas nos textos das comédias adquiriram, tentamos desvelar a rede
de textos que conferia significado a um texto específico, ao mesmo tempo em que
nos aproximamos da escuta ou recepção dos homens e mulheres que
presenciaram, criaram ou recriaram as práticas artísticas da época.
Para fins de análise, dividimos as doze comédias em três grupos, segundo
critérios cronológicos e temáticos.

O primeiro grupo é integrado pelas seguintes comédias:
O Juiz de Paz da Roça (estreada em 04/10/1838);
Um Sertanejo na Corte (escrita provavelmente em 1833-1837, nunca
apresentada);
A Família e a Festa a Roça (estreada em 01/09/1840);
Os Dois ou o Inglês Maquinista (escrita provavelmente em 1842, estreada em 1845).
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O segundo grupo:
O Diletante (estreada em 25/02/1845);
O Namorador e A Noite de São João (estreada em 13/03/1845);
O Cigano (escrita em 1845, estreada em 15/07/1845);
Quem Casa, Quer Casa (estreada em 05/12/1845).

O terceiro:
O Judas em Sábado de Aleluia (estreada em 17/09/1844);
Os Irmãos das Almas (estreada em 19/09/1844);
O Noviço (estreada em 10/08/1845);
Os Ciúmes de um Pedestre [ou O Terrível Capitão-do-Mato] (estreada em
09/07/1846).

É possível delimitar as menções musicais inseridas nas doze comédias de
maneira aproximada, relacionando-as a personagens, espaços cênicos e contextos
socioculturais distintos. O primeiro grupo tem como espaço cênico as festas
populares, respectivamente uma festa de casamento e um cortejo da folia do
Imperador do Divino Espírito Santo na roça, além de um baile e uma Folia do dia
de Reis na cidade. As alusões musicais se referem à tirana, ao lundu, ao batuque,
à loa de Reis, entre outras. Estas alusões estão associadas principalmente aos
personagens de trabalhadores; escravos e homens livres pobres, como soldados
de baixa patente, em oposição às quadrilhas e contradanças dançadas pelas elites
em Bailes como o do Catete ou dos Estrangeiros. O segundo grupo tem como
espaço cênico principal as salas de casas na cidade do Rio de Janeiro e, de maneira
indireta, as ruas (com as procissões religiosas) e o Teatro de São Pedro de
Alcântara (onde eram apresentados programas mistos de música vocal, danças e
música instrumental, junto a números de malabares, mágica, equilibrismo etc.).
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As músicas e danças aludidas nas comédias deste segundo grupo (árias,
modinhas, caprichos para violino, danças) aparecem associadas principalmente
ao universo das camadas médias e altas da população da corte. O terceiro grupo,
por fim, tem como espaço cênico as salas de casas na cidade, as festas religiosas
nas ruas e, de maneira indireta, o mosteiro de São Bento, de onde personagens
querem escapar ou, pelo contrário, adentrar. As menções musicais estão
predominantemente associadas ao universo sacro, seja o da igreja ou das festas
nas ruas, misturando o som do órgão, os responsórios, as bandas de música com
suas fanfarras, além dos sons de foguetes, bombas e rojões.
O quadro a seguir identifica as referências musicais contempladas na
pesquisa, separando-as em subgrupos.
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Comédias

Músicas vocais

Danças

GRUPO 1

Loas das folias do Divino
Espírito Santo e de Reis.

Tirana, fado, valsa,
batuque,
galope,
coritiba, “música de
barbeiros”,lundu,
marcha.

GRUPO 2

“Modinha
anônima
“Astuciosos os homens são”,
canção
“Maria
Caxuxa”,
Lundu “Eu que sigo o meu
bem”, árias, duetos e tercetos
de ópera italiana (La Molinara
de Giovanni Paisiello e Norma
de Vincenzo Bellini), menção
às óperas Il Furioso, Belisario e
Anna
Bolena
(Gaetano
Donizetti).

Valsa, polca.

GRUPO 3

Responsório, trechos em
latim, “eu quero ser frade”,
rezas e trechos de ladainhas.

Polca.

Compositores e intérpretes

Vincenzo Bellini, Maria Malibran,
Carlo Bassini, Hector Berlioz,
Niccolò Paganini, Camille SaintSaëns, Padre Antônio Vieira,
“Charlatinini”, Charles-Auguste
de Bériot (autor de “Capricho para
violino Le Trêmolo, sobre um tema
de Beethoven, Op. 30”).

Instrumentos

Sonoridades não
convencionais

Viola, machete,
cornet-à-piston,
pandeiro, tambor.

Sino, cacos, pratos, coaxar de
sapos,
flatos,
louça
quebrando,
bofetadas,
chicotadas.

Fagote,
piano,
rabeca.

frauta,
sanfona,

Sino,
chicotadas,
louça
quebrando, som de luta,
gargalhadas,
ruído
de
fechadura, fogos de artifício.

Banda militar de
música, órgão.

Sino, foguete, assobio de
palha, gritos, estrondo de
portas batendo, sons de
animais como o leão.

Tabela 1. Relação de músicas vocais, danças, compositores, intérpretes e instrumentos e indicações de sonoridades não convencionais em doze
comédias de Luiz Carlos Martins Penna.
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II - ANÁLISES SELECIONADAS
2.1 – Primeiro grupo de comédias
2.1.1 – O Juiz de Paz da Roça
As primeiras comédias de Martins Penna, iniciando por O Juiz de Paz da
Roça (1833-1837), foram encerradas musicalmente como num entremez, gênero
que muito influenciou o autor brasileiro. Do latim intermissus, (ou seja, posto no
meio), o entremez era uma representação breve, de caráter jocoso, intercalado
entre os atos ou no final de uma tragédia ou comédia mais longa, terminando
geralmente com um número de música e dança. Era muito apreciado em Espanha
e Portugal, onde seu texto era vendido nas feiras em forma de folheto de cordel
(PRADO 2008 [1999], LEVIN 2005).
Encenada pela Companhia do ator dramático e empresário João Caetano,
a primeira formada exclusivamente por atores brasileiros (LEVIN, 2005, p.11), a
farsa O Juiz de Paz da Roça estreou dois anos antes da “maioridade” de Pedro II,
quando as apresentações de ópera estavam proibidas devido ao clima turbulento
que tomara as ruas e teatros da corte com os conflitos entre conservadores e
liberais (GIRON, 2004; MAGALHÃES JÚNIOR, 1972).
Segundo o manuscrito autógrafo do autor (depositado no Setor de
Manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro), a farsa deveria ser
finalizada com um número de música e dança – uma tirana. A tirana era uma
dança-canção de origem andaluza, que, entre 1780 e 1790, teve grande voga na
Espanha, aparecendo no final das tonadillas (cenas cômicas populares).
Geralmente, tinha compasso ternário ou binário composto e ritmo sincopado.
Seus versos consistiam de quatro linhas de oito sílabas com um estribilho
variável. Era dançada por um casal; a mulher movia seu vestido ou avental e o
homem seu chapéu ou lenço. Embora mais tarde tenha sido banida devido a sua
libertinagem crescente, persistiu até o final do século XIX (Grove Dictiionary of
Music).
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No Brasil, devido ao contato com o lundu, a tirana adquiriu a umbigada –
movimento coreográfico que ocorre quando o ventre da mulher bate à altura do
ventre do homem (ALVARENGA, 1982, p.187–8). A dança estava relacionada
musical e coreograficamente ao núcleo da farsa de Martins Penna, ao redor do
qual gravita uma história de amor entre a roceira Aninha e o soldado José da
Fonseca. Este núcleo consiste de várias audiências com um juiz de paz bronco e
corrupto, sendo que, na primeira destas, ocorre o julgamento do negro Gregório,
acusado por seus “donos”, o casal Inácio José e Josefa Joaquina, de ter agredido
a mulher com uma umbigada na encruzilhada do Pau-Grande, acusação
repudiada com veemência pelo negro, alegando que não dava umbigadas em
bruxas. Como se sabe, a umbigada é um movimento coreográfico e não expressa,
pelo menos a princípio, uma agressão (COSTA, 1998, p. 140). Durante a audiência
com o juiz de paz, a personagem Josefa Joaquina insinua o caráter sexual da
umbigada dizendo que aquela não havia sido a primeira vez e que não quis
contar ao seu marido para não... preocupá-lo.
Muito utilizada no teatro musical de Portugal, é provável que a tirana
tenha chegado ao Rio de Janeiro trazida por artistas portugueses especialistas em
entremezes, como Victor Porfírio de Borja (PRADO, 1972, p.9), cômico, cantor e
dançarino vindo ao Brasil em 1814, além do francês Lourenço Lacombe, que se
tornou primeiro bailarino no Real Teatro de São João. No Diário do Rio de Janeiro,
publicado em 27 de agosto de 1823, num programa a ser apresentado no Real
Teatro de São João, Lacombe dançou o “terceto espanhol intitulado As Tiranas” –
numa época em que os bailados eram musicados pelo famoso compositor Marcos
Portugal, então diretor musical do Real Teatro. O bailado foi apresentado antes
da “bem aceita farça Manoel Mendes” – a mesma que, segundo outro anúncio
publicado no Diário do Rio de Janeiro, em 26 de julho de 1821, foi encerrada com
um lundu cantado em duo por Victor Porfírio de Borja e por Maria Cândida de
Souza.
A partir de 1833, os anúncios publicados no Diário do Rio de Janeiro
começam a noticiar “o coro Tripili trapile”, sempre utilizado no final de farsas ou
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tonadillas. Acreditamos que o tal “coro” integra a Tirana del Tripili, atribuída ao
compositor espanhol Blas de Laserna (1751-1816), autor de 160 tonadillas (LOLO,
2002, p.443) – note-se que as palavras “tripili trapile” fazem parte do estribilho e
do próprio título desta tirana. A música tornou-se conhecida em toda a Europa
depois que o compositor Saverio Mercadante – o qual, nos anos de 1827-1828,
trabalhou no Teatro de São Carlos, em Lisboa (BRITO; CYMBRON, 1992, p.131;
CYMBRON, 2012, p.3) – usou-a na abertura de sua ópera buffa I due Figaro
(estreada em 1835), espécie de continuação de As Bodas de Fígaro, comédia do
francês Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, na qual W. A. Mozart se baseou
para criar a ópera Le Nozze di Figaro, estreada em 1786, em Viena.

Exemplo 1. Tirana del Tripili. Blas de Lacerna (1751-1816). Reproduzida do Grove Dictionary
of Music.

É provável que Martins Penna tivesse em mente a Tirana del Tripili, quando
concebeu o número final de dança e música de sua farsa O Juiz de Paz da Roça.
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Como os anúncios dos periódicos cariocas revelam, entre as décadas de 1830 e
1840, a Tirana del Tripili alcançou as principais províncias brasileiras, sendo
apresentada nos bailados, farsas e entremezes teatrais. Em anúncio publicado no
Diário do Rio de Janeiro, em 03 de outubro de 1838 – um dia antes da estreia de O
Juiz de Paz da Roça – foi mencionado certo “coro tripili-trapile”, como
encerramento musical e coreográfico da “engraçada farsa A Frauta Mágica”.
Outro anúncio, publicado em 14 de novembro de 1843, no Correio Mercantil, em
Salvador (Bahia), menciona a “muito aplaudida Tonadilla Espanhola, a qual
sendo precedida de uma nova e jocosa cena cômica, finalizará com o tripili trapili,
que será por três vezes repetido no fim de cada uma de três novas quadras, que
serão cantadas.” A ‘Tonadilla Espanhola’ referida no anúncio foi representada
antes da comédia A Família e a Festa da Roça, de Martins Penna, finalizada com
lundu e música da barbeiros, sobre a qual voltaremos mais à frente.
Em 1842, O Juiz de Paz da Roça teve seu texto publicado pela Tipografia
Imparcial do editor e poeta mulato Francisco de Paula Brito, letrista de lundus
pioneiros, publicados desde 1833, no periódico A Mulher do Simplício ou A
Fluminense

exaltada,

o

primeiro

devotado

inteiramente

às

mulheres

(HALLEWELL, 2012 [1985], p.175). A rubrica (didascália) de Martins Penna faz
menção a “um fado bem rasgadinho... bem choradinho...”, acompanhado pela
tirana na viola, e por palmas e caquinhos (instrumentos percussivos de sucata),
além de dança (MARTINS PENNA, 2007 [1842], p.47, v. I). A tirana-dança se
tornara canção, ao receber, na edição impressa, uma letra:

TOCADOR (cantando)

Ganinha minha senhora,
Da maior veneração;
Passarinho foi-se embora,
Me deixou penas na mão.

TODOS

Se me dás que comê,
Se me dás de bebê,
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Se me pagas as casas,
Vou morar com você. (Dançam)
JUIZ – Assim, meu povo! Esquenta, esquenta!...
MANUEL JOÃO – Aferventa!
TOCADOR (cantando)

Em cima daquele morro
Há um pé de ananás;
Não há homem nesse mundo,
Como nosso juiz de paz.

TODOS

Se me dás que comê,
Se me dás de bebê,
Se me pagas as casas,
Vou morar com você. (Dançam)

JUIZ – Aferventa, aferventa!...
(MARTINS PENNA, 2007 [1842], p.47-48, v. I)

Desde o início da década de 1820, os relatos de viajantes fazem referência
ao fado como dança de negros. Em 1825-26, por exemplo, o oficial alemão Carl
Schlichtorst registrou um seu diário (editado em 1829):

A dança favorita dos pretos chama-se Fado. Consiste
num movimento que faz ondular suavemente e tremer o corpo,
e que exprime os sentimentos mais voluptuosos da pessoa de
uma maneira tão natural como indecente. As posições desta
dança são tão fascinantes que não é raro vê-la ser dançada por
bailarinos europeus, com sonoro aplauso, no Teatro de São
Pedro de Alcântara (Schlichtorst citado por NERY, 2004, p.20).

A descrição do viajante alemão, somada à rubrica de Martins Penna (“um
fado bem choradinho”) sugere que o fado não era uma dança rápida,
pressupondo um andamento moderado (NERY, 2004, p.29), que acelerava com o
495

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

decorrer da dança (a fala do personagem do juiz: “Aferventa, aferventa!”,
poderia ser entendida musicalmente como uma indicação de agógica, ou seja, um
acelerando).
A quadra setissílaba “Em cima daquele morro,/ Há um pé de ananás;/
Não há homem neste mundo/ Como nosso juiz de paz”, por sua vez, é
semelhante à letra de uma canção que circulava desde a colônia, ligada aos dotes
matrimoniais, da qual não conseguimos ainda localizar registro em partitura.
Mariza Lira (1955) assinala que os dotes eram tão caros no século XVIII que os
noivos se esquivavam das bênçãos matrimoniais e, por isso, o número de
casamentos caiu muito. Para remediar o mal, em 1749, a metrópole resolveu
restringir os dotes. Mesmo assim os homens previdentes pensavam: “casar é
bom, mas não casar é melhor”. O povo “glosou com filosofia a questão
matrimonial, cantando a toada simples que se inicia com um ‘pé de cantiga’
usado em Portugal e muito empregado em todo o Brasil” (LIRA, 1955, p.32):

Lá em cima daquele morro,
Ó Dona,
Tem um pé de jatobá,
Não há nada mais pió,
Ai, Sra. Dona,
Do que um homem se casá.

A técnica da glosa, como esclarece Brito em estudo sobre os vilancicos
ibéricos (1998, p. 32), consiste na criação de novas estrofes compostas (ou
improvisadas) para um mesmo refrão, que passa a chamar-se mote ou tema. A
letra da canção de O Juiz de Paz da Roça utiliza um mote setissílabo, uma
redondilha maior.
A palavra “Ganinha”(“Ganinha minha senhora, da maior veneração”) –
que não apareceu em nenhuma fonte por nós pesquisada no Brasil –
surpreendentemente consta da letra da modinha no. 7, intitulada “Ganinha,
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minha ganinha”, incluída na coleção manuscrita Modinhas do Brasil. A coleção
consiste num conjunto de 30 peças para duas vozes solistas e baixo-contínuo,
provenientes do último quartel do século XVIII, sem indicação de autoria,
depositadas na Biblioteca da Ajuda, em Lisboa (LIMA, 2001, p.13-55). O trecho
da modinha no. 7, onde aparece a palavra “ganinha”, é bastante sincopado, se
aproximando da rítmica do lundu, considerado uma das matrizes principais dos
gêneros de música popular urbana no Brasil, como o maxixe e o samba, por
exemplo. O acompanhamento no violão utiliza arpejos em semicolcheias e
harmonia simples, encadeando sucessivamente os acordes de tônica e dominante
(F – C7), como no lundu.

Exemplo 2. Modinha “Ganinha, minha ganinha”. Reproduzida de LIMA (2001, p. 89-91; 226).

O número final de O juiz de Paz da Roça – mistura híbrida de danças
espanholas (tirana) e afro-brasileiras (lundu, fado), consideradas lascivas pelos
observadores da época – foi apropriado pelos homens de letras e artistas negros
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da cidade. Em 1844, Martins Penna, Paula Brito, o ator João Caetano, Estela
Sezefreda (atriz e dançarina que representou o personagem de Aninha na farsa
de Penna), além do escritor negro Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa,
considerado o autor do primeiro romance no Brasil, uniram-se num benefício
para a liberdade de um escravo. O “benefício” era um recurso utilizado para
atrair o público e aumentar a bilheteria de um espetáculo, que reverteria para o
beneficiado. O ineditismo do anúncio, a seguir, consiste em o beneficiado ser um
escravo e não um indivíduo de condição livre, geralmente um cantor, dançarina
ou, ainda, uma Irmandade.

Figura 1 – Anúncio de um benefício para a liberdade de um escravo. Diário do Rio de
Janeiro. 07 de junho de 1844

Note-se no anúncio que a “farça O Juiz de Paz da Roça” foi incluída na
programação “atendendo aos imensos pedidos [do público]”. O número final do
“fado da TIRANA” aparecia em destaque, como importante atrativo teatralmusical-coreográfico para o benefício de uma liberdade.
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2.1.2 – Um Sertanejo na corte
PRIMEIRO CIGANO – Assim mesmo que é a moda em Paris.
TOBIAS – Em quê?
PRIMEIRO CIGANO – Em Paris.
TOBIAS – Não conheço este homem.
(MARTINS PENNA, 2007 [1833-1837], p.56-57, v. I)

A farsa Um Sertanejo na corte foi escrita provavelmente entre os anos de
1833 e 1837. O texto chegou incompleto aos dias de hoje e não parece ter sido
publicado ou representado na época. O sertanejo Tobias da Encarnação é “um
mineiro de classe baixa” (MARTINS PENNA, 2007 [1833-1837], p.50, v. I), com a
pronúncia característica da região de Minas Gerais (erres “enrolados”), que visita
a cidade do Rio de Janeiro, então corte e capital do Império. Após ser enganado
por dois ciganos na cena inicial, Tobias passa a descobrir o universo citadino, e
acredita que o piano “é aquele bicho que canta tão bonito e que está dentro
daquele caixão”, que os manequins de cera da Rua do Ouvidor são “mulheres
sem pernas e barrigas”, e que uma carruagem é “uma casinha em riba de umas
rodas e puxadas por dois burros com umas cangalhas muito bonitas” (MARTINS
PENNA, 2007 [1833-1837], p.61, 63, 68-69, v. I).
Enquanto que a “corte” aparecia relacionada ao Baile dos Estrangeiros e
às contradanças francesas, valsas e ao galope, o espaço da “roça”, por sua vez,
era associado à curitiba (dança semelhante ao fandango espanhol), ao machete
(tipo de viola rústica tocada principalmente pelas camadas baixas da população)
e ao batuque (reunião festiva de negros escravos e forros, em sua maioria, além
de homens livres pobres, com música, dança e comida – proibida pela polícia,
sempre temerosa ante a possibilidade de motim dos escravos).

INÊS – É esta a primeira vez que o senhor vem ao Rio?
TOBIAS – Senhora sim, e estou arrependido de não ter vindo há mais
tempo; há muitas coisas bonitas por cá.
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INÊS – É verdade, porém o senhor ainda não viu nada. Oh, se fosse ao
baile dos Estrangeiros, então se admiraria!
TOBIAS – Baile! O que é baile?
INÊS – É uma casa aonde a gente vai à noite dançar.
TOBIAS – Isto não se chama baile, chama-se batuque. Ora diga-me, lá
dança-se a curitiba?
INÊS – Não senhor, porém dançam-se contradanças francesas, valsas,
galopes...
TOBIAS – Oh, oh, oh...! Esta é boa! Então o meu cavalo também sabe
dançar, e portanto pode ir a essa coisa.
(MARTINS PENNA, 2007 [1833-1837], p.67-68).

2.1.3 – A Família e a Festa da Roça
A Família e a Festa da Roça (estreada em 1840) é uma adaptação da
comédia do dramaturgo francês Jean-Baptiste Poquelin Molière, L’Amour
médecin (O Doutor do amor). A exemplo do personagem José da Fonseca, de O
Juiz de Paz da Roça, em A Família e a Festa da Roça o soldado Antônio do Paud’Alho tenta impressionar sua amada Quitéria, seduzindo-a com os encantos da
corte, de onde Antônio acabara de voltar. Assim como na comédia anterior, o
Baile dos Estrangeiros também é aqui mencionado. O texto de Martins Penna
demarcava as diferenças sociais e econômicas que separavam, de um lado, um
simples soldado como Antônio do Pau d’Alho, de outro, a clientela de
frequentadores habituais do ao Baile dos Estrangeiros, membros das elites
econômicas da corte Imperial.
Como vimos na análise da comédia anterior, o repertório dos bailes da
corte consistia de contradanças francesas, valsas, galopes – entre outros gêneros
e estilos. Segundo Zamith (2011, p.65), as origens da contradança ou quadrilha
remontam à Idade Média, quando “cavaleiros integrantes de corporações
militares participavam de jogos equestres, em que demonstravam habilidade em
dominar suas montarias”. Durante a Renascença e o Barroco, espetáculos deste
tipo eram organizados nos torneios e carrosséis. Estes espetáculos equestres eram
originários da Itália, nos quais companhias de cavalarias integradas por homens
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ricamente vestidos se agrupavam em squadriglias ou quadriglias. Compositores
como Johann Heinrich Schmelzer (1623-1680) escreviam músicas para o balé a
cavalo (Zamith 2011, p.66-67) utilizando instrumentos como os clarins que
tocavam danças da suíte barroca, como a allemande, a courante, a sarabanda e a giga.
No século XIX, a quadrilha teve muita importância no repertório dos
bailes da sociedade carioca, competindo com a valsa e a polca. Ela apresentava
cinco partes independentes, que não se repetiam, e cuja forma estava relacionada
com a coreografia. Era dançada ou apenas executada nas festas que ocorriam
durante o ano, não havendo época determinada para sua realização –
diferentemente do que ocorre a partir do século XX, quando as quadrilhas
passam a integrar exclusivamente os festejos juninos.
Localizamos a partitura de uma quadrilha cuja data de publicação é
relativamente próxima à da encenação da comédia de Penna, cuja análise será
útil para fins de comparação. Trata-se da Quadrilha n. 5, intitulada “Botafogo”,
de autoria de Demétrio Rivero publicada em 1856, no pioneiro Álbum Pitoresco
Musical, contendo partituras de sete peças de compositores brasileiros para piano
solo: polca, redowa, valsa, schottisch, polka-mazurca e duas quadrilhas. Note-se
que a quadrilha composta por Demétrio Rivero não apresenta síncopes ou
contratempos, diferentemente da rítmica (sincopada) da Tirana del Tripili.
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Exemplo 3. Quadrilha No. 5. “Botafogo”. Demétrio Rivero. Reproduzida do Álbum pitoresco e
musical, Rio de Janeiro, 1856.

Contrastando com o Baile dos Estrangeiros e seu repertório de quadrilhas
e contradanças europeias Martins Penna solicitou, no 2º. Quadro da comédia, a
inclusão de uma Folia do Imperador do Espírito Santo completa, com “oito
rapazes vestidos de jardineiros, trazendo duas violas, um tambor e um
pandeiro”, além de músicos barbeiros que tocam o lundu, entre vivas e repicar
de sinos. O modelo ainda era o entremez português, mas, diferentemente de O
Juiz de Paz da Roça – onde a música aparecia de maneira pontual ao fim da farsa
– em A Família e a Festa da Roça Martins Penna solicitou que a música fosse
incluída durante todo o 2º. Quadro, intercalada com as cenas ou sobreposta às
falas dos personagens.
Segundo a rubrica de Martins Penna, um folião devia cantar solo duas
estrofes, sucedidas de dança, música de barbeiros e aplausos.
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UM FOLIÃO (cantando) –

A pombinha está voando
Pra fazê nossa folia,
Vai voando, vai dizendo:
Viva, viva esta alegria.

(dançam e todos aplaudem com palmas, bravos e vivas)
FOLIÃO (cantando) –

Esta gente que aqui está
Vem pra vê nosso leilão,
Viva, viva a patuscada
E a nossa devoção!

(dançam. Os sinos repicam, os barbeiros tocam o lundu e
todos dançam e gritam, e abaixa o pano)
(MARTINS PENNA, 2007 [1837], p.138, vl. I).

Não foram localizadas partituras desta loa, mas a crítica publicada no
Jornal do Commercio, em 05 de setembro de 1840 – onde o folhetinista escreve que
“as cenas finais da festa do Espírito Santo foram muito bem caracterizadas: os
foliões, os barbeiros [...] tudo realmente é assim” – nos leva a crer que os
intérpretes da “música de barbeiros” na performance realizada no Teatro de São
Pedro de Alcântara integravam um pequeno conjunto instrumental (à maneira
dos barbeiros negros). Como assinalado pelos viajantes J. B. Debret (2009 [18151831]) e Thomas Ewbank (1976 [1846], p.191, 213), os barbeiros tocavam danças
como lundus, valsas, quadrilhas e contradanças francesas em instrumentos de
sopro (pistom, trompa, clarineta, corneta, flautim), cordas (viola, violino) e
percussão (tambor e pandeiro), animando as procissões da corte e as festas de
Irmandades católicas, como as de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos
e as do Divino Espírito Santo. A festa do Divino Espírito Santo, realizada em
junho, era então a maior festa da corte, tendo o Campo de Santana como seu locus
principal. Neste, eram apresentadas peças de teatro em palcos improvisados em
barracas, cosmoramas, números de mágica e malabares, bandas de música e até
árias de ópera cantadas pelas divas dos diletantes da corte, como a soprano
italiana Augusta Candiani.
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Sobre ela, escreveu Machado de Assis:

A Candiani não cantava, punha o céu na boca e a boca no
mundo. Quando ela suspirava a Norma era de por a gente fora de si. O
público fluminense que morre por uma melodia, como macaco por
banana, estava então nas suas auroras líricas. Ouvia a Candiani e perdia
a noção de realidade. Qualquer badameco era um Píndaro (Machado
de Assis, citado por ANDRADE, 1967, p.201).

2.1.4 – Os Dois ou o Inglês maquinista
A comédia estreou em 28 de janeiro de 1845, no Teatro de São Pedro de
Alcântara, encenada pela Companhia dramática portuguesa trazida por Pedro I
ao Brasil, em 1829 (Prado 1972, p.13-14). Suas primeiras representações
ocorreram em benefício dos atores Francisco de Paula Dias, Gertrudes Angélica
da Cunha e da primeira dançarina Francisca Farina. Além da Companhia
dramática portuguesa o Teatro de São Pedro de Alcântara contava com uma
Companhia lírica italiana, mais orquestra e coristas.
Assim como em suas comédias anteriores, Martins Penna constrói a trama
teatral de Os Dois ou O Inglês Maquinista a partir de uma história de amor.
Mariquinha gosta de Felício, mas sua mão é disputada por Negreiro, traficante
de escravos, e seu rival, o inglês Gainer (nome que poderia ser traduzido por
“ganhador”), inventor de máquinas mirabolantes, como a de fazer açúcar com
ossos humanos triturados. A disputa entre o português Negreiro e o inglês
Gainer estava relacionada às questões espinhosas da escravidão e do tráfico
negreiro, objetos de contenda internacional entre Brasil, Portugal e Inglaterra.
Apesar da Lei Eusébio de Queiroz, promulgada em 07 de novembro de 1831,
determinar, em seu artigo 1º, que: “Todos os escravos que entrarem no território
ou portos do Brasil, estão livres”, mais de 750 mil pessoas foram contrabandeadas
para o Brasil desde a promulgação da lei até o ano de 1850, quando o tráfico
negreiro foi enfim abolido (CHALHOUB, 2012, p.46).
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Em Os Dois ou o Inglês maquinista (1842), a “Loa de Reis” cantada no final
da comédia estava relacionada à temática racial abordada na trama teatral. Notese que um dos três reis (da Folia), que vem do Oriente para saudar o nascimento
de Jesus, é denominado Baltazar, um negro, Rei do Congo. Sua estátua era
venerada nas duas igrejas destinadas aos negros na cidade do Rio Janeiro: a Igreja
de Nossa Senhora do Rosário e a de Nossa Senhora da Lampadosa. A Igreja da
Lampadosa abrigava a Irmandade homônima, fundada em meados do século
XVIII, da qual fazia parte o já mencionado Paula Brito, principal editor das
comédias de Martins Penna. A irmandade promovia missas e Te Deum em
benefício do teatro; em troca, parte da receita obtida com a venda de bilhetes das
comédias de Martins Penna era revertida em benefício das Irmandades,
auxiliando seus membros a obter a liberdade de irmãos escravizados e suas
famílias. É possível que os músicos que tocaram na “Loa de Reis” de Os Dois ou
o Inglês maquinista tenham sido contratados das Irmandades, ou, ainda, os
professores da orquestra do Teatro de São Pedro, alguns dos quais envolvidos,
desde a década de 1830, com o comércio de partituras e/ou com o teatro
musicado, como é o caso do clarinetista João Bartolomeu Klier e do fagotista
Francisco da Mota.
A rubrica de Martins Penna solicita:

Entram os moços e moças que vêm cantar os Reis; alguns deles,
tocando diferentes
instrumentos, precedem o rancho. Cumprimentam quando entram.
O MOÇO – Vamos a esta, rapaziada!
UM MOÇO E UMA MOÇA (cantando)
(Solo)
No céu brilhava uma estrela,
Que a três Magos conduzia
Para o berço onde nascera
Nosso Conforto e Alegria
(Coro)
Ó de casa, nobre gente,
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Acordai e ouvireis,
Que da parte do Oriente
São chegados os três Reis
(Ritornelo)
(Solo)
Puros votos de amizade,
Boas-festas e bons Reis
Em nome do Rei nascido
Vos pedimos que aceiteis.
(Coro)
Ó de casa, nobre gente,
Acordai e ouvireis,
Que da parte do Oriente
São chegados os três Reis
(MARTINS PENNA, 2007 [1842], p.219)

Nossa pesquisa encontrou duas partituras publicadas no Brasil e uma em
Portugal, todas de fins do século XIX – posteriores, em cerca de meio século, à
comédia de Penna –, cujas letras são semelhantes à “Loa de Reis” de Os Dois ou o
Inglês maquinista. A seguinte partitura, por exemplo, foi publicada em Portugal,
no ano de 1893.

Exemplo 4. Santos Reis. Trecho reproduzido de NEVES (1893-1899).
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A loa está na tonalidade de Sol Maior e tem compasso quaternário simples.
O ritmo é bem marcado e não apresenta síncopes ou contratempos. Tem, talvez,
caráter algo militar, como uma marcha. A melodia é cantada a duas vozes, de
maneira semelhante à textura vocal solicitada por Martins Penna em sua
comédia. O acompanhamento harmônico mantém o baixo pedal em Ré,
sobreposto a acordes de tônica e dominante.
O segundo exemplo foi incluído por Mello Moraes Filho em seu livro
Cantares Brasileiros – Cancioneiro Fluminense, publicado em 1900, no Rio de Janeiro.
(MORAES FILHO, 1900, p.61).

Exemplo 5. Cantata de Reis. Reproduzida de MORAES FILHO, 1900.

A melodia está em compasso quaternário e tem início anacrústico.
Apojaturas são utilizadas nos cs. 5, 9 e 11. A diferença fundamental com relação
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à melodia anterior (portuguesa) está na 2ª. parte desta cantata. Contrastando com
o ritmo marcado da 1ª. estrofe (“Ó de casa, nobre gente, Escutai e ouvireis, Lá das
bandas do Oriente são chegados os três Reis”) a partir da anacruze do compasso
15, o ritmo da melodia se torna sincopado, como num lundu, acompanhando a
mudança de caráter da letra, que passa do registro sacro para o profano: “Se eu
soubesse que havia função [festa] trazia mulatas de meu coração”.

2.2 – Segundo grupo de comédias
2.2.1 – O Diletante
O segundo grupo de comédias compreende, inicialmente, O Diletante
(1844), estreada em 25 de fevereiro de 1845, em benefício do ator português
Germano de Oliveira – rival de João Caetano –, da Companhia Dramática
portuguesa do Teatro de São Pedro de Alcântara. A segunda representação
ocorreu em benefício da atriz e dançarina Gabriela da Cunha De-Vecchy, filha de
Gertrudes Angélica da Cunha, antes mencionada. Nenhum destes atores era
especializado em canto. Germano deve ter imitado o bel canto – como uma
paródia cômica e grotesca – enquanto Gabriela dançava a “Maria Caxuxa”,
mencionada na comédia.
Em O Diletante, o protagonista, José Antônio, é um diletante apaixonado
pela ópera italiana, especialmente a Norma, de Vincenzo Bellini (cujo enredo é
parodiado em O Diletante), desprezando as cantigas nacionais. Como assinalado
por Rabetti (2007, p. 71), a oposição colônia-metrópole é prenunciada pelo
cenário de O Diletante, onde dois instrumentos musicais estão dispostos
estrategicamente:

Sala em casa de José Antônio. No fundo, porta de saída; à
direita e esquerda, portas que dão para o interior. Rica mobília de
mogno. À direita, um piano, sobre o qual estarão várias músicas, e à
esquerda, um sofá, sobre o qual estará uma viola
(MARTINS PENNA, 2007 [1844], p.349–352, vol. I)
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Os polos opostos (colônia-metrópole) são ocupados, de um lado, pela
figura do diletante José Antônio, apaixonado perdidamente pela Norma e, de
outro, pelo fazendeiro paranaense Marcelo, com seus costumes alimentares, sua
viola, fados e modas regionais.
Na cena II, abaixo, Martins Penna desenha outros contrastes musicais:

Cena II
JOSEFINA – Chamou-me, meu pai?
JOSÉ ANTÔNIO – Vem cá, loucazinha. Que fizeste da Casta
Diva?
JOSEFINA – Está sobre o piano.
JOSÉ ANTÔNIO – Vai procurá-la.
JOSEFINA – Quer cantá-la?
JOSÉ ANTÔNIO – Divirta-se a menina comigo.
JOSEFINA – Se é para cantar, não procuro. Já não posso aturála. É maçada!
JOSÉ ANTÔNIO – Que dizes, bárbara? A Casta Diva maçada?
Esta sublime produção do sublimíssimo gênio?
JOSEFINA – Será sublimíssima, mas como há algum tempo
para cá que eu a tenho ouvido todos os dias cantada, guinchada, miada,
assobiada e estropiada por essas ruas e casas, já não a posso suportar.
Todos cantam a Casta Diva – é epidimia!
JOSÉ ANTÔNIO – E o mais é que tens razão. Ouve-se daqui:
(canta a Casta Diva com voz fanhosa) Ouve-se dali: (canta com voz
muito fina) Mais adiante um moleque: (assobia-a) Estragam-na!
Assassinam-na! Mas tu cantas bem.
JOSEFINA – Obrigada, mas não a cantarei mais!
JOSÉ ANTÔNIO – Está bom; mas há de cantar o dueto: Mira, o
Norma, a tuoi gnocchi... (cantando)
JOSEFINA – E com quem? O papá faz a parte da Norma?
JOSÉ ANTÔNIO – Com tua mãe.
JOSEFINA – A mamã cantando!... Ela, que apenas canta a
Maria Cachucha quando está cosendo, e isso mesmo desentoadíssima!
Ora, papai!
(MARTINS PENNA, 2007 [1844], p. 350-352, vol.I)
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Martins Penna cria, no diálogo acima, uma oposição entre, de um lado, a
lenta e trágica ária italiana “Casta Diva” (e o dueto Mira, o Norma, a tuoi gnocchi)
e, de outro, a “Maria Cachucha”. A “Casta Diva” tornara-se famosa na voz da
soprano italiana Augusta Candiani, prima donna da Companhia lírica italiana do
Teatro de São Pedro de Alcântara.
O avesso cômico da “Casta Diva” era a “Maria Caxuxa”, originalmente
uma dança popular espanhola, em compasso ternário simples ou binário
composto, com acompanhamento de castanhetas e andamento acelerando do
moderado ao vivo. Ela era interpolada com outras danças em apresentações
teatrais, sempre como dança lasciva a tentar os homens. Em Portugal, nas
décadas iniciais do século XIX, a cachucha espanhola foi novamente
reapropriada e a letra da canção passou a fazer menção a uma personagem
popular, licenciosa, brejeira e farsesca, a “Maria Cachucha” (ou Capucha), que
dorme acompanhada de um gato preto e bravo que a “arranha” no traseiro ou
com um tal de frade Bento (TEIXEIRA, 1981).
A primeira referência sobre a caxuxa que encontramos no Diário do Rio de
Janeiro data de 31 de outubro de 1823, cerca de um ano após a Independência,
quando o periódico anunciou um programa no Real Teatro São João, em
benefício da atriz e dançarina brasileira Estela Sezefreda – a mesma que
protagonizou as farsas O Juiz de Paz da Roça e A Família e a Festa da Roça, de Martins
Penna. Os anúncios publicados no Diário do Rio de Janeiro, nas décadas de 1830 e
1840, adjetivavam sua coreografia como “linda” e, principalmente, “engraçada”,
mas também a criticavam por ser “voluptuosa, com aplaudidos requebros,
reboleios e saracoteios”, enquanto que a roupa das dançarinas de caxuxa foi
referida como um “indecente saiote”. Ela aparece nos anúncios junto a outras
danças “lascivas”, como o fandango, o lundu, a tirana, o miudinho, os boleros e,
a partir de 1844, a polka (ULHÔA, COSTA-LIMA NETO, 2013, p. 60-61).
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Maria Caxuxa

Maria Caxuxa

Quem te caxuxou?

Com quem dormes tu?

Foi o frade Loyolo

Eu durmo sozinha

Que aqui passou

Sem medo nenhum

Maria Caxuxa

Maria Caxuxa

Quem é teu amor?

Que vida é a tua?

É um soldadinho

Comendo e bebendo

Que rufa tambor

Passeando na rua.

Exemplo 6. “Maria Caxuxa”. Reproduzida de ALVARENGA (1982, p.184-85).

2.2.2 – O Cigano
A comédia O Cigano foi estreada em 15/07/1845, no Teatro de São Pedro
de Alcântara, em benefício do ator Florindo Joaquim da Silva. Como assinalado
por Magalhães Jr. (1972, p.130), o Rio de Janeiro imperial foi habitado por muitos
ciganos, que se instalaram, inicialmente, na região central da cidade, aonde
chegou a haver uma Rua dos Ciganos (atual Rua da Constituição). O Largo do
Rocio Grande (hoje Praça Tiradentes), por sua vez, era conhecido como Campo
dos Ciganos.
Dois personagens de ciganos aparecem no início de O Sertanejo na Corte,
assim como o número final de canto e dança de O Juiz de Paz da Roça se refere a
uma, “Ganinha, minha senhora”, aparentemente uma contração fonética de
“ciganinha”. Há ainda as danças de origem andaluza, como a tirana, o fandango
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e a caxuxa, mencionadas em comédias de Penna. Na comédia O Cigano, por sua
vez, o cigano Simão tem três filhas, cada uma com um cortejador: a primeira um
cocheiro de ônibus; a segunda o caixeiro de uma taverna; a terceira um cambista
de teatro. Cada uma delas, à revelia das outras, tinha planejado introduzir o
namorado em casa, de noite, mesmo correndo o risco de o cigano descobrir tudo.
Nessa mesma noite, contudo, o cigano marca um encontro de negócios com seus
cúmplices, um vigia alfandegário corrupto e um ladrão de escravos
(MAGALHÃES JR,1972, p.130).
Na cena inicial Martins Penna solicitou que as três personagens femininas
cantassem, enquanto coziam, uma modinha anônima intitulada “Astuciosos os
homens são” – substituindo a palavra “astuciosos” por “maliciosos”. Segundo
Taborda (2011, p.118), a modinha foi referida em 1838, no Correio das Modas –
periódico no qual Martins Penna iniciou sua carreira, escrevendo crônicas –
sendo publicada em 1840, pela tipografia de Pierre Laforge, antes mencionado.
Acreditamos ser possível que Martins Penna tenha composto esta modinha,
ocultando a autoria como precaução, de maneira a evitar que seu nome fosse
associado a um gênero musical de pouco prestígio social, o que poderia por em
risco o emprego de funcionário público que fragilmente garantia o sustento ao
jovem comediógrafo.
“Astuciosos os homens são” está em Mib maior, e apresenta certas
características melódicas semelhantes às árias de ópera: ornamentação
(bordaduras, appoggiaturas e notas de passagem), melismas e tessitura vocal
relativamente extensa (mib3 ao sol4). A harmonia (V–I) e o ritmo repetitivos do
acompanhamento no piano sugerem uma dança.
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Exemplo 7. Modinha anônima “Astuciosos os homens são.” Setor de Música da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro, localizador L–I –33[6].

Ao inserir em sua comédia a modinha acima Martins Penna parecia estar
enfatizando esteticamente um elo que, comercialmente, aproximava o teatro
dramático do teatro lírico, em outras palavras, a farsa das óperas. Godói (2011)
descobriu que 41% do acervo da Livraria de Paula Brito (editor das comédias de
Martins Penna) eram compostos por libretos traduzidos das óperas de Vincenzo
Bellini, Giacomo Meyerbeer, Giovanni Paccini, Gioacchino Rossini e Giuseppe
Verdi. O número de peças teatrais editadas, por sua vez, se sobressaía ao de
romances e poesias e – importante –, as comédias de Martins Penna apareciam
no topo da lista de vendas, logo abaixo dos libretos de ópera.
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Além disso, a modinha estava relacionada a um segmento do público
consumidor em ascensão: as mulheres, em especial as moças da incipiente classe
média do Segundo Império. As mudanças econômicas afetavam os papéis sociais
e vice-versa. “Astuciosos os homens são” estava perfeitamente integrada à
textura dramática da comédia. Como demonstra o trecho a seguir, o melisma e,
pincipalmente, o salto descendente (mib–sol) no fim da palavra “enganar” se
assemelham a uma risada. Trata-se de um gesto vocal por meio do qual a cantora
desdenha da moral patriarcal, enquanto, à distância, flerta com a burguesia e o
liberalismo.

Exemplo 8. Trecho da modinha “Astuciosos os homens são”.

2.2.3 – Quem casa, quer casa e O Namorador ou A Noite de São João
A comédia Quem casa, quer casa estreou em 05/12/1845, em benefício do
ator português José Cândido da Silva, também cantor buffo e dançarino. A partir
da pesquisa nos periódicos reconstituímos parcialmente a trajetória de José
Cândido, que atuou nos teatros da corte desde 1833 até 1856, ano de seu
falecimento. Ele representava tanto dramas e tragédias, como comédias e farsas.
Seu repertório vocal consistia de modinhas e lundus (Iaiazinha meus gostinhos),
árias e duetos de ópera (como O Turco na Itália, de Rossini, ou O Borgomestre de
Sardau, de Donizetti), além de paródias cômicas, como o dueto de O Barbeiro de
Sevilha, O posto abandonado, O Meirinho e a pobre, a “engraçada ária” O Sorvete, a
burleta O sapateiro e, por fim, tonadillas.
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Nesta comédia-provérbio o personagem Eduardo é um “rabequista”
(violinista) que mora de favor na casa de Fabiana e Nicolau, pais de Olaia, sua
esposa, não fazendo outra coisa senão passar os dias tocando febrilmente sua
rabeca, assim infernizando os moradores da casa. A música que ele tentar tocar é
o “Capricho para violino e piano, Le Trêmolo Op. 30, sobre um tema de
Beethoven”, do compositor belga Charles-Auguste de Bériot (1802-1870) – uma
variação do Andante da Sonata para violino e piano no. 9, em Lá Maior, op. 47,
“Kreutzer Sonata”, de Ludwig van Beethoven.

Exemplo 9 – Tema variado, “Le Trémolo”.

“Le Trêmolo” foi apresentada no Teatro de São Pedro de Alcântara, na
Corte imperial, em 25 de agosto de 1845, por Agostinho Robbio, um violinista
italiano que viajava pelo Brasil se dizendo discípulo do virtuose Nicollò Paganini
– sem jamais o ter sido. (ANDRADE, 1967, p.228). Trata-se de uma composição
extremamente difícil (impossível?), na qual Bériot solicita do intérprete a
utilização de técnicas como pizzicatos alternados e simultâneos com o arco,
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harmônicos naturais e artificiais, escalas, arpejos, cordas duplas, acordes, golpes
de arco, grandes saltos, utilização de registros extremos, além do recurso
exaustivo do trêmolo (em semifusas) – tipo de articulação no qual o violinista tem
que alternar rapidamente o arco, produzindo um som rascante – totalmente
adequado, aliás, ao personagem irritante de Eduardo.
Ainda na mesma comédia, o gago Sabino, irmão de Olaia, tenta se fazer
entender ao falar cantando, seguindo o ritmo do muquirão, do miudinho e da
polca (dança originária da Bohemia, que virara mania na Corte imperial, após
1844). Aumentando a cacofonia, Fabiana briga com Paulina, esposa de Sabino (e
irmã de Eduardo), que também mora na mesma casa, enquanto Nicolau, marido
de Fabiana, percorre as procissões da Corte acompanhado de seus filhos
menores, vestidos de anjinhos. A comédia se assemelha a uma composição
musical, cujo crescendo culmina com brigas generalizadas, como num gran finale
buffo – após o qual a trama chega ao fim, e os dois casais Eduardo-Olaia e SabinoPaulina são obrigados a sair da casa de Fabiana e Nicolau para morar sozinhos.
Martins Penna ridiculariza o estereótipo do gênio romântico – em sua
versão tropical, personificada por Eduardo –, tendo como paradigma o violinista
virtuose Niccolò Paganini, mencionado diversas vezes no decorrer da comédia,
junto a outros compositores e intérpretes europeus. No texto de Quem casa, quer
casa Martins Penna solicita que o personagem do gago Sabino fale cantando. Ao
que tudo indica, o baixo buffo José Cândido da Silva interpretava o papel de
Sabino e utilizou o texto de Martins Penna como base para transformá-lo em letra
de canção.
Assim como na comédia O Namorador ou A Noite de São João, estreada em
13/03/1845, Martins Penna deixou ao diretor de cena a escolha da modinha que
seria cantada, no fundo, acompanhada por piano, enquanto o diálogo transcorria
(MARTINS PENNA, 2007 [1845], p.48, vl. II), também em Quem casa, quer casa o
autor concedeu considerável margem de escolha aos atores que fariam os
personagens com participação musical. Note-se neste sentido que, desde 1844, a
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maioria das comédias de Martins Penna foi encenada pela Companhia Dramática
portuguesa do Teatro de São Pedro de Alcântara. É possível supor que, ao
escrever as comédias, Martins Penna imaginasse qual ator ou atriz interpretaria
melhor este ou aquele papel – de maneira semelhante a um compositor que
compõe uma música para um intérprete específico. Talvez José Cândido da Silva
tenha adaptado o texto acima à melodia de alguma polca conhecida do público
da corte. Considerando a proximidade entre os artistas das Companhias lírica e
dramática do Teatro de São Pedro – e dos professores da orquestra e coristas –,
outra possibilidade seria o ator-cantor Cândido da Silva utilizar uma polca de
autoria de algum colega do Teatro de São Pedro de Alcântara, como, por
exemplo, a polca “Glória”, composta por Eduardo Ribas – cantor lírico no Teatro
de São Pedro de Alcântara no mesmo período no qual as comédias de Martins
Penna foram encenadas.
A partitura de “Glória” foi publicada em 1856, no Álbum Pitoresco e
Musical, editado pelos sucessores da Tipografia de Pierre Laforge, doze anos após
a dança ter sido apresentada pela primeira vez na corte Imperial, em 1844, pelo
casal de dançarinos Felipe e Carolina Catón. Os Catón dançavam nos teatros da
corte no início da década de 1830, antes de viajarem para a Argentina, país no
qual, entre 1834 e 1838, dançaram o lundu em teatros e circos de Buenos Aires,
misturando-o com o fandango espanhol, antes de retornarem à corte (VEGA,
2007).
Visando demonstrar como os textos das comédias de Martins Penna
podiam ser recriados pelos atores-cantores, o trecho abaixo ilustra – diga-se, de
maneira totalmente hipotética – a contrafação da melodia da polca “Glória”, de
Eduardo Ribas, com o texto do personagem gago Sabino, criado por Martins
Penna, cantada no registro grave de um cantor buffo, como o ator-cantordançarino José Cândido da Silva:

517

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

Exemplo 10. Melodia hipotética para o canto em ritmo de polca do Gago Sabino em Quem
casa, quer casa, de Martins Penna. A melodia foi adaptada do tema da polca “Glória”, de
Eduardo Ribas.

3.1 – Terceiro grupo de comédias
3.1.1 – O Judas em Sábado de Aleluia / Os Irmãos das Almas
As duas comédias estrearam em benefício do ator-cantor buffo José
Cândido da Silva. O Judas em Sábado de Aleluia, em 17 de setembro de 1844, e dois
dias depois, Os Irmãos das Almas, ambas no Teatro São Pedro de Alcântara. Em O
Noviço, Cândido da Silva interpretava o papel do soldado Faustino. Não há no
texto da comédia a inclusão de letras de música ou menções a gêneros musicais,
antes Martins Penna faz referência às bandas de música e à paisagem sonora
(SCHAFER, 1977) característica dos barulhentos festejos religiosos da corte
Imperial – como o do Sábado de Aleluia –, constituída por repique de sinos,
espocar de foguetes, gritaria de moleques e o zunido de assobios feito de palha.
A comédia inicia com as irmãs Chiquinha, sentada junto à mesa, cosendo,
e Maricota, à janela, enquanto um grupo de quatro meninos e dois moleques
(crianças negras) apronta um boneco de Judas, fazendo grande algazarra.
Maricota flerta com os transeuntes, no que é censurada por Chiquinha. Na
realidade, a primeira mantém uma legião de pretendentes e é justamente esta
circunstância que constitui o núcleo da comédia. Numa das cenas, o soldado
Faustino vem visitar Maricota, que também é pretendida pelo Capitão Ambrósio.
Na sequência, o próprio Capitão aparece para visitar Maricota. Desesperado,
Faustino tenta se esconder travestindo-se de Judas. A partir deste momento,
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transformado em boneco, ele passa a escutar e ver tudo o que se passa na casa.
Assim ele descobre que Maricota tem vários pretendentes, mas não gosta de
nenhum e que o Capitão recebe propina de seus comandados, os quais, para
escapar do policiamento nas ruas, tocam na banda de música. Além disso, José
Pimenta, pai de Maricota e Chiquinha, que também é da Guarda Nacional, tem
uma transação de falsificação de dinheiro com seu sócio Antônio Domingos.
Chiquinha, por sua vez, ama Faustino.
No final, Faustino ameaça o Capitão e José Pimenta de contar a verdade
sobre a propina dos soldados e o negócio da falsificação de dinheiro e, assim, é
dispensado do serviço da Guarda Nacional e recebe a mão de Chiquinha em
casamento. Ele também se vinga de Maricota, ameaçando contar a todos “que a
filha do cabo Pimenta namora como uma danada!” – se ela não se casar com o
velho e rico Antônio Domingos. Maricota se vê obrigada a aceitar.
Em O Judas em Sábado de Aleluia Martins Penna solicita a inclusão de efeitos
sonoros, como sons de sinos (também utilizados na comédia Os Irmãos das Almas,
como dobres fúnebres), além de foguetes, assobios e ruídos diversos,
mencionando, ainda, as bandas de música. As bandas de música eram
onipresentes na vida da corte, servindo como metáfora mesma da capacidade da
música ultrapassar limites geográficos e sociais. Árias ou a música de bailados
extraídos de uma ópera podiam, por exemplo, ser adaptados pelo maestro de
uma banda e incluídos em apresentações nas festas religiosas da corte, numa cena
com malabarismos e acrobacias ou, ainda, num leilão apresentado por um ator
cômico num dos tablados improvisados em uma barraca. Em sentido inverso, as
bandas podiam aparecer tocando nos teatros, na abertura dos programas ou
durante a representação teatral de dramas, comédias e entremezes “sob [a] forma
de trechos instrumentais, intercalados nas peças” (ANDRADE, 1967, p.66).
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3.1.2 – O Noviço
A comédia em 3 atos estreou em 10 de agosto de 1845, no Teatro de São
Pedro de Alcântara, em benefício do ator, dançarino e cantor buffo Martinho
Correa Vasques, que, diferentemente dos artistas das comédias anteriores (com
exceção da três primeiras), integrava a Companhia Dramática de João Caetano.
O sucesso que a comédia alcançou pode ser estimado pelo anúncio a seguir,
publicado dois meses após a estreia. Protagonizado por um ator negro, O Noviço
abria o programa noturno. A maior diva dos diletantes da corte, a cantora italiana
Augusta Candiani, cantava entre os atos da comédia de Penna. A ópera se tornara
entremez, “recheando” o espetáculo principal: a comédia.

Figura 2. Anúncio. Diário do Rio de Janeiro. 08 de novembro de 1845.

A vocação cômica-musical de Martinho possibilitou que este atuasse em
comédias de Martins Penna desde, provavelmente, 1843, quando o primeiro
entrou na Companhia Dramática de João Caetano e, mais especialmente, entre 18
de maio de 1845 até 2 de dezembro de 1860, período durante o qual Martinho se
especializou no papel de Carlos, personagem principal de O Noviço. Fora das
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comédias e óperas Martinho aparecia nos anúncios dos periódicos como o
intérprete das árias da polca, do miudinho e do Capitão Mata-Mouros,
originalmente um personagem da Comedia dell´Arte italiana (originalmente
denominada comedia all improviso), gênero que, durante seu percurso iniciado no
século XVI, havia se misturado com o teatro de feira francês (depois conhecido
como opera comique), influenciando, ainda, as comédias de Molière e, estas, os
entremezes portugueses (FARIA, 2012; LEVIN, 2005; MENCARELLI, 1999).
Na comédia, o personagem Ambrósio é um aproveitador que casa-se por
interesse com uma viúva endinheirada, Florência, e para não ter que dividir a
herança da esposa com nenhum membro de sua família a convence a enviar o
casal de filhos e o sobrinho para um convento. Os planos interesseiros de
Ambrósio são, contudo, postos à prova, quando subitamente aparece sua
primeira esposa, Rosa, que ele havia abandonado no Ceará, e que vem ao Rio
para vingar-se daquele que a largara. Antes que ela conseguisse lograr seu
intento, contudo, o noviço Carlos, sobrinho de Florência, foge do convento e, para
escapar de seus perseguidores, convence Rosa a trocar de roupa com ele,
enquanto Rosa, vestida de frade, acaba sendo levada, por engano, para o
convento. No fim da comédia Rosa denuncia Ambrósio, que é preso, enquanto
Carlos se livra do convento.
Apesar de o texto da comédia não solicitar nenhuma canção, acreditamos
que nada impedia de Martinho utilizá-lo como um guia para a improvisação
musical-teatral, de maneira semelhante ao que ocorria em relação aos roteiros
(canovaccio) da Commedia dell’arte. O elemento preponderante da Comedia
dell’arte era a ação (lazzi), não o texto. O ator-cantor-instrumentista era o
protagonista. Poder-se-ia dizer que era um ator-autor. É ele quem encadeava
improvisadamente as cenas, entendidas como “unidades compositivas” que
integravam os canovaccio (VESCOVI, 1984).
Martinho se especializara na ária do Capitão Mata-Mouros, um número
cômico de teatro e música (talvez uma paródia de alguma ária de ópera)
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apresentado tanto nos entreatos dos principais teatros da corte, como nos palcos
improvisados dos teatros de feira. A voz grave e, ao mesmo tempo, as qualidades
atoriais cômicas de Martinho, deviam emprestar certas qualidades “operísticas”
bufas ao personagem do noviço Carlos.
A julgar pelo relato do folclorista Moraes Filho (1999, p.123), o qual,
durante a década de 1850, compareceu à Festa do Divino, no Campo de Santana,
e escutou a “ária do Capitão Mata-Mouros” ser cantada no mesmo programa que
contou com a apresentação da comédia O Judas em Sábado de Aleluia, acreditamos
que Martinho também atuava nesta comédia, e que inseria números musicais,
como a ária do Capitão Mata-Mouros, cuja letra incluímos a seguir:

3.1.3 – Os Ciúmes de um Pedestre [ou o Terrível Capitão-do-mato]
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Na comédia Os Ciúmes de um Pedestre ou O Terrível Capitão-do-Mato,
estreada em 09 de julho de 1846, em benefício do ator português Luiz Antônio
Monteiro, Martins Penna parodia o enredo da tragédia Otelo, o Mouro de Veneza,
de William Shakeaspeare (na versão francesa de Jean-François Dulcis), além de
seus personagens e falas. Resumidamente, a tragédia de Otelo consiste numa
trama que gira em torno do ciúme e do ódio. O general mouro Otelo é enganado
por Pesaro, seu subordinado, o qual tenta se vingar do primeiro por este ter
promovido o soldado Loredano ao posto de tenente. Movido pelo ressentimento
e pela inveja Pesaro forja provas falsas visando convencer Otelo de que sua
amada, Hedelmonda, o trai com Loredano.
Na comédia de Martins Penna, por sua vez, o protagonista é André
Camarão, um pedestre que aprisiona, dentro de sua própria casa, suas mulher e
filha, Anacleta e Balbina, com medo de ser traído e abandonado por ambas.
Magalhães Jr. (1972, p.152) esclarece que “pedestre” era a designação dos
soldados da infantaria da Polícia que, ao contrário dos cavalarianos, não
dispunham de montaria. Os policiais a pé, ou pedestres, andavam armados com
espadas e rolos de cordas para amarrar os escravos fugidos, que eles devolviam
aos seus “donos”, mediante o pagamento de uma gratificação.
Numa cena da tragédia, o pai de Hedelmonda, um senador de Veneza,
não se conforma com a paixão da filha por Otelo e conspira para separá-los. Com
este intento, ameaça matar-se com uma punhalada se a filha não assinasse uma
carta renunciando ao amor de Otelo (MAGALHÃES JR., 1972, p.163). O desfecho
trágico ocorre no quinto ato – iniciado pelo efeito de som de trovões ao longe.
Pesaro encontra a carta junto ao cadáver de Lorendano (morto pelo próprio
Pesaro) e a entrega ao mouro. Eis a cena interpretada por João Caetano e sua
esposa, a atriz e dançarina Estela Sezefreda:

HEDELMONDA – Meu pai entrou aqui precipitado: “Assina
este bilhete, disse, assina, ou com este punhal me tiro a vida”. Eu
assinei.
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OTELO – Sem ler?
HEDELMONDA – Sem ler, é certo. No mesmo instante a minha
mão tomando, a deu aLoredano. Eu recusava, Inflamei sua raiva... Mas,
Otelo, não me ouvis? Duvidais!
OTELO – Não, ao contrário; enfim...
HEDELMONDA – Ele, indignado com meu pranto, entregoume o bilhete, que medrosa, assinara...
OTELO – E depois?
HEDELMONDA – Eu o confiei a Loredano...
OTELO – Oh, raiva! Com que intento? Para que fim? Falai: que
plano tínheis?
(MAGALHÃES JR. 1972, p.163-164)

O plano ardiloso funciona e Otelo, possuído pelo ciúme, acaba por
apunhalar Hedelmonda para, em seguida, matar-se com a mesma arma.
Na comédia de Martins Penna, a cena acima é parodiada da seguinte
maneira: a esposa do pedestre, Anacleta, é cortejada pelo vizinho, Paulino. Este
escreve para ela uma carta de amor. O pedestre André Camarão encontra a carta
escondida com Anacleta e, furioso, obriga a esposa a ler junto com ele:

PEDESTRE (lendo) – Minha bela Anacleta...
ANACLETA (repetindo) – Minha bela Anacleta...
PEDESTRE (lendo) – ... Teu marido é um animal...
ANACLETA (repetindo) – ... Teu marido é um animal...
PEDESTRE (no mesmo) – ... E tu és um anjo...
ANACLETA (no mesmo) – ... E tu és um anjo...
PEDESTRE (no mesmo) – Esta noite irei ver-te...
ANACLETA (no mesmo) – Esta noite irei ver-te...
PEDESTRE (no mesmo) – ... e se não tiver a fortuna de encontrar-te...
ANACLETA (no mesmo) – ... e se não tiver a fortuna de encontrar-te...
PEDESTRE (no mesmo) – ... deixar-te-ei esta carta...
ANACLETA (no mesmo) – ... deixar-te-ei esta carta...
PEDESTRE (no mesmo) – ... para conhecer-te quanto te amo...
ANACLETA (no mesmo) – ... para conhecer-te quanto te amo...
PEDESTRE (no mesmo) – ... e quanto desprezo o burro do teu marido.
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ANACLETA (no mesmo) – ... e quanto desprezo o burro do teu marido.
(MARTINS PENNA, 2007 [1845], p.143-145, Vol. III).

Segundo Prado (1972), Otelo constituiu-se na interpretação de maior
prestígio do ator trágico João Caetano em toda sua carreira – lembramos ao leitor
que a Companhia Dramática de João Caetano foi a responsável pela estreia das
primeiras comedias de Martins Penna. A exasperação melodramática dos
impulsos apaixonados do personagem tornou-se famosa “pelos gritos ou rugidos
selvagens e desentoados” de João Caetano (Macedo citado por PRADO, 1972, p.28
– nosso grifo), ou seja, o personagem foi caracterizado por meio do trabalho
vocal. A inspiração estava no próprio texto, nos “leões do deserto”, aos quais
Otelo se compara. Não é difícil imaginar que, ao representar o texto acima, o ator
devia imitar, comicamente, a voz grave e os “rugidos” de João Caetano,
desempenhando o papel de Otelo, aproximando os recursos da farsa da ópera
buffa.
Os exemplos contemplados neste texto devem ser mais bem discutidos
durante a elaboração final da tese, mas as análises preliminares sugerem alguns
resultados parciais.

IV – RESULTADOS PARCIAIS
Com relação a O Juiz de Paz da Roça verificamos que, na estreia, em 1838, a
comédia foi encerrada com uma tirana instrumental, enquanto que na versão
impressa em 1842, à tirana foi acrescido um fado-canção. A letra do fado-tirana
“bem choradinho, bem rasgadinho” de O Juiz de Paz da Roça, editada, em 1843,
pela Tipografia Imparcial do poeta e editor mulato Paula Brito, é um pastiche com
motes que circulavam em Portugal e na colônia – relacionados aos dotes
matrimoniais. A partir deste momento, as comédias de Martins Penna tornam-se
também obras lidas, que vendiam bastante, aliás, como comprovado pelo
número de reimpressões.
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Na realidade, havia um repertório transnacional intercambiável de
gêneros mistos de música e dança “lasciva”, que era aproveitado nas farsas e
entremezes, como a tirana, o fado, o fandango e o lundu. Como revelaram os
anúncios da Tirana del Tripili, publicados no Diário do Rio de Janeiro, durante as
décadas de 1820 a 1840, as danças eram misturadas e modificadas pelos artistas
envolvidos nas apresentações, os quais introduziam variações e acrescentavam
novas letras para a mesma melodia, noutras vezes compondo ou improvisando
versos a partir de certos motes ou motivos.
Enquanto as músicas brasileiras referidas em nosso trabalho são todas com
métrica e subdivisão binárias, as tiranas, fandangos e a caxuxa espanholas, por
sua vez, têm métrica e subdivisão ternárias. Os polos não estavam, contudo,
separados, pois as coreografias das danças eram amalgamadas. Outras
características aproximavam danças nacionais e estrangeiras, como por exemplo,
o acelerando gradual, presente tanto no fado, como no fandango, do moderado
para o rápido.
As danças constituíam não apenas um meio de entretenimento sensual da
reduzida classe média da Corte Imperial, como também uma forma de
aproximação entre as práticas culturais da elite letrada e as de escravos, libertos,
homens livres e pobres. Dança, música e teatro se conjugavam fomentando críticas
veladas ao regime escravocrata e estratégias urbanas de resistência negra.
É importante assinalar que a tirana de O Juiz de Paz da Roça, assim como o
lundu de A Família e a Festa da Roça, foram executados pela dançarina e atriz
Estela Sezefreda, também responsável pela estreia do lundu e da caxuxa nos
palcos cariocas (Diário do Rio de Janeiro, 14/09/1822; 31/10/1823), assim como
pela apresentação de praticamente todos os gêneros conhecidos de dança da
época, incluindo o fandango, o miudinho, o bolero e o solo inglês. Estela e os
demais atores brasileiros e portugueses das comédias de Martins Penna eram
mistos de cômicos, dançarinos e cantores, cujos acervos técnicos e artísticos eram
tão importantes para o espetáculo total quanto o texto.
526

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

No que se refere à Família e a Festa da Roça, estreada em 1840, os exemplos
coletados de loas do Divino em Portugal são a duas vozes, em estilo homofônico,
assim como as loas de Reis contendo estrofes da letra de Os Dois ou O Inglês
Maquinista. Aparecem como características melódicas as apojaturas, bordaduras,
notas de passagem e, em menor grau, escapadas. A totalidade dos exemplos é
tonal, sem modulações. Acompanhamentos ao piano foram acrescidos às
melodias originais. As quadrilhas coletadas têm ritmo predominantemente
cométrico, sem síncopes ou contratempos, contrastando com as músicas da
“roça”, como a tirana e o lundu com música de barbeiros. Numa das loas de Reis,
coletada no Brasil, em 1900, a rítmica torna-se sincopada na segunda parte,
passando dos “reis do Oriente” para as “mulatas do meu coração”. A confluência
do sacro e do profano tem raízes seculares nas festividades realizadas entre Natal
e Reis na Espanha renascentista (depois em Portugal), onde, desde a metade do
século XVI, bailes e juegos (canções acompanhadas por movimento corporal) eram
frequentemente inseridos nos vilancicos apresentados nas igrejas (BRITO, 1998,
p.40).
Se as primeiras comédias se passam numa roça alegórica, a partir de Os
Dois ou o Inglês Maquinista (estreada em 1845) – quando o elenco que representa
as comédias de Martins Pena é constituído basicamente pela Companhia
Dramática Portuguesa chegada ao Brasil em 1829 – todas as comédias de Martins
Penna terão como espaço cênico principal uma sala de visitas (com exceção de O
Namorador ou A Noite de São João). As músicas incluídas nos textos das comédias
O Diletante, O Cigano e Quem casa, quer casa parecem acompanhar a mudança de
espaço cênico: modinhas, árias de ópera italiana, valsas, capricho para violino.
Ao invés de pandeiro, fagote; piano no lugar da viola e ruído de fechadura
substituindo os sons do corpo (flatos) e da natureza (sapos). As peças do segundo
grupo ainda trazem um componente farsesco, popular, mas, ao mesmo tempo,
parecem pender para o polo da “alta comédia” burguesa. Árias de ópera foram
parodiadas em O Diletante, e subsidiaram, em O Cigano, a criação de modinhas
irônicas relacionadas ao crescimento de um novo “segmento de mercado” das
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décadas de 1830 e 1840: o feminino – demandando mudanças “modernizantes”
nos papéis reservados às mulheres na sociedade patriarcal. Em Quem casa, quer
casa, peças instrumentais virtuosísticas do romantismo europeu eram percebidas
de maneira ambígua, pois despertavam certo fascínio, ao mesmo tempo em que
eram sonoridades algo “exóticas”, num contexto onde predominava absoluta a
ópera italiana séria.
Nas comédias do terceiro grupo, por fim, Martins Penna recriava e
relacionava os personagens a partir de substratos afins, como os universos do
teatro religioso ibérico, da comedia dell’arte e da ópera buffa italianas, misturados
ao entremez português, com seu “teatro do cotidiano” (Costa citado por LEVIN,
2005, p.15). Como um tema com variações estes personagens apareciam como que
disfarçados, mantendo determinadas semelhanças em comédias diferentes: um
capitão, um soldado, um policial, um noviço aprisionado num convento (como
num quartel). A aproximação ocorria teatral e musicalmente, por meio de atorescantores buffo, com registro vocal grave, como José Cândido da Silva e Martinho
Correa Vasques, com sua “ária do Capitão Mata-Mouros”, relacionada
simbolicamente ao policial pedestre da comédia censurada Os Ciúmes de um
Pedestre [ou o Terrível Capitão-do-Mato].
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Resumo
Uma das obras mais emblemáticas para o Simbolismo musical no Brasil é o episódio lírico
Artêmis (1898), cujo libreto de Coelho Neto foi posto em música por Alberto Nepomuceno.
Conforme crônica publicada no Jornal do Commercio, sua estreia causou grande surpresa ao
público, não só pela sua filiação wagneriana, mas também em função de sua densidade dramática
e conteúdo simbólico. Entretanto, enquanto às críticas da época, bem como pesquisadores atuais,
a consideram uma alegoria ao amor ideal, o artístico, vê-se que sua vinculação com o mito grego
de Artêmis, um dos arquétipos femininos, permite uma aproximação da leitura psicanalítica.
Portanto, o que aqui se apresenta é o início de uma abordagem interdisciplinar, com o intuito de
desvendar o conteudo simbólico subjacente a essa composição, com a mediação psicanalítica, e
como ele é consubstanciado musicalmente.
Palavras-chave: Artêmis; música e psicanálise; Alberto Nepomuceno.

Artemis: psychoanalysis in brazilian musical Belle Epoque

Abstract
One of the most emblematic works of Musical Symbolism in Brazil is the lyrical episode Artemis
(1898), which Coelho Neto`s libretto was turn into music by Alberto Nepomuceno. As published
in Jornal do Commercio, his debut caused great surprise in the public, not only for its Wagnerian
aesthetic, but also because of its dramatic density and symbolic content. However, as seen by his
contemporaries, as well as current researchers, the consideration deals with an allegory of ideal
love, the artistic one. But if we consider its link with the Greek myth of Artemis, one of the female
archetypes, allows us a psychoanalytical reading. Therefore, what is presented here is the
beginning of an interdisciplinary approach in order to underlying the symbolic content to this
composition, with the psychoanalytic mediation, and how it is embodied musically.
Keywords: Artêmis; music and psychoanalysis; Alberto Nepomuceno.

O dia 14 de outubro de 1898 reservou ao público presente no Theatro São
Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, a estreia de um episódio lírico que suscitou
grande desconforto. Isto é o que se infere do que escreveu o cronista do Jornal do
Comércio em sua coluna “Theatros e Música” do dia 16 de outubro desse ano.
Nela, ele alerta que tal drama somente poderia ocorrer na imaginação do artista,
em um território ilusório, onde o público deverá se permitir carregar para além
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das contingências da matéria. Segundo ele, é uma obra que não se preocupa com
o que existiu, nem com a realidade humana, sendo, portanto, inútil buscar em
composições de tal natureza a continuidade lógica.
Trata-se do episódio lírico Artêmis, com libreto de Coelho Neto (18641934) e música de Alberto Nepomuceno (1865-1920), montado em 1 ato e 4 cenas,
cuja história ambienta-se em uma miserável choupana nos arredores de Atenas,
durante o inverno. Nele, três personagens conduzem a cena: Hélio, o escultor;
Héstia, sua esposa; Délia, sua filha. Além deles, a figura central de uma estátua
da deusa Artêmis e, disseminado, um coro de vozes misteriosas, as Erínias.
Resumidamente, assim encontra-se o plano da obra: em sua cena 1, Hélio
encontra-se extasiado contemplando a perfeição de sua estátua de Artêmis, na
qual observa faltar somente a alma para lhe dar vida; na segunda cena, sua
esposa Héstia queixa-se do abandono, já que sua família passava fome e frio
devido a sua dedicação exclusiva àquele “monstro de pedra”, o que culmina com
Hélio expulsando-a da choupana; segue-se um Interlúdio onde o escultor volta a
contemplar a sua criação e a clamar aos céus pela sua alma; na cena seguinte, a
terceira, irrompem vozes misteriosas que lhe orientam a sacrificar sua filha,
Délia, a única fonte possível de uma alma pura, e ofertar o seu coração para
Artêmis. Em sua obsessão, Hélio obedece e imola Délia, oferecendo sua alma
para Artêmis. Neste momento, na quarta e última cena, Héstia retorna e
presencia a cena dantesca. Seu grito desesperado faz com que Hélio,
sobressaltado, derrube o tronco ao qual estava abraçado destruindo a estátua.
Héstia sai desesperada com o cadáver da filha nos braços, enquanto Hélio,
atordoado pelas Erínias, volta à pedreira para recomeçar seu trabalho.
Como se observa, trata-se de uma obra musical que, antes de qualquer
aprofundamento, requer uma aproximação com seus personagens e suas
significações. Conforme mitólogos, como Fairbanks (1907), ou Henrichs (1980),
Artemis é o ideal da jovem mulher solteira e seu potencial papel na procriação;
já para Buxton (2004), Artemis materializa a noção da transição da adolescencia
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para a idade adulta, ou ainda, de acordo com Kerényi (1980) e Jung e Kerenyi
(2001), a imagem arquetípica da donzela. Fundamental ainda observar que “el
mundo social al que hace referencias Artemis es el mundo de la iniciación, […],
el mundo de los ritos de paso. […] son un instrumento social indispensable para
marcar el tránsito entre las diferentes edades de la vida” (BERMEJO BARRERA;
FERNÁNDEZ CANOSA, 2002; 133-134).
Assim, se a essas concepções juntarmos a informação que Delia é um dos
epitetos de Artemis (FUTRE PINHEIRO, 2011; 413), veremos a complexidade que
reune essas duas personagens antagônicas no libreto de Coelho Netto.
Retornando ao episódio lírico, vemos que a fixação de Hélio por Artêmis
define o nível dramático da obra, onde, de acordo com a análise que propomos,
longe da alegoria de um amor ideal, há o sacrifício da pureza representada por
Délia. Em outros termos, trata-se de uma metáfora do incesto, onde a pureza
representada tanto pela criança, quanto por Artemis, é corrompida. Ora, se
levarmos em conta a natureza vingativa da deusa para com aqueles que atentam
contra a sua castidade, o final da obra não poderia ter sido outro: a estátua
esfacela-se. Assim, a tentativa de representação da divindade, e não a divindade
em si, quebra-se e a seu abusador resta, somente, o remorso.
De volta ao cronista do Jornal do Commercio, ao mesmo tempo em que
orientava o público quanto ao seu conteúdo simbólico, referido anteriormente, a
filiação estética da obra não passou despercebida. “Eis a ideia a que Coelho Neto
ascendeu pelo estro e Alberto Nepomuceno ilustrou no arrojo da sinfonia
wagneriana. Os dois artistas nacionais compreenderam-se e alaram-se em busca
dessas regiões sonambúlicas do simbolismo moderno” (CENTRO, 1898).
A mesma linha de vinculação estética de Artêmis e sua inserção no
modernismo musical também pode ser observada no Catálogo da Exposição
Comemorativa do Centenário do Nascimento de Alberto Nepomuceno, que
apresenta a manifestação encontrada em alguns periódicos de 16 de outubro de
1898:
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Parece que a impressão geral do público foi de surpresa diante
dessa música, escrita num estilo que é novo para ele e que está em
formal oposição com tudo quanto estamos acostumados a ouvir no
Lírico. De fato, o talentoso Maestro, tendo de pôr em música o poemeto
de Coelho Neto, inspirou-se na moderna escola wagneriana e
acompanhou pari passu o libreto, traduzindo em harmonias estranhas
e misteriosas o estranho e doloroso episódio […]. (BIBLIOTECA
NACIONAL, vitrine n° VII, item 87).

Assim, mais uma vez observa-se o vínculo de Artêmis com o wagnerismo
e com o simbolismo, bem como suas vinculações ao que era considerado
moderno na estética musical. Esse mesmo viés encontra-se na ópera Abul,
também de Nepomuceno, conforme constatado por Flávio Carvalho (2005).
Como anteriormente observado, Artêmis representa um dos arquétipos
femininos, de acordo com a psicologia analítica Junguiana. Para Carl Gustav Jung
(1875-1961), arquétipo é “o conteúdo do inconsciente coletivo”, que trata de
“tipos […] primordiais, isto é, de imagens universais que existiram desde os
tempos mais remotos” (JUNG, 2000; 16), representado por figuras simbólicas de
uma cosmovisão primitiva e encontrado tanto no mito quanto no conto de fadas.
Mais ainda: arquétipos são “formas estruturais a priori do fundamento instintivo
da consciência” (JUNG, 1986; 125).
A utilização de personagens arquétipos em estudos que exploram o
simbolismo musical, isto é, que analisam psicanaliticamente a música tem
encontrado um terreno fértil entre os psicanalistas, entre eles Jean Shinoda Bolen.
Bolen procede, em O Anel do Poder (1992), a uma interpretação Junguiana
do ciclo O Anel dos Nibelungos (1869-1874), de Richard Wagner (1813-1883). Tratase de um estudo onde os personagens da mitologia germânica aí retratados,
(Wotan, Fricka, Siegfried, entre outros) estão associados a arquétipos e, a partir
daí, analisados. Assim, a tetralogia operística aborda “a busca do poder e seu
custo psicológico”, em O Ouro do Reno; retrata um “pai autoritário e uma família
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deficiente”, em A Valquíria; elabora um “herói como criança adulta”, em Siegfried;
e conclui com a verdade pondo fim ao ciclo do poder, em O Crepúsculo dos Deuses.
Segundo Bolen,

Não há bons casamentos nem famílias felizes na mitologia
clássica. Há em toda parte uma hierarquia. Uma figura paterna
autoritária manda em todos. O deus principal age por interesse próprio,
impondo sua vontade e seus desejos; considerado em termos
psicológicos, ele é o modelo de uma personalidade autoritária e
narcisista. As mulheres - quer como mortais, como deusas ou como
símbolos femininos - são, com raras exceções, oprimidas, sacrificadas
ou humilhadas. O estupro é a norma, e o poder, em vez do amor, é o
princípio predominante. Filhos e filhas ou se sujeitam em busca de
aprovação quando são extensões obedientes da vontade do pai, ou são
sacrificados, rejeitados, raptados, punidos, ignorados. A mitologia de
uma cultura, nesse caso, a civilização ocidental, nos instrui acerca dos
valores, padrões e pressupostos em que se baseia essa cultura. Quando
paramos para examinar o nosso legado mitológico, podemos ficar
iluminados ou estarrecidos diante do ponto até o qual ele é uma
metáfora daquilo que existe na realidade contemporânea, o ponto até o
qual a nossa mitologia fala sobre nós. O principal deus de O Anel dos
Nibelungos é Wotan, e não Zeus; sua esposa é Fricka, e não Hera.
Brunnhilde, como Atena, é a filha guerreira imortal e favorita do deus
principal. Embora esses personagens lembrem as divindades gregas
cuja mitologia também se baseia no poder, há diferenças significativas.
No reino do poder do Anel entram o amor, a compaixão e a sabedoria.
Trata-se da mitologia da família deficiente em transição, demonstrando
que a busca do poder é um substituto do amor (BOLEN, 1992; 11).

Desta maneira, observa-se uma proximidade de simbologias entre o
libreto de Coelho Neto e a descrição realizada por Bolen para a tetralogia de O
Anel dos Nibelungos: Hélio, o pai dominador e autoritário; Héstia, a mãe oprimida
e humilhada; Délia, a filha sacrificada.
No entanto, a análise por ela realizada restringe-se ao libreto, ao conteúdo
simbólico de seu texto. Logo, seria possível desvendar a sua significação no
contexto musical, isto é, no episódio lírico?
A validade de uma proposta que proceda tanto a análise psicanalítica de
uma obra musical, quanto a que indique uma metodologia interdisciplinar,
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combinando a análise musical com a psicanalítica, tem encontrado algum
respaldo em Donington (1984), Rusbridge (2008), Carpenter (2010) e Smith (2011).
Um dos estudos referenciais sobre como a análise psicanalítica traz a
possibilidade de ressignificação do conteúdo musical foi realizado por
Donington, que escaneou o ciclo O Anel dos Nibelungos com as teorias
psicanalíticas de Freud e Jung. A relevância deste trabalho pode ser
diagnosticada no livro O Anel do Poder, de Jean Shinoda Bolen, citado
anteriormente.
Em trabalho sobre Don Giovanni (1787), de Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791), Rusbridge o relaciona tanto com o Complexo de Édipo quanto com
o narcisismo fálico. Segundo ele, o poder retórico da música é responsável pela
nossa identificação com o poder fálico de Giovanni, seduzindo-nos, junto com os
personagens femininos da trama, entre outras aproximações psicanalíticas.

Nós entendemos algo do que se sente ao ser uma criança
abandonada, um psicopata sexual, que tem que usar o narcisismo
maníaco fálico para sobreviver a uma catástrofe psíquica dirigindo sua
agonia a outros. Entendemos isso porque a música evoca em nós o
nosso próprio abandono, e nossa própria violência sexual; nossas
reivindicações edipianas e nosso próprio remorso (RUSBRIDGE, 2008;
192, tradução minha).

Já Carpentier procede ao reexame da conexão do monodrama Erwartung
(1909), de Arnold Schoenberg (1874-1951), com a técnica psicanalítica
desenvolvida por Sigmund Freud (1856-1939). Segundo esse autor, o
monodrama schoenberguiano reúne dois dos mais importantes aspectos da
teoria psicanalítica: a histeria e a análise dos sonhos.

A mulher em Erwartung, como uma histérica, é a síntese de
vários pacientes de Freud […]; interpretado como um pesadelo, como
sugere Schoenberg, a rica paisagem simbólica do monodrama
claramente evoca o mundo onírico freudiano, carregado de desejo, com
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sua simbólica geografia do sexo (CARPENTIER, 2010; 158, tradução
minha).

Já Smith propõe que

O nosso entendimento do fluxo harmônico em Skyabin pode
ser reforçado pelo pensamento analítico da psicanálise e da teoria
musical, trazendo o modelo semiótico de Jacques Lacan [1901-1981], do
circuito do desejo humano, ao diálogo com a Funktionstheorie de Hugo
Riemann (SMITH, 2011; 167, tradução minha).

Desta maneira, observa-se que a aproximação entre a música e a
psicanálise tem encontrado respaldo em estudos musicológicos recentes. Se por
um lado o arquétipo mostra-se como o fundamento, tanto em obras que se
valham de mitos quanto naquelas que prospectam o inconsciente, de outro se
observa a validade do diálogo entre essas duas áreas de conhecimento. Eis ai o
contexto onde o episódio lírico Artêmis deverá ser analisado.
Assim, pretende-se lançar um novo olhar a essa obra musical quanto ao
seu conteúdo simbólico e musical. Trata-se de uma amplificação na abordagem
da produção musical da Primeira República Brasileira, sempre restrita a
considerações de viés romântico, pré-nacionalista e não moderno.
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O uso da canção folclórica luso-brasileira na pedagogia do piano
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Resumo
Utilizando-se do material temático do cancioneiro folclórico luso-brasileiro, o presente trabalho
apresenta uma sugestão pedagógica realizada nas turmas de piano em grupo da Escola de Música
e Belas Artes do Paraná (UNESPAR/EMBAP). Além da experiência de tocar em conjunto, os
alunos são motivados a executar suas próprias composições em público. O presente artigo nasceu
da necessidade do autor em trabalhar com alunos dos cursos de Composição e Regência,
Licenciatura em Música e Bacharelado em Instrumento, para o desenvolvimento das habilidades
funcionais nas aulas de piano em grupo. Tais habilidades, como a leitura simultânea de claves,
leitura à primeira vista, princípios de harmonização, transposição e improvisação, serão úteis
tanto ao jovem compositor quanto ao futuro professor de música. Tendo em vista a necessidade
de sistematização do conhecimento em atividades que desenvolvam as habilidades funcionais, o
autor apresenta uma proposta de atividade que contempla o tema do exercício da composição
em grupo. A partir do material folclórico luso-brasileiro, são criadas composições para piano em
grupo, onde a técnica pianística básica é abordada gradativa e concomitantemente ao
desenvolvimento das habilidades funcionais. O exercício de criação, num primeiro momento é
realizado pelos alunos, que poderá ser adaptado pelo professor com a intenção de atender às
necessidades particulares de cada turma. Num segundo momento, aproveitando o material
criativo dos alunos, o professor pode apresentar novos exercícios e desafios, a fim de explorar o
conteúdo técnico e musical a serem trabalhados. Entre alguns autores citados nesse artigo estão
Cerqueira (2009), Chueke (2006), Costa (2003), Daldegan (2011), Gainza (1988), Lauria (2010),
Montandon (2005), Paz (2012) e Swanwick (2003). O uso de material folclórico tem se mostrado
como uma importante ferramenta no ensino, uma vez que já fazem parte do inconsciente coletivo
de um povo, o processo de leitura, escuta e assimilação ocorre mais natural e eficientemente.
Palavras-chave: Canção folclórica luso-brasileira; piano em grupo; pedagogia do piano;
habilidades funcionais.
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Revelando segredos da Abertura em Ré, do Pe. José Maurício
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Resumo
Das poucas obras puramente instrumentais que chegaram até nós, compostas pelo Pe. José
Maurício Nunes Garcia, a abertura Zemira despertou o interesse de Miguez e Nepomuceno, ao
final do século XIX, e a Sinfonia Fúnebre – por sua datação precoce e conteúdo expressivo – dos
pesquisadores mais atuais. A frivolidade aparente da Abertura em Ré, associada à completa
ausência de referências a seu respeito, tornaram-na uma obra quase esquecida.
Da mesma maneira que a mente fértil e imaginosa dos estudiosos do século XIX viram em Zemira
um parentesco com a abertura Coriolano, de Beethoven, a Profa. Cleofe Person de Mattos,
descobridora dos manuscritos da Abertura em Ré, no acervo do Museu Carlos Gomes, de
Campinas, associou-a ao classicismo vienense, disseminando essa conclusão, novamente
precipitada e irreal, por toda a musicologia histórica brasileira.
Através da pesquisa, análise e comparação estilística, pretendemos demonstrar que haveria mais
razões para associá-la ao universo ítalo-português que vienense, que sua datação seria posterior
à vinda da Família Real e que a obra mereceria maior interesse dos estudiosos, sobretudo por sua
engenhosidade estrutural.
Por fim, a somatória envolvendo os elementos já mencionados, o caráter da obra e a possível
semelhança com procedimentos retóricos e/ou simbólicos previamente utilizados pelo
compositor, facultar-nos-iam uma suposição sobre a origem, finalidade e verdadeira identidade
da obra.
Palavras-chave: Padre José Maurício Nunes Garcia; música luso-brasileira; música orquestral;
ópera.

Dentre as poucas obras puramente instrumentais que chegaram até nós,
compostas pelo Pe. José Maurício Nunes Garcia, a abertura Zemira (1803)
despertou o interesse de Miguez e Nepomuceno, ao final do século XIX, e a
Sinfonia Fúnebre (1790) – por sua datação precoce e conteúdo expressivo – ganhou
maior atenção dos pesquisadores atuais. A frivolidade aparente da Abertura em
Ré, associada à completa ausência de referências sobre sua origem, tornaram-na
uma obra quase esquecida.
Até hoje, a obra foi localizada somente no acervo do Museu Carlos Gomes,
em Campinas, pela Profa. Cleofe Person de Mattos. São onze partes cavas “com
denominações diversas: Symphonia, Ouverture, Overtura”, encontrando-se, na
542

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

parte de viola, o título: Overtura Pe. J. Mauricio. Quase todas as partes foram
copiadas por Manuel José Gomes, pai de Carlos Gomes, à exceção de algumas
copiadas por outro de seus filhos, Sant’Anna Gomes, que também elaborou uma
partitura de regência241.
De igual maneira que a mente fértil e imaginosa dos estudiosos do século
XIX viram em Zemira um parentesco com a abertura Coriolano, de Beethoven242, a
Profa. Cleofe associou a Abertura em Ré ao classicismo vienense, disseminando
essa ideia por toda a musicologia histórica brasileira. Nossa emérita
pesquisadora evidencia seu pensamento ao longo do texto introdutório que
acompanha a edição da obra: menciona a influência de Haydn sobre o
compositor, o “espírito mozarteano” que está presente em uma de suas seções e,
na conclusão, afirma claramente que sua origem, “como linguagem e sugestões”,
é o “classicismo vienense” 243.
É inegável que José Maurício deixou provas claras de sua admiração por
Mozart e Haydn, através da citação de trechos de suas composições em obras
pontuais como o Requiem de 1816 e os dois Salmos, de 1821, respectivamente,
entretanto, a influência244 desses compositores foi superestimada por alguns
divulgadores da obra mauriciana, em especial o Visconde de Taunay (1843-1899),
cujo pensamento, característico de seu tempo, prolongou-se pela musicologia
brasileira durante o século XX. Tal tendência, compartilhada inclusive pela Profa.
Cleofe, a maior estudiosa da obra do padre-mestre, fez com que se procurasse
identificar e valorizar, com lentes de aumento, toda e qualquer hipotética

MATTOS, Cleofe Person de. Catálogo Temático das obras do Padre José Maurício Nunes
Garcia. Rio de Janeiro: MEC; Conselho Federal de Cultura, 1970, p. 330.
242 TAUNAY, Alfredo d’Escragnolle. Dous artistas maximos: José Mauricio e Carlos Gomes. São
Paulo: Melhoramentos, 1930, p. 60.
243 GARCIA, José Maurício Nunes, 1767-1830. Aberturas. Pesquisa e texto de Cleofe Person de
Mattos. Rio de Janeiro: Funarte; INM; Pro-Memus, 1982, p. 20.
244 A difícil questão do grau de influência, entre compositores, costuma ser evidenciada pela
quantidade de elementos estruturais, do processo de construção musical, que há em comum entre
eles, e não pela citação de temas ou trechos de obras, elementos da superfície, exteriores, que mais
indicam admiração e reverência.
241
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influência vienense na obra do compositor, em detrimento de seu vínculo real
com a música ítalo-portuguesa, a quem deve sua origem.
Em nossa opinião, levando-se em conta o conteúdo do texto que
acompanha sua edição, a sugestão de vinculação estética da Abertura em Ré
estaria sendo objeto do mesmo processo herdado do século XIX, porém esta
discussão é prematura; voltaremos ao assunto quando dispusermos de mais
ferramentas, sobretudo aquelas relacionadas à estrutura formal da obra. Antes
disto, vamo-nos dedicar a algumas reflexões sobre sua possível datação.
A própria Profa. Cleofe, no texto introdutório já mencionado, reconhece
que ainda não era possível estabelecer com segurança sua “posição cronológica”,
mas afirma que “não se situa muito recuada no tempo”. Em razão de sua pequena
dimensão

e

instrumentação

“não

sobrecarregada”245, sugere

que

sua

orquestração tenha sido feita “quando já não compunha para a Real Capela”.
Acaba por sugerir situá-la entre duas obras de datação conhecida, porque
possuem elementos musicais em comum: seu largo inicial estaria próximo do
“ambiente harmônico” do Requiem de 1816 e alguns motivos deixariam “entrever
a influência haydniana”, citando o “Salmo de 1821”246.
No primeiro caso, a simples audição do início de ambas as obras pode
levar-nos a compartilhar da opinião da autora. No segundo caso, ela certamente
se referia ao Salmo Laudate Pueri, um dos dois salmos que utilizam motivos
temáticos da Criação, de Haydn, compostos em 1821. Ali, na segunda seção do
Salmo, encontra-se aquele que vem a ser o tema principal da Abertura em Ré,
transposto para si bemol maior, com a diferença de uma única nota. É tocado
pelas cordas em uníssono, como na outra obra247.

245 A

instrumentação da obra é: Flauta, 2 Clarinetas, 2 Trompas e Cordas. Segundo a Profa. Cleofe,
a parte de Flauta não era original; não foi copiada por Manoel José Gomes e sim, elaborada por
Sant’Anna Gomes, a partir das partes de outros instrumentos. GARCIA, op. cit., p. 19.
246 Ibidem, p. 19-20.
247 A autora menciona, sem detalhes, a reutilização do tema, em MATTOS, op. cit., p. 122.
Utilizamos as imagens digitalizadas do manuscrito original do Salmo Laudate Pueri, pertencente
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Em busca de referências teóricas, partimos do universo luso-brasileiro, ao
qual julgamos ser mais provável que a obra pertença, recorrendo ao auxílio de
um estudo, de Jorge Matta248, sobre a evolução da forma sonata na música
orquestral portuguesa do século XVIII. O autor oferece-nos ferramentas úteis,
dentre elas, aquilo que ele mesmo denomina “fatores de evolução da forma
sonata”, apresentando-os numa ordem que sugere sua importância hierárquica.
As aberturas datadas, Sinfonia Fúnebre (1790) e Zemira (1803), não
satisfazem plenamente aos quatro primeiros fatores, a saber: estabilização e
melhor definição das zonas tonais; maior caracterização dos grupos temáticos;
diferenciação temática; desenvolvimentos maiores e mais elaborados. Embora
não possua desenvolvimento, a Abertura em Ré apresenta, de forma modelar, os
demais fatores aqui relacionados, evidenciando que tenha sido composta em
período posterior. O autor mostra-nos, entretanto, que os quatro fatores já
estavam presentes em obras de alguns compositores portugueses daquela época,
tornando mais provável que sua utilização, pelo Pe. José Maurício, não tenha sido
por influência da música vienense.
A presença de temas iguais ou correlatos, atrelados a procedimentos
harmônicos semelhantes, costumam indicar a proximidade cronológica entre as
obras. Certamente foi esse o pensamento da Profa. Cleofe ao relacionar a Abertura

à Biblioteca da Escola de Música da UFRJ, e uma edição do mesmo, realizada por Thiago Santos,
com revisão de Ernani Aguiar, do ano de 2007.
248 MATTA, Jorge. A forma sonata na música orquestral portuguesa da segunda metade do século
XVIII (até 1793). In: CRANMER, David (Coord.). Mozart, Marcos Portugal e o seu tempo/and
their time. Lisboa: Colibri; CESEM, 2010, p.143-153.
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em Ré com as obras mencionadas, como vimos anteriormente. Considerando
também as evidências formais, ousaríamos dizer que compartilhamos da
provável datação sugerida pela pesquisadora, ou seja, a obra teria sido composta
entre 1816 e 1821.
Ao dar início à análise da obra verificamos que, a despeito de sua pequena
extensão – mesmo possuindo uma introdução lenta, sua dimensão é quase
miniatural – ela possui duas seções: a introdução, Larghetto, e o Allegro vivo249,
abrigando ao todo três temas que são apresentados em regiões tonais próprias,
bem definidas e estáveis, dentro das expectativas da forma. O tema do Larghetto,
em ré menor, é um tema característico da música de textura polifônica que
predomina na seção.

Ele é estruturado sobre dois elementos: as três primeiras notas – um
motivo que é reiterado no compasso seguinte, com alterações de natureza
rítmica, harmônico-intervalar, e o acréscimo de uma nota de passagem, o ré – e
uma sequência descendente de notas, em graus conjuntos, que adquire outra
conformação rítmico-melódica, com notas pontuadas, ao final.
O primeiro tema do Allegro vivo, doravante “primeiro tema”, em ré maior,
surge num uníssono das cordas, pontuado por acordes curtos dos sopros. É um
tema tético, de perfil melódico anguloso com amplos saltos melódicos, o que lhe
dá caráter decidido; possui natureza diatônica e extensão aparente de três

Na partitura editada, o Allegro vivo não se encontra indicado; no texto introdutório, diversas
vezes, lê-se apenas Allegro e, ao invés de Larghetto, a denominação Largo. Cf. GARCIA, op. cit.,
p. 20. Optamos pelas indicações que constam no Catálogo Temático, ou seja: Larghetto e Allegro
vivo. MATTOS, op. cit., p. 330.

249
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compassos, sensação advinda da elisão provocada por sua imediata repetição,
nas madeiras, que não esconde sua real extensão de quatro compassos250.

O segundo tema do Allegro vivo, ou simplesmente “segundo tema”, em lá
maior, é tocado pelas madeiras sobre um ligeiro acompanhamento das cordas.
Ele é claramente contrastante em relação ao tema anterior: inicia em anacruse,
possui perfil melódico mais linear, em forma de arco, caráter alegre e espirituoso,
natureza cromática, extensão regular de quatro compassos e terminação
feminina. Também é repetido, em seguida, porém modificado e expandindo-se
em direção a uma cadência, reafirmando lá maior.

Para estabelecer comparação entre os três temas, partimos da observação
isolada de suas notas iniciais, concedendo ao tema do Larghetto o acréscimo de
seu segundo compasso que reitera o motivo inicial de três notas. Vê-se de
antemão que estas três notas possuem igual relação intervalar que suas notas
correspondentes do primeiro tema, com a devida transposição de sua terceira
nota à oitava superior. No segundo tema, excetuando as duas notas de passagem

Charles Rosen afirma que, antes de 1820, a frase regular de quatro compassos ainda não havia
adquirido sua supremacia na prática musical, referindo-se naturalmente à música europeia.
ROSEN, Charles. The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven. London: Faber & Faber, 1976,
p. 58.

250
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(ré e ré #), as três notas restantes, dó #, mi, lá, também possuem estreita relação
intervalar com aquelas do Larghetto – a diferença intervalar justifica-se pela
harmonia – porém, se comparadas com a reiteração do motivo inicial, segundo
compasso do Larghetto, torna-se evidente que há total identidade, não só
intervalar quanto das alturas.

Após as notas iniciais, cada um dos três temas ganha uma configuração
própria. Entretanto, há outro elemento que os une: a sequência descendente de
notas, em graus conjuntos. Ela está presente no tema inicial, mas também no
primeiro tema, na forma de um motivo ascendente-descendente que se repete,
um tom acima, e no final do segundo tema, entremeada por cromatismos.
Portanto, os dois elementos estruturais do tema do Larghetto participam da
constituição orgânica dos demais temas.
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Os dois temas do Allegro vivo, por sua vez, cumprem suas funções formais
aparentando possuir identidades próprias e contrastantes, porém, além das
evidências mencionadas, pode-se ainda notar outros pontos em comum. Ambos
possuem um elemento rítmico característico, em suas partes centrais: uma nota
sincopada e acentuada que se repete, no compasso seguinte, um tom acima,
servindo-lhes de espinha dorsal. Este elemento tornar-se-á um motivo, presente
em diversos pontos da obra, que será visto mais adiante.

Pode-se afirmar então, tendo-se confrontado seus respectivos elementos
formadores, que ambos os temas do Allegro vivo são derivados de um único tema
gerador, o tema do Larghetto, não obstante a diversidade de sua aparência
exterior. É um procedimento composicional que não está presente nas duas
aberturas anteriores e tampouco, até aqui, foi noticiada nas obras do compositor.
O teórico Rudolph Reti denuncia sua existência na “era da transformação
temática” – que se inicia com Haydn e adentra o romantismo – quando os
compositores desenvolvem a habilidade de criar temas a partir de temas
precedentes, buscando, porém, que a similaridade exterior entre eles seja
minimamente reconhecível, apesar de sua origem comum251.

251 RETI, Rudolph. The thematic process in music. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1978, p.
58.
Diversas são as obras, de José Maurício, derivadas de temas próprios ou alheios, dentre elas o
moteto Judas mercator pessimus, baseado no início do “Credo”, da Missa Grande, de Marcos Portugal,
ou o Requiem 1816, em parte derivado do Requiem de Mozart, mas a relação temática é de outra
natureza: são imitações ou variações de temas anteriores com o intento de mantê-los
reconhecíveis, procedimento que o mesmo Reti associa ao período anterior, denominando-o “do
contraponto”. Ibidem, p. 61.
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Sob este aspecto, o procedimento seria um indício de progresso tal como
alguns “fatores” elencados por Jorge Matta, citados anteriormente. Entretanto,
há indícios que apontam em sentido contrário, dentre eles, a ausência de
desenvolvimento. Em seu lugar, há uma pequena retransição, termo proposto
por Charles Rosen252, de natureza temática. Seu perfil é derivado do segundo
tema, com intervalos melódicos invertidos, mas a textura em uníssono e extensão
de três compassos são elementos que lembram o primeiro tema que está por vir.
Sua construção reafirma a simbiose, a aura de ambiguidade que envolve os temas
da obra.

O formato de ambos os temas do Allegro vivo também aponta para o
passado; eles não se enquadram nas descrições de “sentença” ou “período”,
tipologia associada ao classicismo vienense. Possuem extensão mínima e
restringem-se a suas áreas de atuação, sem fragmentar-se gerando motivos.
Assim sendo, há somente um motivo em toda a obra, de essência mais rítmica
que melódica porque sua única constância é uma nota sincopada, derivada da
parte central de ambos os temas. Ele está presente nas transições, onde
predomina material não temático.

252 ROSEN,

Charles. Sonata Forms. New York: Norton, 1988, p. 263.
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As limitações de natureza temática, incluindo a inexistência de
desenvolvimento, são as principais responsáveis pela reduzida dimensão da
obra. Ela perfaz somente 127 compassos, extensão inferior à maioria das
aberturas que possuem os elementos que lhe faltam. Tal constatação acirra ainda
mais as contradições entre os indicativos de progresso e aqueles em sentido
contrário.
Processada a análise, retornamos à questão da filiação estética da obra e
novamente nos deparamos com as ditas contradições. Por um lado, a relação
estrutural entre seus temas seria um indício que a vincularia ao universo
vienense: “As demandas opostas, por unidade e variedade de temas, foram
reconciliadas por Haydn e, sobretudo, por Beethoven, que usou temas
radicalmente contrastantes, claramente derivados do mesmo material básico”253.
Em contrapartida, as demais características formais da obra, suas limitações de
natureza temática, tornam muito improvável tal vinculação.
Embora ainda se considere que nosso autor não teve qualquer contato com
a música de Beethoven254, mas certamente conheceu algumas obras sacras de
Mozart e Haydn, deixando-nos evidências em sua própria música, nada se sabe
de sua relação com a específica produção instrumental daqueles compositores. A
história relata sua relação com Sigismund Neukomm, compositor que viveu no
Brasil, entre 1816 e 1821, justamente o período em que, supomos, teria sido
composta nossa obra, entretanto não há vestígio de qualquer parentesco entre a
Abertura em Ré e Le Herós – Ouverture caracteristique à grand Orchestre, composta
por aquele autor, em 1819, por ordem do príncipe Dom Pedro, obra que possui
vínculo inequívoco com o classicismo vienense.

“The opposing demands of unity and variety of theme were reconciled by Haydn and, above
all, by Beethoven, who used radically contrasting themes clearly derived from the same basic
material.. » ROSEN (1988), op. cit., p. 242.
254 HAZAN, Marcelo Campos. José Maurício, Marcos Portugal e a Sonata de Haydn:
Desconstruindo o Mito. Brasiliana, Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Música, n. 28, dez.
2008, p. 6.
253
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Concluindo esta questão, não encontramos indícios suficientes que nos
permitam afirmar, com segurança, que a obra possua laços com o dito
classicismo, contrariando nossos antecessores255. Por outro lado, suas
características formais são comumente encontradas no universo musical ítaloportuguês, bem mais próximo, culturalmente, do nosso compositor. A ausência
de desenvolvimento, por exemplo, é comum em aberturas de óperas italianas,
mesmo no período subsequente ao dito classicismo256, praticamente sincrônico
ao momento em que, supomos, foi composta a obra que estudamos.
Outro questionamento necessário diz respeito à função da obra. Iniciando
a indagação por ela mesma, destacamos seu segundo tema, aquele que nos
oferece mais subsídios: seu acompanhamento ligeiro e características musicais
distanciam-no do universo sacro, transmitindo-nos “uma alegria quase
coreográfica, nada comum na pena do padre mestre”, nos dizeres da Profa.
Cleofe257. Estas características, associadas à brevidade da obra, são fortes
indicativos de que ela poderia ter tido a função de introduzir algum tipo de
espetáculo profano, possivelmente teatral. Mas se assim fosse, o que teria levado
o compositor a estabelecer relações entre seus temas?
Nossa hipótese, levando-se em conta todos os indícios apresentados e uma
considerável parcela de suposições, é que a Abertura em Ré poderia ser a abertura
da ópera Le due gemelle, obra do Pe. José Maurício que foi considerada perdida,
mesmo sabendo que talvez nunca a possamos provar. A hipótese nasceu da
associação entre a relação congênita das protagonistas da ópera e a relação
estrutural entre os temas da abertura: o tema da introdução gera os dois outros
temas que, a despeito de sua aparência contrastante, possuem a mesma origem.

Mesmo na Europa, a adoção às formas do classicismo vienense era limitada, formas que
estavam evidentes somente nas obras de Haydn e Mozart. ROSEN, op. cit., p. 162.
256 Diversas aberturas de Rossini não possuem desenvolvimento, entre elas: Il Barbiere di Siviglia
e La Gazza Ladra. Nesta última, em seu lugar, encontra-se uma seção com o célebre crescendo
rossiniano.
257 GARCIA, op. cit., p. 20.
255
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Entretanto, a contradição entre este procedimento e os demais indicativos
formais da obra foi que nos levou a questioná-lo. Por conseguinte, deduzimos
que o compositor não o empregou com objetivo estético-musical, mas por razão
externa, extramusical, ligada à funcionalidade da própria obra, ressaltando as
similaridades mencionadas.
Em todo o período de sua formação, os documentos comprovam que o Pe.
José Maurício dedicou-se ao estudo da retórica, entre as matérias prioritárias258.
Suas primeiras obras sacras já estão impregnadas de procedimentos retóricomusicais, dos quais o compositor nunca abdicou. Marcelo Fagerlande denuncia
a continuidade dessa prática em uma obra não sacra, de 1821, o Método de
Pianoforte, destacando a associação entre afetos e tonalidades259. Se tais
associações estiveram presentes em toda sua música, não seria essa a real
motivação por detrás dos procedimentos contraditórios, sob o aspecto estéticomusical, porém justificáveis, sob a luz da retórica-musical?
Ainda há outros argumentos favoráveis à nossa hipótese: o caráter da
obra, que a vincula ao teatro e não à igreja, algo tão excepcional na produção do
compositor quanto a própria ópera; sua breve duração, indicando que ela não
deveria existir por si só, isoladamente, mas sim atrelada a uma obra maior; a
provável proximidade cronológica entre ela e a ópera.
Anteriormente, pensava-se que a ópera havia sido estreada em 1809,
seguindo informação de Ayres de Andrade, baseado em documento de época
que menciona os ensaios de uma obra do Pe. José Maurício que seria “posta em
cena”, sem revelar seu nome260. Estudiosos atuais descartam essa datação,
considerando-a prematura, embora não proponham outra data específica, mas

MATTOS, Cleofe Person de. José Maurício Nunes Garcia: biografia. Rio de Janeiro: Fundação
Biblioteca Nacional; Dep. Nacional do Livro, 1996, p. 39-42.
259 FAGERLANDE, Marcelo. Padre José Maurício: o método de pianoforte do Padre José Maurício
Nunes Garcia. Rio de Janeiro: Relume-Darumá; Rio-Arte, 1996, p. 63-66.
260 ANDRADE, Ayres de. Francisco Manuel da Silva e seu tempo: 1808-1865. Uma fase do passado
musical do Rio de Janeiro à luz de novos documentos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967, v.
1, p. 68-69.
258
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um período em que a ópera poderia ter sido composta, a saber, entre 1813 e
1821261. Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879), cronologicamente mais
próximo ao compositor, afirma que a ópera foi composta, “por ordem de el-rei”,
portanto após D. João VI subir ao trono, “algum tempo depois” da vinda da
princesa Leopoldina262, o que se deu em 1817. Essa época coincidiria com a
composição da nossa abertura, segundo os indicativos que estudamos
anteriormente.
A busca ao texto que lhe teria servido de libreto não é uma tarefa tão
abstrata e aponta em direção ao próprio libreto de uma ópera homônima, de
autoria do compositor italiano Pietro Guglielmi (1728-1804), que havia sido
representada em Portugal, no ano de 1796; foi trazido ao Brasil, integrando o
acervo da Real Biblioteca, em 1808.
Ele descreve os personagens, tal como qualquer libreto, mas cita os nomes
dos intérpretes daquela representação e alguns de seus atributos vocais. Não
contém o nome do autor do texto, mas sim do compositor, e suas páginas
alternam o texto em italiano e sua tradução portuguesa, sempre na página
seguinte263. O libreto tem o carimbo da Real Biblioteca e hoje integra a coleção de
libretti da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Entretanto, a Profa. Cleofe não o
considerava apropriado para o compositor:

O assunto é jocoso, dramaticamente complicado e, não obstante
o hábito, então generalizado, de se servirem vários compositores do
mesmo libreto, não parece adequado a encontrar eco no padre a ponto

BUDASZ, Rogério. New sources for the study of early opera and musical theatre in Brazil, p.
8. Disponível em:
<http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cpa/spring05/missa/budasz.pdf >, acesso em: 1
set. 2013.
262 PORTO ALEGRE, Manuel de Araújo. Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José
Maurício Nunes Garcia. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, t.
19, 1856, p. 361.
263 Disponível em:
<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_musica/libretos/mas1221096.pdf > , acesso em: 3
set. 2013.
261
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de imaginá-lo servindo-se do mesmo texto (MATTOS, 1970, op. cit., p.
379)

Embora esta opinião mereça respeito, tudo indica que a obra composta por
Nunes Garcia tenha sido uma ópera cômica e é grande a probabilidade de que
ele tenha reutilizado o libreto em questão. Ali estão informações sobre os
personagens, a começar do caráter das protagonistas: Lauretta é uma jovem
espirituosa, em roupas de camponesa, que descobre, posteriormente, ser filha do
Barão Don Procolo; Giulietta, a outra filha do Barão, é uma jovem simples, esposa
prometida do Barão Don Nasturzo; as duas são gêmeas. Surpreendentemente, a
relação dos intérpretes permite ver que as duas gêmeas eram interpretadas por
um só cantor, o Sr. Domenico Caporalini, qualificado como Prima Buffa
Assoluta264.
Esta duplicidade de papéis, provavelmente, foi o motivo da Profa. Cleofe
qualificar o assunto da ópera como “dramaticamente complicado”; teria
representado um grande desafio para nosso compositor, mais familiarizado com
o universo da música sacra265. Diversos autores supõem que a ópera nunca foi
executada, ou sequer tenha existido. No passado, ao sentir-se desafiado a
acompanhar o gosto musical da corte portuguesa, ele fora capaz de produzir, em
curto espaço de tempo, numerosas e importantes obras, tais como a Missa de
Nossa Senhora da Conceição (1810), absorvendo e empregando novas técnicas
composicionais que estavam muito além da sua prática anterior.
Certamente jamais saibamos como o Pe. José Maurício Nunes Garcia
enfrentou o novo desafio, que soluções ele deu para as “complicações” do libreto,
mas cremos que os procedimentos engenhosos que encontrou para relacionar os

O nome desse cantor italiano está entre aqueles que atuavam no Teatro S. Carlos, de Lisboa,
desde sua inauguração, na função de prima buffa assoluta. BRITO, Manuel Carlos de. Opera in
Portugal in the eighteenth century. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 68.
265 Os compositores tratavam tais textos com muita liberdade – a prova disto é que o nome do
autor do libreto não é sequer mencionado – e José Maurício poderia ter encontrado diferentes
soluções.
264
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temas da Abertura em Ré, contradizendo sua singeleza exterior, já são indícios de
seu empenho em solucionar os problemas que lhe planteava a ópera. Eles teriam
sido motivados por alusões externas, texto e personagens que, aliados à sua longa
experiência com a retórica, tanto como sacerdote quanto compositor sacro,
indicaram-lhe o caminho a seguir.
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Do lundu canção dos salões portugueses ao lundu canção
dos cenários carioca e goiano do séc. XIX: a trajetória híbrida de
uma matriz cultural
Magda de Miranda Clímaco
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Resumo
Essa pesquisa, em andamento, tem como objetivo principal investigar a trajetória histórica do
lundu canção dos salões de Lisboa à cidade do Rio de Janeiro do século XIX, percebida como a
trajetória de um gênero discursivo sujeito a constantes “atualizações” (BAKHTIN, 2003). Isso,
visando uma base musical e histórica para a abordagem das atualizações desse gênero musical
na província de Goiás, no mesmo período enfocado. Duas atualizações do gênero estão sendo
observadas num primeiro momento: durante a primeira e segunda metades do século XIX, tendo
em vista, respectivamente, as primeiras edições de lundus canção no Rio de Janeiro e a sua
interação com a música estrangeira dos palcos dos teatros dessa cidade. Já num segundo
momento, busca-se a atualização do gênero na província de Goiás, tendo em vista outro enfoque
metodológico das fontes disponibilizadas pela historiografia local, entrevistas com músicos e
novas fontes de pesquisas em arquivos institucionais e pessoais.
Palavras-chave: Gênero lundu canção; matriz cultural e atualização; Rio de Janeiro e Goiás

Portuguese court halls lundu songs to nineteenth century Goiás and Rio scenarios
lundu songs: the trajectory of a hybrid cultural matrix

Abstract
This research, in progress, aims to investigate the historical trajectory of lundu song of the Lisbon
court halls to the city of Rio de Janeiro in the nineteenth century, seen as the trajectory of a
discursive genre subject to constant “updates” (Bakhtin, 2003). This, aiming to a musical and
historical basis for the approach of the updates of this musical genre in the province of Goiás,
during the same period. Two updates of the genre are being observed during the first and second
halves of the nineteenth century, considering, respectively, the first editions of lundus song in
Rio de Janeiro and its interaction with foreign music from the stage of the theater in this town.
After, it seeks to upgrade this genre in the province of Goiás, considering other methodological
approach of the sources provided by local historiography, interviews with musicians and new
source researches in institutional and personal files.
Keywords: Gender lundu song ; cultural matrix and updating , Rio de Janeiro and Goiás

Essa pesquisa, em andamento, tem como objetivo principal investigar a
trajetória histórica do lundu canção – um dos mais antigos gêneros musicais que
estão na base da música popular brasileira - dos salões de Lisboa à cidade do Rio
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de Janeiro do século XIX, percebida como a trajetória de um gênero discursivo
sujeito a constantes “atualizações” (BAKHTIN, 2003), visando, num segundo
momento, uma base musical e histórica para a abordagem das atualizações desse
gênero musical na província de Goiás, no mesmo período enfocado.
Um ponto de partida dessa investigação foi o interesse pela trajetória
histórica da música na minha terra natal – o estado de Goiás – marcada pelo
grande trânsito e trocas que caracterizaram as vilas implicadas com a extração do
ouro no interior do Brasil, sobretudo, no século XVIII (CHAUL, 1997; PALACIN;
GARCIA; AMADO, 1995). Esse interesse entrou em diálogo com o resultado de
uma pesquisa realizada em 2008 (CLÍMACO, 2008), que levantou algumas
questões: se a interação cultural de gêneros estrangeiros com o lundu resultou
diferentes gêneros musicais como o choro, o maxixe, o tango brasileiro, dentre
outros, que peculiaridades estilísticas o gênero lundu canção, que seguia a sua
trajetória histórica nesse cenário, passou a apresentar na segunda metade do
século XIX? Que características estilísticas já evidenciava sua atualização no
início desse século? O lundu canção teve lugar, como a modinha teve, na
província de Goiás nesse mesmo período?
Por outro lado, essa circunstância direcionou para a questão música e
significado, para a música também percebida como um texto social que tem na
sua base uma relação dialógica, capaz de significar não só a partir de sua
interação com uma trama sócio-cultural maior, mas também em relação a cada
situação concreta e imediata de relações culturais e temporais da qual surge, o
que me levou ao primeiro encontro com a fundamentação em Bakhtin (2003).
Chartier (1990) e Hall (2003), que discorrem sobre as representações sociais
objetivadas por práticas e obras de um grupo social, que têm como suporte o
simbólico implicado com processos forjadores de identidades, também foram
abordados.
Esses autores favoreceram falar de um gênero do discurso, percebido
como uma matriz cultural inerente a um campo de atuação sócio-cultural,
559

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

portador de uma polifonia de vozes na sua base (diferentes representações
sociais, portanto), que se efetiva a partir de uma forma composicional, de um
conteúdo temático e de características de estilo de índole contextual e individual.
A partir dessa fundamentação teórica, foi possível abordar uma matriz cultural
inerente ao campo da música, o gênero lundu canção, enfocado na sua
capacidade de constante atualização, que acontece a partir dos diversos diálogos
propostos entre diferentes dimensões culturais e temporais, definidores de
conteúdos temáticos peculiares. Esse conteúdo temático, diferente em cada
atualização do lundu canção abordada, se apresenta completamente imbricado
com a sua forma composicional – sua organização sonora - possibilitando
identificar tanto as características de estilo contextuais (peculiares ao gênero
lundu canção), quanto as características de estilo individuais (peculiares a cada
momento de atualização desse gênero).
O lundu aparece nesse cenário trabalhado, final do século XVIII e século
XIX, nas suas versões, dançada, instrumental e cantada. A escolha do lundu
canção se deve ao interesse pela estrutura que implica em letra e música, pelo
fato da letra se consistir em mais um elemento de análise na abordagem desse
objeto de pesquisa. Isso junto à observação de que a trajetória que levou do lundu
dança ao lundu canção, aponta de forma clara para as possibilidades colocadas
pelo entrecruzar de diferentes diálogos culturais, conforme observado com
Araújo (1963). O foco em Goiás já foi explicado, e o foco na cidade do Rio de
Janeiro se deve ao fato de ter sido a capital do Brasil no período em questão, uma
circunstância que, segundo Pesavento (2002), num processo metonímico, faz com
que essa cidade possa ser percebida na sua condição de representar o país.
Por outro lado, foram efetuados dois recortes de tempo nessa pesquisa,
prevendo dois momentos de atualização mais ampla do gênero lundu canção,
tendo como referência a caracterização do gênero em algumas obras do
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documento MSS 1596 – Modinhas do Brazil - da Biblioteca da Ajuda/Lisboa266. Esse
documento está implicado com uma polêmica, ainda não resolvida, em torno da
autoria da composição das modinhas que apresenta e da pressuposta atuação do
brasileiro Domingos Caldas Barbosa na corte portuguesa do último quartel do
século dezoito (ARAÚJO, 1963; ALVARENGA, 1981; LIMA, 2001). Sem querer
entrar ou resolver essa polêmica267, me interessa nesse trabalho de pesquisa a
análise de três manuscritos de modinhas encontradas no documento em questão,
que evidenciam características de estilo que remetem ao gênero lundu canção, o
qual, ao que tudo indica, circulou em Portugal nesse período. Os recortes
realizados são: primeira metade do século XIX, quando esse gênero foi difundido
no Brasil, sujeito nesse período a transformações profundas com a chegada da
corte portuguesa, o que oportunizou as primeiras edições de partituras de lundu
canção no país (SANDRONI, 2001); e segunda metade do século XIX, quando
passou a conviver com as danças de salão, com as companhias estrangeiras de
teatro, com os palcos do Teatro de Revista, e com a cidade que acabara de abolir
a escravatura (TINHORÂO, 1998).

PRIMEIRA ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA
Um enfoque de base qualitativa está sendo adotado nesse trabalho,
portanto, tendo em vista a utilização de alguns elementos de análise ligados à
noção de gênero do discurso de Bakhtin (2003). A partir desse enfoque, essa

A nota de rodapé do Prefácio do livro As modinhas do Brasil de Edilson Lima (2001), escrita pelo
musicólogo brasileiro Regis Duprat, cita o trabalho de Gérard Behágue, um dos divulgadores no
Brasil da existência dos manuscritos MSS 1595/1596, que se encontram na Biblioteca da
Ajuda/Portugal: “Gérard Behágue, ‘Biblioteca da Ajuda (Lisboa) MSS 1595/1596: Two eighteenth
century anonymous of modinha’, em Anuário, vol. IV, Tulane University, 1968.”
267 Nessa intenção me coloco junto a Lima (2001, p. 15) quando, ao comentar sobre essas
circunstâncias polêmicas no seu trabalho com o manuscrito 1596, observa: “A bibliografia
existente não nos permite dizer com certeza que as 30 modinhas do manuscrito 1596 são de
autoria de Domingos Caldas Barbosa. Duas, no entanto, têm letra desse autor, embora o
anonimato do manuscrito nos impeça de confirmar tal afirmação. Ademais, este trabalho propõese a analisar prioritariamente o estilo musical das modinhas nele contidas, e não a autoria das
mesmas”.
266
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pesquisa tem investido, nesse primeiro momento, na análise e interpretação de
três lundus do final do século XVIII, da coletânea Modinhas do Brazil, na sua
relação com três lundus canção da primeira metade do século XIX e três lunduscanção da segunda metade desse século. Essa abordagem prevê a interação da
estrutura sonora com elementos colhidos tanto na “audição aberta” de lundus
gravados em CDs, conforme definida por Ferrara (1984), quanto através do
estudo do cenário sócio-cultural relacionado a cada categoria analisada.
Estrutura e cenário, que possibilitaram a abordagem peculiar de uma forma
composicional, de um conteúdo temático e de características de estilo de índole
contextual (do gênero) e individual (da “atualização” abordada), conforme já
mencionado. Por outro lado, elementos de uma análise fenomenológica se
cruzam com elementos de uma abordagem hermenêutica, no momento da
análise em que, depois da “audição aberta”, que leva a diversos encontros com a
obra da maneira como ela se apresenta, acontece inevitavelmente o diálogo entre
dois mundos, o mundo do criador e o mundo do intérprete – o pesquisador e a
“sua” tentativa de compreensão do processo histórico. Circunstância
interpretativa que possibilita a observação de uma cadeia de significados na
abordagem desse processo, ao invés da observação apenas de uma cadeia de
causas e efeitos, priorizada por uma visão linear e progressiva da história.

RESULTADOS ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO – AS PRIMEIRAS
ATUALIZAÇÕES DO LUNDU CANÇÃO
Ao abordar modinhas e lundus, o foco está em duas canções que estão na
base da trajetória histórica da música popular brasileira. As primeiras consultas
bibliográficas levaram à definição de canção que se adapta à abordagem do
objeto de estudo proposto, a uma “peça musical, habitualmente curta e
independente, para voz ou vozes, acompanhada ou sem acompanhamento, sacra
ou secular” (Dicionário Grove ,1994). Direcionaram também para as
considerações de Finnegan (2008), para quem a análise e estudo de uma canção
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devem trazer a abordagem do texto e da melodia relacionada ao enfoque da
performance, pois é esse contexto de interação que permite a verificação dos
processos de ressignificação a que estão sujeitas as canções quando atualizadas
em outro momento ou em outro tempo e espaço. Segundo Finnegam (Ibidem, p.
36), citando Lauri Honko, “qualquer performance envolve concessões, sendo uma
adaptação inteligente da tradição para situações singulares estruturadas por uma
confluência de diversos fatores”.
Por outro lado, o levantamento e revisão bibliográficos, Tinhorão (2004;
1998); Severiano (2008); e, sobretudo, Lima (2001), propiciou um contato com
circunstâncias ligadas à prática de modinhas e de lundus canção, que,
possivelmente, circularam na corte portuguesa no final do século XVIII. Lima
(Ibidem) permitiu um contato maior com cópias do manuscrito MSS 1596 e com
edições críticas realizadas por ele a partir desses manuscritos, já citados nesse
texto. O contato com as obras indicadas, sobretudo essa última, possibilitou
selecionar três lundus que estão sendo analisados e interpretados nesse trabalho:
Os me deixas que tu dás; Ganinha, minha Ganinha; e A saudade que no peito. Na
verdade, modinhas que aparecem na coletânea Modinhas do Brazil, abordadas
como lundus pelos autores mencionados, tendo em vista as suas características
estilísticas.
A análise da organização sonora, de acordo também com Lima (2001), tem
revelado: misto de elementos de origem afro-brasileira e elementos da música
européia do período, sobretudo, clássico. No primeiro caso, a onipresença da
síncope, da frase sincopada, junto a um texto picante, que evidencia termos que
remetem às relações escravo senhor, como nhanhá, neguinho, quindim, etc., o
que levou Tinhorão (1998) a se referir ao lundú mencionando “chulice”, uma
conotação “lascivo-jocosa”, um “jeito amolengado” brasileiro. No segundo caso,
as relações com a música européia aparecem através da ornamentação melódica,
do compasso e quadratura das frases, dos elementos do acompanhamento que
lembram o baixo d’Álberti, da centralidade no emprego do sistema tonal, dentre
outras. O exemplo 1 revela algumas dessas peculiaridades estilísticas:
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V

Exemplo 1 – Parte inicial do manuscrito da Modinha n. 5 - Os deixas que me dás – do MSS
1596. Fonte: LIMA, Edilson. As modinhas do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2001, p 221.

Letra:
Os me deixas q´tu das

Ficas tão mugangueirinha

Quando a gentes pega em ti

Que muito me satisfas

São coizinhas tão mimozas

Esse mando que te vás

Que nas outras nunca vi

Muito gosto da nhanhazinha

Depois te torno a prender

De andar bulindo contigo

He somente para ver

Quando vejo que comigo

Os me deixas que tu das

Tu estas infadadinha
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Já a abordagem do lundu canção, na sua interação com a primeira e a
segunda metades do século XIX - que até o momento tem se limitado à seleção
de fontes e ao levantamento do cenário sócio-cultural - tem em Tinhorão (1998),
Kiefer (1977) e Leme (2003), importantes referências. Os lundus canção
selecionados para análise e interpretação, levando-se em consideração o primeiro
recorte de tempo efetivado, foram: Lundú da Marrequinha de Francisco Manuel da
Silva e versos de Paula Brito (composto antes de 1853 – data de sua publicação),
Lá no Largo da Sé de Cândido Inácio da Silva (1834), e Essa noite de J. Francisco
Leal (1830). A seleção que visou o segundo recorte de tempo apontou as seguintes
obras: Lundú das Beatas de Januário da Silva Ramos (1862); Isso é bom de Xisto
Bahia (composto antes de1894, data de sua morte; gravado em 1902); e Mugunzá
(1892) do maestro luso Fernando de Carvalho, consagrado pela espanhola Pepa
Ruiz na peça Tim tim por Tim tim.

A ATUALIZAÇÃO DO LUNDU CANÇÃO EM GOIÁS
O levantamento da historiografia goiana, por sua vez, que já prevê a
segunda fase desse trabalho, tem levado a autores como Mendonça (1981),
Rodrigues (1982) e Pina Filho (2004), que forneceram dados sobre o cenário
histórico goiano instituído pelo século XVIII e XIX. Rodrigues (1982) observa que
a formação do povo se deu a partir de paulistas, portugueses e nordestinos que
vieram para a região em busca do ouro, no século XVIII268, salientando um
processo de miscigenação que teve as mulheres indígenas como importante
referência. Lembra que por volta das últimas décadas desse século começou a
decadência da mineração, e que depois de certo marasmo e de um esvaziamento
na população, uma virada no início do século XIX marcou uma nova era.

COTRIM (1996, p. 127-128), refletindo também sobre o Ciclo do Ouro no território brasileiro
na sua obra “História e Consciência do Brasil”, observa que “a produção aurífera foi bastante
significativa nos primeiros setenta anos do séc. XVIII. Nesse período o Brasil produziu mais ouro
que toda a América Espanhola em 357 anos. [...] Internamente o ciclo do ouro trouxe importantes
conseqüências para o Brasil: atraiu inúmeras pessoas para o interior do [...] território,
contribuindo para o desbravamento do sertão e para o aumento da população colonial.”
268
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Algumas famílias que permaneceram no local, mais favorecidas social e
financeiramente, começaram a investir mais “na imprensa, na literatura, na
música, na educação e na política” (Ibidem, p. 30-31). Já Mendonça (1981) observa
que o movimento do ouro teria possibilitado contatos provenientes da circulação
de pessoas vindas de outras localidades do país, o trânsito entre partituras,
músicos, etc.. A vida musical teria acontecido através das práticas eclesiásticas e,
no século XIX, sobretudo, através de saraus em residências de famílias goianas,
legando condições e duradouros resíduos em termos da prática musical em
várias cidades, sendo as principais delas Vila Boa (Goiás) e Meia Ponte
(Pirenópolis). A Figura 1 traz uma imagem da histórica cidade de Goiás,
denominada nos séculos XVIII/XIX de Vila Boa de Goiás.

Figura 1 – Vila Boa de Goiás – Fonte: CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás. Goiânia: Ed.
UFG, p. 214.

Esses primeiros levantamentos permitiram observar também que nessa
cidade – antiga capital do estado de Goiás – a modinha foi bastante cultivada no
século XIX. Segundo Dias (2008, p. 130), “ao som do violão, da flauta, do
bandolim e, mais tarde, do piano, ouvia-se um repertório bastante diversificado
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que incluía modinhas, lundus e até árias e canções italianas”. Já Rodrigues (1982,
p. 115), comenta que o mais antigo registro de modinha em Goiás foi feito pelo
viajante Saint-Hilaire em 1819, que afirmou ter ouvido “modinhas plangentes
acompanhadas ao violão”. A autora observa também que a cidade de Goiás abriu
as portas das salas de muitos de seus cidadãos para os “saraus”, chamados de
“tocatas”, em que a execução de “modinhas” se tornou uma constante. Prática
que depois ocasionou outra tradição dos goianos, as “serenatas”, que eram
realizadas por grupos de músicos que saiam pela cidade com seus instrumentos,
entoando “modinhas” sob o luar, debaixo das janelas de amigos, namoradas, “em
pontos pitorescos” da vila.
As referências à prática de lundus canção nessa historiografia, no entanto,
são quase inexistentes, se restringindo, praticamente, à menção de Dias (2008), a
uma partitura de lundu instrumental do compositor goiano Antônio da Costa
Nascimento, o Tonico do Padre, mencionado na obra de Mendonça (1981), a uma
referência breve, nessa mesma obra, que justifica porque o lundu não foi adotado
pela sociedade goiana daquele período, e a uma pista de que isso não ocorria de
forma tão enfática, vislumbrada numa citação de Rodrigues (1981). Mendonça
(Ibidem, p. 358-361) observa: “De Tonico do Padre (Antônio da Costa
Nascimento) transcrevemos o único lundu que nos chegou às mãos, composto
em 1894, na cidade de Pirenópolis”. Seguem a foto do manuscrito e a transcrição
da obra Ora veja só.
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Exemplo 2 – Manuscrito Polca-Lundú de Antônio da Costa Nascimento – Tonico do Padre.
Fonte: MENDONÇA, Belkiss S. C. de. A música em Goiás. Goiânia: Editora da Universidade
Federal de Goiás, 1981.

Essa autora comenta a “profunda restrição das famílias goianas ao lundu,
só sendo ele executado na zona boêmia da cidade” (MENDONÇA, 1981, p. 330).
Já Rodrigues (1982, p. 101), abordando a grande difusão da modinha em Vila Boa
de Goiás, através de uma citação de Victor de C. Ramos (1968), relata a prática
do gênero por um membro de uma das mais tradicionais e influentes famílias do
século XIX dessa cidade que, nas horas vagas, “cantava modinhas e lundus de
sua composição, para gáudio dos presentes”. Segundo essa autora, citando
Ramos,

a toga de magistrado e os labores não continham nele o boêmio
que ele era. A noite, nos momentos do sueto, metido num chambre cor
de rapé, alegre e galhofeiro, espichava-se na rede, violão em punho e
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às vezes, goladas de caninha, cantava modinhas e lundus de sua
composição para gáudio dos presentes (RAMOS apud RODRIGUES, p.
101, grifos meus).

Pouquíssimas referências ao lundu canção, portanto, o que me intrigou
muito, já que a modinha, que sempre teve a sua trajetória histórica narrada de
forma inseparável da trajetória do lundu canção no cenário luso-brasileiro,
aparece com uma força muito grande na historiografia goiana, em detrimento da
prática do lundu. Na verdade, um silêncio quase total está relacionado a essa
prática, não encontrei nenhum investimento de pesquisadores goianos em
direção ao gênero. Comentando a relação intrincada que os dois gêneros
estabeleceram no cenário histórico brasileiro, citando o pensamento de outros
autores, Sandroni (2001, p. 41) observa:

o lundú e a modinha têm estado indissoluvelmente associados
na historiografia da música brasileira. [...] Andrade escreve em seu
clássico estudo sobre a primeira: “o fato é que modinha e lundum
andaram muitíssimo baralhados”. E Kiefer: “No século passado não era
rara a confusão entre modinha e lundu”. Para discutir o lundú será pois
necessário abordar também a modinha.

As perguntas que surgiram diante desse contexto musical goiano relatado
foram: que elementos levaram a esse “esquecimento” do lundu canção em Goiás,
que “olhares”, ou melhor, que viés metodológico e ideológico está por trás da
historiografia disponível? Há um predomínio de material colhido, sobretudo,
com mulheres? Será que a coletânea de modinhas pode incluir também lundus
ou evidenciar antigas versões em que alguma modinha se assemelha ao lundu?
Que características de estilo individuais revelariam a atualização do lundu no
cenário goiano? Busco aqui também o gênero lundu canção enfocado na sua
capacidade de constante atualização, que acontece a partir dos diálogos entre
diversas dimensões culturais e temporais travados na sua base... um conteúdo
temático, completamente imbricado com uma forma composicional ...
características de estilo contextuais (peculiares ao gênero lundu canção)... e
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características de estilo individuais (peculiares a esse momento de atualização do
gênero).

SEGUNDA ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA
Assim, num segundo momento, sem perder de vista a base forjada pela
trajetória do lundu canção no cenário brasileiro, e a afirmação de Kiefer e de
Sandroni (2001, p. 41), de que “no século passado não era rara a confusão entre
modinha e lundu”, e que “para discutir o lundu" ser [ia] pois necessário abordar
também a modinha”, essa investigação pretende investir na identificação da
atualização de lundus canção no cenário goiano, a partir da

análise de

manuscritos, transcrições ou cópia de manuscritos disponíveis, de antigas
versões de modinhas e, mesmo, transcrições

de outros gêneros musicais

relacionados a festas populares goianas. Rodrigues (1982) e Pina Jr. (2001), que
trazem em suas obras cópias de manuscritos e transcrições de modinhas colhidas
nas cidades de Goiás e Pirenópolis, se constituem em importantes fontes.
Entrevistas com pessoas ligadas a essa historiografia abordada, com
pessoas ligadas ao universo musical goiano (antigos e atuais regentes de coro,
pesquisadores, antigos músicos seresteiros, guardiães de acervos históricos,
preservadores da memória das cidades históricas goianas) serão realizadas,
tendo em vista investigar a prática do lundu canção na sociedade goiana no
século XIX. Pesquisas em arquivos também estão previstas, buscando arquivos
particulares e arquivos de instituições que guardam a memória goiana, tais como:
periódicos da época, como o jornal Goiáz, A Tribuna Livre (na cidade de Goiás) e
a Matutina Meiapontense (na cidade de Pirenópolis); cartório civil das cidades de
Goiás e de Pirenópolis, as duas principais vilas da província.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enfim, tendo como ponto de partida a fundamentação oferecida pelo
levantamento das atualizações do lundu canção na sociedade carioca do século
XIX, essa pesquisa está se desenvolvendo abordando, com outro enfoque
metodológico, as fontes e pistas encontradas na historiografia goiana
mencionada. Isso sem perder de vista a afirmação de vários autores de que esse
gênero musical e a modinha sempre caminharam juntos, onde um foi encontrado
ou narrado, o outro esteve presente.
Esse trabalho justifica-se não apenas por trazer reflexões sobre um dos
mais antigos e expressivos gêneros musicais que estão na base da música popular
brasileira, sob o enfoque de um embasamento teórico que explora o seu potencial
expressivo, mas também por levantar a possibilidade de identificação da prática
do lundu canção no cenário goiano. Esse cenário musical, praticamente
desconhecido pelos próprios brasileiros, tem valorizado muito apenas a prática
da modinha. O investimento nesse objeto de estudo, portanto, traz a
possibilidade do preenchimento de uma lacuna não só na história da música de
Goiás, mas também na história da música do Brasil, que, praticamente,
desconhece o universo musical significativo que existiu no interior do país na
época do ciclo de ouro.
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Resumo
Serão examinados, nessa comunicação, alguns aspectos da música de Villa-Lobos que são
vinculados de maneira particularmente forte a tradições musicais portuguesas:
a) suas composições que fazem referência explícita a Portugal, entre as quais podem ser
destacadas: Vira; o 1º movimento da Suíte para piano e orquestra com o subtítulo “A Espanha e
Portugal”; a primeira das quatro suítes orquestrais que compõem o Descobrimento do Brasil.
b) a parcela da sua produção na qual a presença portuguesa se faz sentir de maneira
particularmente forte, que se nutre do rico Cancioneiro infantil luso-brasileiro. Representada pelo
Guia prático para educação musical (1936), pelas obras sinfônicas Caixinha de Boas Festas (1931) e
Saudades da Juventude (1941), pelo 5º Quarteto de Cordas (1932), e por suas coleções para piano
Brinquedo de Roda (1912), Prole do Bebê I (1918), Prole do Bebê II (1922) e Cirandas (1926). Nessas
obras, o ouvinte português reencontrará temas e títulos que lhe são familiares, e que remetem às
cantigas de roda e de ninar, ou mesmo ao romanceiro medieval: Ciranda, Machadinha, Viuvinha,
Carrasquinha, Senhora Condessa, Senhora Dona Sancha etc.
Pelo fato do Cancioneiro Infantil ocupar uma posição tão importante e definidora na obra do
compositor, numa época269 em que as características insulares permaneciam tão fortes, fazem
dessas obras do catálogo de Villa-Lobos um patrimônio comum ao Brasil e a Portugal.
Palavras-chave: Patrimônio musical luso-brasileiro; cancioneiro luso-brasileiro; Heitor VillaLobos.

Serão examinados, nessa comunicação, alguns aspectos da música de
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) que são vinculados, de uma maneira
particularmente forte, a tradições musicais portuguesas:
a) aquelas dentre as suas composições que fazem referência
explícita a Portugal, podendo ser destacadas: o 1º movimento (com o título
“A Portugal e Espanha”) da Suíte para piano e orquestra [1913]; a peça para
piano solo “Alegria na Horta” [1918]; a primeira das quatro suítes

Nos anos de formação do jovem Villa-Lobos, no início do século XX, o Rio de Janeiro contava
com um contingente de mais de 130 mil portugueses, que correspondiam a 20% da população
total e que faziam do Rio a terceira maior cidade portuguesa do mundo.
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orquestrais do Descobrimento do Brasil [1936], a Canção do Marinheiro [1936],
e um Vira [data incerta].
b) a parcela muita expressiva de sua obra que se nutre do rico
Cancioneiro infantil luso-brasileiro: ela domina a sua produção pianística
– com uma centena de peças escritas entre 1912 e 1948, contidas nas
coleções para piano: Petizada, Brinquedos de Roda, Prole do Bebê I, Prole do
Bebê II, Cirandas, Cirandinhas e os 11 Álbuns para piano do Guia Prático; são
também baseados no Cancioneiro Infantil a vasta coletânea para coro
constituida pelo Guia prático para educação musical (1936), obras de câmera
como o 5º Quarteto de Cordas (1932), e para orquestra sinfônica como
Caixinha de Boas Festas (1931), e Saudades da Juventude (1941).

PRESENÇA PORTUGUESA NO RIO DE JANEIRO DA BELLE-ÉPOQUE
À época da formação de Villa-Lobos, sua cidade natal, o Rio de Janeiro,
era a terceira maior “cidade portuguesa” do mundo, depois de Lisboa e do Porto.
Segundo o recenseamento de 1906, os mais de 133 mil residentes no Rio de
Janeiro, de nacionalidade portuguesa, representavam 16% da população da
cidade270, mantendo suas tradições, e ao mesmo tempo interagindo com outros
grupos étnicos e culturais271.
Após a Independencia, - apesar da influência crescente da Inglaterra no
plano comercial, e da França do ponto de vista cultural -, o intercâmbio com a
antiga metrópole manteve-se importante, tambem no plano economico: como a
terceira maior origem das importações brasileiras, e pelo intenso e ininterrupto

270 Essa proporção se manteria até o Censo de 1920, quando a cidade superou a marca de 1milhão
de habitantes. Ver: Alice Maria Bliss Bueno Salomão: “Brasil-Portugal 500 anos de relações
econômicas” – monografia de final de curso – junho de 2005, Departamento de Economia,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
271 Tais como o numeroso contingente migratório do Nordeste aclimatando na cidade as músicas
“sertanejas”, assim como os afro-descendentes da Bahia – que, ao se agruparem na Cidade Nova,
trariam para o Rio de Janeiro a tradição do samba de roda, com papel cada vez mais determinante
no perfil musical e na formação daquilo que se tornaria com os ranchos ou Carnaval carioca.
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movimento migratório (como atestado pela média annual de 35 mil migrantes,
entre 1883 e 1903).

No plano musical, os dois países permaneciam numa mesma “area
cultural”, marcada pelo grande número de músicos portugueses que, - sem
abdicar de sua nacionalidade e raízes -, se estabeleceram por longo tempo no
Brasil: o caso mais notório é o do maior virtuose português do sec XIX, o pianista
Arthur Napoleão, que se radicou na cidade a partir de 1866, aqui fundando uma
das mais importantes casas editoras do país; a ilustre família Ribas na qual se
destacam o compositor João Victor Ribas, o violinista Nicolau Ribas (professor
do compositor Leopoldo Miguez) e o cantor Eduardo Ribas (pai do compositor
Glauco Velasquez), o violoncelista e teórico de valor Frederico Nascimento –
grande amigo de Alberto Nepomuceno - mestre de gerações de músicos
brasileiros, entre os quaiso compositor Lorenzo Fernandes; mesmo no gênero da
opereta, compositores como Francisco de Sá Noronha e João Pedro Gomes
Cardim foram, durante suas longas estadas no Brasil, pioneiros na incorporação
de rítmos brasileiros a suas peças musicadas, - dando-lhes títulos como “lundú”,
“tango”, “cateretê” -, enquanto as principais casas editoras (veja-se catálogo da
Casa Arthur Napoleão em 1914, e da Casa Bevilacqua em 1915) reservavam nas
suas publicações, - ao lado das categorias “polca”, “valsas”, “tangos” -, um lugar
importante para o repertório de “fados (que, até o início do século XX,
continuavam a ser escritos por compositores tão “nacionais” quanto Chiquinha
Gonzaga e Eduardo Souto); a partir do final do século XIX, as relações entre o
establishment conservatorial brasileiro com personalidades portuguesas eram as
mais cordiais, como atestam as frequentes vindas ao Brasil do grande pianista
José Viana da Motta272 e do violinista Bernardo Moreira de Sá.

A resenha extremamente elogiosa, feita por Viana da Mota, da atividade musical no Rio e São
Paulo do começo do século foi transcrita por Guilherme de Melo no Capítulo V da sua História da
Música no Brasil [1908], enquanto Moreira de Sá mostra sua perfeita familiaridade com a produção
de seus contemporâneos brasileiros em sua Historia da Evolução musical.
272
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Portanto, o contexto da formação de Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, foi o
de uma cidade com uma marcante presença portuguesa, que por sua vez
coexistia e se integrava a outros, e ricos, aportes culturais.

OBRAS DE VILLA-LOBOS FAZENDO REFERÊNCIA A PORTUGAL
Portugal é evocado, sem utilização direta de material musical:

a) em duas obras de juventude:
-

o primeiro movimento intitulado “A Portugal e a Espanha”na Suite

para piano e orquestra [1913]273, segundo Lisa Peppercorn, a primeira obra do
compositor escrita para orquestra, e segundo João de Souza Lima274:

a sua primeira incursão no campo das obras mais significativas
[…] na qual o autor desejou prestar uma homenagem a esses países
[ainda que nelas] Espanha e Portugal não se apresentam com suas
características melódicas nem rítmicas.

-

a peça para piano “Alegria na Horta” [1918], 3ª peça da Suite floral

(e que se incorporaria ao repertório de Arthur Rubinstein), e que seria
posteriormente transcrita para orquestra (1936). Homero de Magalhães275 e João
de Souza Lima276 concorrem com a opinião de que o tema principal (exposto na
seção mediana) seria um tema popular português.

273 Os outros movimentos dessa obra se intitulam “Brasil”e “A Itália”. Villa-Lobos referiu-se a
essa obra nos seguintes termos: “é uma obra baseada no sincretismo e na influência étnica dos
povos que contribuíram para a formação musical no Brasil. Representa a modalidade racial da
civilização das três nações que influíram na musica brasileira”. [Museu Villa-Lobos, 1965: 210].
274 Ver Souza Lima, João [1968].
275 Ver Magalhães [1994].
276 Segundo João de Souza Lima: “sente-se na 2ª parte um certo colorido nitidamente português
que bem bem justifica o subtítulo ‘impressões de uma festa dos hortelões’ […] O tema que é bem
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b) obras da maturidade:
-

O Descobrimento do Brasil: na primeira das quatro suites dessa obra

monumental que foi originalmente composta como trilha sonora para o filme
(inspirado na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel) de Humberto
Mauro [1937], Villa-Lobos “evoca a travessia do Atlântico pelas caravelas
portuguesas comandadas pelo Pedro Álvares Cabral”277. A primeira suite se
divide em dois movimentos: a “Introdução” que, segundo Luiz Heitor, é
“dominada pelos rítmos de danças populares portuguesas, e seguida por
passagens com um caráter melancólico propício a evocar a calmaria no mar.”,
seguida do movimento intitulado “Alegria” (transcrição orquestral para a peça
para piano de 1918)278. A opinião de Homero de Magalhães e de Souza Lima
quanto à origem portuguesa de seu tema principal é reforçada pelo fato de VillaLobos tê-lo reutilizado, em 1936, em vários momentos do movimento de
“Introdução” (por exemplo, nas marcações

3

a 5 ,

13 e

15 .

Quanto aos temas com rítmos de danças populares portuguesas, esses
parecem ser originais do compositor, escritos “à maneira de”: um exemplo é a
primeira melodia do Cancioneiro de Cesar das Neves e Gualdino de Campos, o
“Lavrador da Arada”, cujo primeiro membro de frase coincide exatamente com
a melodia em 6/8 com a qual se inicia o “Meno Vivo” , na marcação

6

. Do

Cancioneiro de Cesar das Neves, Villa-Lobos conhecia pelo menos o prefácio de

português, bonachão, feliz, constitui a parte principal da peça. Pensamos que se trata de um tema
popular de Portugal”.
277 Corrêa de Azevedo, Luiz Heitor [1957].
278 Segundo Villa-Lobos, evocando: “para os tripulantes e desterrados, a lembrança das festas
campestres de sua terra” [Museu Villa-Lobos, 1965: 171].
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Teófilo Braga

279,

ao qual faz referência em suas notas sobre o Descobrimento do

Brasil280.
-

Canção do Marinheiro281 [1936] sobre duas estrofes medievais de

“Cantigas de Amigo”, foi originalmente utilizada na trilha sonora do filme de
Humberto Mauro em sua versão para canto e orquestra282 (inédita), e publicada,
nos anos 40, no 1º caderno da Coleção Modinhas e Canções numa versão para canto
e piano.

OBRAS DE VILLA-LOBOS BASEADAS NO CANCIONEIRO INFANTIL
O Cancioneiro infantil luso-brasileiro ocupa um lugar central na obra de
Villa-Lobos: é representado por uma centena de peças distribuídas em coleções
para piano escritas entre 1912 e 1948 – entre as quais se destacam as Cirandas e
Prole do Bebê I e II -, e constitui a base do repertório didático, elaborado por VillaLobos entre 1932 – 1936, quando dedicou-se à tarefa de dotar a rede escolar
pública de material didático para a prática do canto coral. Foi nesse intuito que
foi elaborado o Guia Prático para educação artistica, consistindo de 137
harmonizações/arranjos de melodias folclóricas infantis – nas quais é dominante

A respeito da 1ª suite do Descobrimento do Brasil, Villa-Lobos escreveu: “Foi baseado nas fontes
mais próximas do Descobrimento do Brasil através de documentos históricos, embora quase nada
tivesse de musica típica portuguesa dessa época, conforme declara Teófilo Braga, no prefácio do
Cancioneiro de músicas populares, editado na cidade do Porto, em 1996”. [Museu Villa-Lobos, 1965:
170].
280 Simon Wright observa que: “em 1936, a pesquisa musicológica sobre a antiga musica
portuguesa, sobre as musicas indígenas e outras manifestações musicais do Brasil, ainda se
encontravam na infância. O conceito de “exatidão” histórica, de Villa-Lobos, aplicado a esta
partitura, tinha que ser necessariamente diferente daquela de um musicólogo ou compositor
trabalhando 50 anos depois, tendo à sua disposição uma outra infraestrutura e maior cabedal de
pesquisas já realizadas. A historicidade de O Descobrimento reflete, numa larga medida, o estado
da musicologia e das concepções a seu respeito então corrente no Brasil: errática, fragmentaria, e
exageradamente romântica”.
281 Segundo Simon Wright [1992: 81]: “uma melodia baseada num lamento caracteristicamente
ibérico, século XVI, cheia de inflexões mouriscas. O texto é traduzido musicalmente através de
um acompanhamento com acordes muito espaçados entre si, estático, porém cheio de
cromatismos, evocando a melancolia de um marinheiro de uma das caravelas de Cabral,
lembrando saudosamente Portugal, à medida que a frota se aproximava das novas terras do
Brasil”.
282 Essa versão foi posteriormente reutilizada na opereta Magdalena [1948] com o título “Lost”.
279

579

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

a presença portuguesa – para uso nas escolas primárias e secundárias.
Analogamente

a

Bela

Bartok,

no

caso

do

Microkosmos,

Villa-Lobos

frequentemente transcende a destinação originalmente didática dessas peças,
muitas das quais vieram a se incorporar ao repertório da sala de concerto.
O quadro abaixo, tomando como base os textos e melodias citados no Guia
Prático, fornece um mapeamento dessa utilização recorrente de temas do folclore
infantil ao longo de diversas obras de Villa-Lobos:
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TABELA : Temas do Cancioneiro Infantil- sua presença na obra de Villa-Lobos
G. P. Vol I

Br. Roda

Petizada

Prole B. I

Prole. II

Ciranda

C.dinhas

Outros

( 1 )

( 2)

(3)

(4 )

( 5)

(6)

(7)

(8)

[1936]

[1912]

[1912]

[1918]

[1921]

[1926]

[1926]

[1923-29]

1- Senhora Viúva

n.117

n.1

2- Fui no Itororó / Fic. Sozinha

54,55

n.1

n.1

n.9

n.2, 5ºQ

ns.9,47

n.2

n.2

4-Terezinha de Jesus

n.123

n.3

5- Uma,duas Angolinhas

n.124

n.4

6-Garibaldi foi à Missa

n.58

n.5

7-Ciranda,Cirandinha

n.35

n.6,CB

Temas

3-Anquinhas/ Dança. da Carranquinha

8- Na mão direita
9-Vestidinho Branco

n.5
n.5
n.7

ns.75,11

n.1,CB

n.131

n.4

Quatuor vts.

10-O Cravo brigou com a Rosa

ns.45,46

11- Cantiga de Ninar

ns.1,2,25

ns,1,2,8

12-Vamos Maninha Vamos

n.33, 127

n.3

13-Agulha (Olha aquela menina)

Rudepoema

n.1

n.3

n.3

P. da Mãe e da Criança.
n.3
n.13
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14-Bela Pastora

n.15

n.5,CB

15-Cae cae balão/Vitú

ns.19,133

16-Passa passa Gavião

Ns.89

n.6

n.7

17-Vamos atrás da Serra

n.126

n.8

n.8,5oQ

18-Carneirinho, Carneirão

n.31

19-A Canoa Virou

n. 23

n.14

n.10

20- Nesta Rua

n.82

n.11

n.11

21- Que Lindos olhos

n.107

n.15

n.12,5oQ

22- Senhora Dona Sancha

n.116

n.3

n.39,40

n.2

24-Sapo Jururu

n.113

n.4

25-Pobre Cega

n.97

n.5

26-Xo-xo-passarinho

n.137

n.7

27-Pintor de Canahy

n.94

n.10

28-Olha o Passarinho Dominé

n.85

29-Co-co-co

n.37

30- Vamo Maruca Vamo

n.128

23-Condessa/ Constante

n.4

n.6

n.8

n.7

n.9,5oQ

n.12
n.16
Bachianas 4
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31- Fui passar na ponte
32- Zé Pereira

ns.12,56
n.135

n.7

A coluna (1) se refere ao compêndio Guia Prático – 1º Volume [1940], as colunas (2) a (7) se referem às coleções para piano Petizada [1912],
Brinquedos de Roda [1912], Prole do Bebê I [1918], Prole do Bebê II [1921], Cirandas [1926] e Cirandinhas [ 1926]; a coluna (8) faz referência às obras:
Rudepoema e “Miudinho” (4º movimento da Bachianas Brasileiras nº 4); Cantiga de Roda para coro a capella; Quarteto de sopros e Poema da Mãe e
da Criança para conjuntos de câmera.
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Nas peças referidas na listagem acima, - com exceção de poucos textos
que derivam de outras influências -, o ouvinte português reconhecerá
personagens (a “Viuvinha”, o “Ladrão”, o “Cravo e a Rosa”), expressões (“ponha
aqui o seu pezinho”, “vamos à lapinha”), títulos de canções (“Carrasquinha”,
“Machadinha”, “Pirulito”, “Limão”, “A canoa virou”, “Pombinha rolinha”) que
lhe são familiares, e que também remetem a romances e xácaras (“Condessa de
Aragão”, “Dona Sancha”, “O Cego”, “Bela Pastora”, “Canário”), jogos (“Uma
duas angolinhas”), efemérides joaninas (“Capelinha de Melão”), e naturalmente
cantigas de ninar.e de roda (“Ciranda”, “Anda à Roda”) .

O caráter essencialmente português desse cancioneiro era inquestionável
para Mário de Andrade, o maior pensador musical brasileiro da geração de VillaLobos, que declarava em sua comunicação para o Congresso de Arte Popular de
Praga283, em 1929:

a [...] música popular brasileira teve base direta no canto e na
dança portuguesa (sic). Se em nossas manifestações populares é
incontestável que a cooperação africana e espanhola foram
importantes; se é possível distinguir em nosso folclore musical um ou
outro elemento ameríndio; e se principalmente esses elementos
dispores que amalgamaram [...] deram origem a uma música popular
já por muitas partes inconfundivelmente original: não é menos certo
que vamos encontrar na música portuguesa tudo aquilo em que a nossa
está baseada [...] À medida que o Brasil avança na formação e fixação
dos caracteres musicais que lhe são próprios, as fontes portuguesas vão
se enfraquecendo [...] onde elas ainda permanecem mais facilmente
reconhecíveis é nas cantigas de rodas infantis do Brasil. [...] Se no canto
do adulto nós criamos uma música bem étnica, a roda infantil brasileira
como texto e tipo melódico permanece firmemente europeia e
particularmente portuguesa.

Nesta comunicação, Mário de Andrade compara versões brasileiras
(notadamente as registradas por Alexina Magalhães Pinto, João Gomes Junioro

Do qual Oneyda Alvarenga editou 2 versões: em Música, doce Música [1963], e em As melodias
do Boi [1987].
283
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& Batista Julião, Guilherme de Melo) com recolhas portuguesas. É interessante
identificar a bibliografia à qual recorre: - “Cancioneiro de Músicas Populares”
[1893] de Cesar das Neves e Gualdino de Campos284; “Canções Populares da
Beira” [1923] de Pedro Fernandes Tomás; “Cancioneiro Popular Português”
[1911] de Teófilo Braga; “Tradições Populares de Portugal” [1882] de Thomaz
Pires; “Etnografia da Beira” de Jaime Lopes Dias: [1927]; “Cancioneiro de
Fozcoa” [1926] de E. A. Correa Lopes; “Chrestomathia Arcaica” [1906] de J. J.
Nunes; “Cancioneiro da Ajuda” [1924] de Carolina Michaelis.

O fato do Cancioneiro infantil, - colhido numa época em que as
características portuguesas permaneciam tão presentes no Brasil -, ocupar uma
posição tão importante e definidora no catálogo do compositor, faz dessas obras
de Villa-Lobos, que partem de um fundo comum aos dois paises, um patrimônio
do Brasil e de Portugal.

Mário de Andrade refere-se a ele como: “o prestimoso e malsinado Cancioneiro de Cesar das
Neves”.
284
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ANEXO : O VIRA DE VILLA-LOBOS, E A TRANSCRIÇÃO DE TEXTURAS
DE CORDAS DEDILHADAS .
Os catálogos de Villa-Lobos indicam, entre suas obras extraviadas, um
Fado em versão para canto e piano, datado de 1929; nos anos 40, Villa-Lobos
publicaria na coleção Canto Orfeônico II, uma melodia popular portuguesa – com
o título Vira – “recolhida e ambientada” pelo compositor, em versão para coro a
capella “a cinco vozes” (na realidade, para uma voz solista acompanhada por coro
a quarto vozes)
A melodia, - bem distinta da que é registrada por Rodney Gallop285-,
consiste de duas seções, cada qual expondo uma quadra, sendo que a primeira
se apresenta (quase idêntica) aos conhecidos versos “Nossa Senhora faz meia” de
Antonio Nobre286. Além desse arranjo – “ambientação” nas palavras do autor existe uma segunda versão (posteriormente publicada pela Max Eschig) para
canto e piano, sinalizando a data de 1926287.

O interesse dessas duas versões – nas quais um mesmo padrão de dois
compassos, alternando as funções de tônica e dominante, se repete do início ao
fim – reside nas soluções encontradas por Villa-Lobos na transposição, para o
médium do coro e do piano, da textura de um acompanhamento para cordas
dedilhadas.
Diferentemente de uma solução corrente (ver “Exemplo 1”)288, ele adota
uma solução rítmica mais assimetrica na versão coral (ver “Exemplo 3”),
enquanto na versão para piano, ele introduz, - aproveitando-se dos dois planos
resultantes do emprego das duas mãos no instrumento -, uma paleta mais

Ver n. 29, recolhida em Serpa.
Em Só: “Para umas raparigas de Coimbra”.
287 Tal datação apresenta dificuldades, se aplicada à data de recolha, pois as estadas de VillaLobos na Europa se deram nos períodos 1923-24 e 1927-30; por outro lado, a 1a audição desta peça
só ocorreu em 1944 [MVL, 1965: 40], enquanto a versão coral é datada de 1945.
288 Ver o “Vira da Beira” recolhido por F. Tomaz, citado por Cortesão [1942:198].
285
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diversificada de acentuações, com uma sutil polirritmia de 3 x 2 ,entre as duas
mãos (ver “Exemplo 2”).

Um precedente, - de grande influência na música brasileira, a partir dos
anos 20 – havia sido a transposição para o piano da textura da “viola caipira”, em
sua canção “Viola” [1916], - a qual faz parte da coleção Miniaturas para canto e
piano -, na qual a alternancia em dois planos – os das mãos esquerda e direita do
piano – realizando a imparidade ritmica do 3-3-2, seria por algum tempo
considerada uma “assinatura” de Villa-Lobos, ao ponto de Luciano Gallet, - ao
comentar seu catálogo de obras para Mario de Andrade -, assim descrever uma
canção datada de 1924 , “A perdiz piou no campo” (do 1º caderno das Canções
Populares Brasileiras : “com o ritmo do Villa na Viola, confesso e peço perdão”289
(“Exemplo 4”).

Ver Gallet [1934:101]; no Ensaio sobre a Música Brasileira [1928], Mario de Andrade defende
Lorenzo Fernandez da acusação de plágio da Viola de Villa-Lobos, em sua premiada Canção
Sertaneja [1924].
289
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A divisão das escalas: estudo de caso do Machete
Manuel Morais
C.H.A.I.A. / Universidade de Évora
morais@uevora.pt
Resumo
Frei Domingos de S. José Varela é o primeiro teórico português a abordar a questão da divisão
das escalas dos cordofones no seu tratado, Compendio de musica, Porto, 1806. O sistema de divisão
aplicado às escalas dos cordofones de mão remonta ao séc. XVI, sendo designado por “1/8
comma meantone temperament”. Este procedimento é praticado pelos instrumentos de corda
com braço, onde se encontra incluído o machete madeirense oitocentista290.
O machete é um pequeno cordofone montado com quatro cordas simples de tripa cujas
características morfológicas são: caixa em forma de oito; tampo e fundo, chato ou ligeiramente
abaulado; braço longo que termina num cravelhal em forma de oito, inclinado para trás, ou
também em forma de “bengala” ou em “ponto de interrogação”, com quatro cravelhas dorsais;
escala em ressalto sobre o tampo, dividida por 12 a 17 trastes; cavalete fixo colado no tampo,
rematado por bigodes retorcidos ou em redondo; a boca é ornamentada com embutidos de fios
concêntricos; na base do tampo são embutidos motivos florais. O tiro de corda varia entre os 250
mm e os 345 mm e o comprimento total do instrumento entre os 335 mm e os 538 mm. De entre
os violeiros madeirenses oitocentistas destacamos, Octaviano João Nunes, Matheus Januário da
Silva, António Quintal Júnior, Vicente meloes, Augusto Costa e Manuel Pereira dos Santos. Foi
sobre este corpus de cordofones, que estudámos e verificámos o modo da divisão das suas escalas.
Os violeiros madeirenses praticam o temperamento mezatónico de 1/8, embora a partir do VIII
traste até ao XII cada construtor aplique uma compensação na divisão, que tenta corrigir os erros
que se vão acumulando, permitindo assim identificar um grande número de machetes que não
têm rótulos, ou que lhe foram arrancados por incautos restauradores no séc. XX.

Manuel Morais estudou no C.N.L. com Emílio Pujol, Santiago Kastner e Constança Capdeville.
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com o qual realizou concertos na Europa, E.U.A., Brasil, Bolívia, China e Índia. Gravou para
Sassetti, Philips, Erato, EMI-Valentim de Carvalho, Movieplay e Portugaler. Na Madeira
procedeu a uma exaustiva investigação sobre o seu património musical, tendo publicado a
primeira obra então conhecida para o machete madeirense oitocentista de Cândido Drumond de
Vasconcelos. Foi responsável pela coordenação do livro A Madeira e a Música. Estudos, onde
incluiu um artigo sobre “Os Instrumentos Populares de Corda Dedilhada na Madeira”. Em 2010
criou o Quinteto Drumond de Vasconcelos.
A 19 de Fevereiro último, foi homenageado no Funchal, pelo Secretário de Educação e Cultura,
pelos trabalhos realizados em prol da música na Região Autónoma da Madeira. Entre 1972 e 1998
foi Professor do C.N.L. sendo actualmente Professor Associado Jubilado da Universidade de
Évora e Investigador do C.H.A.I.A./Universidade de Évora. Em Março de 2006 o Presidente Jorge
Sampaio atribuiu-lhe a Comenda da Ordem do Infante por serviços prestados ao estudo e
divulgação da Música Antiga Portuguesa.
290 Ainda

que no Continente este cordofone também seja conhecido por machete, a sua designação
mais usual é a de cavaco ou cavaquinho. O termo machete é também usado no Brasil oitocentista,
para designar este cordofone de mão; cavaquinho aparece por volta de 1900. Cf. Machado de
Assis, “O machete”, in: Jornal das Famílias, 1878; Lindolfo Gomes, “Os cavalos mágicos”, in: Contos
populares brasileiros, 1931.
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Origens portuguesas da violaria carioca
Marcia Taborda
Universidade Federal do Rio de Janeiro
marciataborda@globomail.com

Resumo
A viola de arame, instrumento introduzido no Brasil no século XVI pelos portugueses, assumiu
abrangente papel histórico e social. Em meados do século XIX foi substituída, principalmente na
área urbana, pelo violão, período que marca simbolicamente o estabelecimento de novas formas
de sociabilidade entre as camadas populares. A difusão desses instrumentos determinou a
implementação de grande número de oficinas de artesãos dedicados à sua construção. Propõe-se
investigar em suas origens a tradição de violaria portuguesa que se estabeleceu no Rio de Janeiro
ao longo do século XIX assim como o processo de substituição da fabricação artesanal pelo ofício
abrigado nas lojas de música surgidas naquele período.
Palavras-chave: Viola; violeiro; Rio de Janeiro.

Portuguese roots of guitar craft in Rio de Janeiro's 19th century

Abstract
It is proposed to investigate the tradition of Portuguese guitar luthiers who were established in
Rio de Janeiro during the nineteenth century as well as the process of transformation of the
artisanal manufacturing to the craft housed in the music stores that arose in that period.
Keywords: Guitar, luthier, Rio de Janeiro.

INTRODUÇÃO
Dir-se-ia que a viola, como as pessoas de carne e osso, tinha
corpo e alma, um pulsar próprio, estonteando nas suas vibrações os
espíritos e corações frágeis, com tendência para rachadura, à
semelhança das loiças e vidros finos.

Manuel Ferreira

Não são poucos os testemunhos acerca da presença e da importância da
viola na cultura portuguesa. As mais antigas referências a esse instrumento
encontram-se nas iluminuras do Cancioneiro da Ajuda, manuscrito datado de 1280
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no qual violas de mão aparecem representadas em oito dentre as dezesseis
imagens que o códice contém.
A enorme expansão e popularidade da viola – mesmo com todo o exagero
dos números -está na perdurável tradição de que teriam sido encontradas dez
mil guitarras- as conhecidas violas da época – abandonadas pelos portugueses
nos destroçados campos de Alcácer Quibir. Despindo-se a fantasiada
monumental serenata, o que sobrevive nesse relato é o testemunho de quão
difundido era o instrumento em Portugal.
O gosto pela viola, tanto entre a nobreza, quanto nos meios populares,
subsistiria por longas décadas. Gil Vicente,na farsa Inês Pereira, apresentada em
1523 ao mui alto e mui poderoso D. João III, descreveu o afã da protagonista para
encontrar marido discreto e de viola. O instrumento é também mencionado por
Camões na peça Filodemo,não por casualidade a única produção de gênero
dramático em que o autor se vale de temática portuguesa na construção do
enredo.
Para que se pudesse tocar violas era necessário antes de tudo, construí-las.
A arte da violaria encontrou em terras portuguesas solo fértil para
desenvolvimento e datam do século XV as primeiras referências a mestres
violeiros (nome usado para designar o ofício).
Os emigrantes portugueses que se transferiram para o Brasil trouxeram
tradições e costumes; seus hábitos de vida, práticas de construção e diversão,
folguedos e festas, e naturalmente a viola. A enxada de cantar tinha para eles lugar
certo:

nem nascituro de dias, o meio da cama de estado, em cima da
colcha tecida ou da manta enramada de vermelho ou então
aconchegada num saco de boca fechada e cadarço, resguardada da
humidade e da miudagem, à semelhança da redoma e dos santinhos.
Veio ao lado do baú e do registro do Senhor do Santo Cristo dos
Milagres, para oBrasil entre abraços e soluços, era uma segunda
companheira, inseparável, de vida e de morte, na roda da fortuna
(ALMEIDA, 1990, p.51).
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Um dos primeiros violeiros de renome do Brasil colônia foi o poeta e
boêmio Gregório de Matos, que improvisava e entoava cantigas do tempo em
suas andanças pelo recôncavo baiano. Tinha talento não apenas para tocar o
instrumento, mas também para construí-lo. Seus poemas, repletos de referências
a violeiros baianos da segunda metade do século XVII, são preciosa fonte de
informações sobre a história da nossa música popular:

Olá, Ô! Chegou o Tudesco:
e já ele entre nós vinha
posto sobre uma tainha,
feitoArião ao burlesco:
riu-se bem, falou-se fresco,
e eu da viola empossado
cantava como um quebrado,
tangia como um crioulo,
conversava como um tolo,
e ria como um danado
(MATOS, 1990, p. 352).

A viola difundiu-se. Mário de Andrade referindo-se a inventários
coloniais paulistas, menciona uma rica viola, avaliada em dois mil réis, deixada
pelo bandeirante Sebastião Pais de Barros em 1688. No século XVIII continuam
abundando as referências ao instrumento, que entrará definitivamente para a
história da música colonial, ao estar na base de acompanhamento dos gêneros
difundidos na corte portuguesa pelo poeta carioca Domingos Caldas Barbosa
(1738-1800).
No Rio de Janeiro, o padre José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), na sua
escola de música na rua das Belas Noites (hoje rua das Marrecas), usava uma
viola de arame para os exercícios práticos. Numa viola de arame ele mesmo
estudara na classe do seu professor Salvador José, como também estudaram os
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mais célebres alunos de José Maurício, como Cândido Ignácio da Silva e
Francisco Manuel da Silva, o autor do hino nacional.
Nota-se, por conseguinte, que desde o início da colonização, a viola esteve
estreitamente vinculada à sociedade que se formou no Brasil. Estava presente nas
orquestras da catequese jesuítica, quando ainda tinha quatro ou cinco ordens de
cordas. Nóbrega, Anchieta, Fernão Cardim e os epistológrafos da catequese; os
viajantes estrangeiros – Carlos Julião (1740-1811), Joaquim Cândido Guillobel
(1787-1859), Martius (1794-1868), Henry Chamberlain (1796-1844),Rugendas
(1802-1858) – todos mencionam a viola encontrada por eles nos mais remotos
recantos do território nacional, nas tabas, nas choupanas, nas casas grandes e até
mesmo nos palácios governamentais.
A partir da metade do século XIX, quando a novidade do violão estava
perfeitamente assimilada pela sociedade carioca, a viola assumiu identidade
regional, interiorana. Ao violão, coube o papel de veículo acompanhador das
manifestações musicais urbanas, exercício alavancado pela verdadeira explosão
de conjuntos musicais - os grupos de choro que surgiram e se difundiram pelos
diversos bairros cariocas desde meados daquele século.

Figura 1, anônimo.

594

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

A TRADIÇÃO DA VIOLARIA
Embora não tenha sido ainda ressaltada, a tradição de construir
instrumentos de cordas no Rio de Janeiro está registrada desde o século XVIII e
como não poderia deixar de ser foram portugueses nossos primeiros artesãos. No
Almanak da cidade do Rio de Janeiro – 1792/1794, constam como violeiros Antonio
José Tavares, José Correia de Paiva, João Francisco Viana, José Dias de Castro
Guimarães e Manoel Gonçalves Toledo. Documentos mostram que durante todo
o século XIX polvilharam nas ruas do centro do Rio as chamadas oficinas de
violeiros, artesãos que construíam violas, violões, e que posteriormente fizeram
a passagem para a confecção de instrumentos nas tradicionais lojas de música
como a “Rabeca de Ouro” e a loja “Ao cavaquinho de Ouro”.
No Almanak Laemmert (1844-1889), sem dúvida a mais abrangente fonte
de informações sobre atividades comerciais e de manufatura desenvolvidas no
Rio de Janeiro, encontram-se as principais e praticamente únicas referências à
atividade de construção de instrumentos de cordas na cidade.
Primeiras notícias de violeiros, como anunciava-se na publicação,
começam a aparecer em 1845, data em que Antonio Machado Lourenço, José
Alves de Carvalho e Manuel José de Lima forneceram os endereços de suas
oficinas. Em anexo apresentamos a completa relação dos violeiros anunciados no
Laemmert que mantiveram atividade no Rio de Janeiro entre os anos de 1845 a
1889.
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Figura 2 Lista de violeiros anunciantes no Almanak Laemmert, 1875

Pode-se observar que no século XIX os fabricantes de instrumentos
anteriormente localizados na rua das Violas, deslocaram-se para as ruas de São
Pedro e de São Joaquim, ambas no centro da cidade. A rua de São Pedro
desapareceu em 1943, em consequência das obras de abertura da avenida
Presidente Vargas; a de São Joaquim, não era uma, mas duas ruas: a Estreita e a
Larga. Foram unidas no período de Pereira Passos, transformando-se na
popularmente conhecida rua Larga, atual avenida Marechal Floriano. O comércio
de violas localizava-se na estreitade São Joaquim, descrita por Vieira Fazenda
como das mais sórdidas ruas do Rio oitocentista, onde se localizavam prostíbulos
e casas de jogo, com alta frequência de vagabundos e representantes da ralé.
No rol de anunciantes, José Alves de Carvalho terá sido dos que mais
apareceu no Almanack. Manteve-se na publicação de 1845 a 1886, sempre
localizado à rua São Joaquim n. 50, endereço que teria provavelmente se tornado
uma referência deste ofício na cidade. Pedro José Gomes Braga, também
anunciante desde 1845, manteve sua oficina em atividade até 1889; dirigiu o
negócio até 1864 ano de seu falecimento; no ano seguinte a viúva assumiu a
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direção da oficina, que posteriormente passaria às mãos de José Moreira Dias
Braga, familiar que manteve a continuidade do negócio sempre no mesmo
endereço. Alguns desses fabricantes foram responsáveis pelo estabelecimento
das lojas de música que se tornariam em princípios do século XX ponto de
encontro dos músicos cariocas.
O português João dos Santos Couceiro, que em 1877 passou a anunciar no
Almanack, divulga no ano seguinte a loja “A Rabeca de Ouro”, situada à rua da
Carioca 44:

João dos Santos Couceiro & Irmão – fábrica de rabecas,
violoncelos, contrabaixos e arcos, violões, cavaquinhos, guitarras e
violas. Especialidade nos concertos; vende cordas para todos os
instrumentos; os produtos desta fábrica têm sido premiados com
medalhas nas exposições de Portugal, Brasil e Philadelphia.

De fato, nos anúncios posteriores, constam as medalhas conquistadas nas
exposições: no Brasil receberam em 1869 a medalha de prata e em 1873 a de 2ª
classe; em Portugal concorreram em 1876 e na Philadelphia em 1878. A Rabeca
de Ouro, cuja fundação é anterior ao ano de 1869, seria assim um dos mais antigos
estabelecimentos destinados à fabricação e venda de materiais para instrumentos
de corda de que temos notícia.
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Figura 3 Anúncio de Couceiro, Almanak Laemmert 1878

Francisco Garcia de Andrade (1864-1827), português nascido na Ilha do
Faial, veio para o Brasil com 13 anos. Empregou-se numa fábrica de violas de um
conterrâneode nome Linhares, situada na Estreita de São Joaquim. Pouco depois
passou a trabalhar para os irmãos Couceiro, fundadores da Rabeca de Ouro. Em
1889, instalou à rua da Carioca nº 92 a fábrica de instrumentos denominada Ao
Cavaquinho de Ouro, transferida para a rua da Alfândega nº 168- A e depois
para a rua Uruguaiana nº 137.
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A loja Ao Cavaquinho de Ouro foi grande incentivadora do violão no Rio
de Janeiro. Num raro livreto editado pelo estabelecimentoem comemoração à
participação na 1ª Feira de amostras realizada em 30 de junho de 1928, Alvaro
Cortez de Andrade, diretor da casa, declarou:

O Cavaquinho de Ouro tem sido, desde os pródromos de sua
fundação, um centro de grandes artistas, que aí tiveram a sua completa
formação, muitos dos quais ainda o frequentam assiduamente, tendo
sido, portanto, um constante incentivador da arte musical. Foi, com
efeito, de seu meio que se originou o movimento socialde reabilitação,
principalmente, do violão, modalidade ampliada do cavaquinho, da
viola, violino, banjo ou violoncelo.

Ao dar abrigo a instrumentistas populares, o Cavaquinho de Ouro
consagrou o endereço da rua Uruguaiana como ponto de encontro dos músicos
cariocas.

Figura 4 Ao Cavaquinho de Ouro, folheto de divulgação
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Ainda em fins do século XIX, Porfírio Martins e Cia. abrem a loja A
Guitarra de Prata, situada na rua da Carioca, 37. Nas oficinas da casa eram
construídos tres principais modelosde violões – Carioca, Valenciano e Robledo,
este último, feito em homenagem à Josefina Robledo. A não ser pelas pequenas
diferenças de detalhes externos de confecção, não há possibilidade de avaliar as
características e a qualidade destes instrumentos.
Não foi ainda investigada documentação que permita conhecer a
dimensão e o alcance do trabalho desses artesãos. No entanto a quantidade de
profissionais envolvidos, mais uma vez ressalta a popularidade e a ampla difusão
dos instrumentos de cordas no contexto da música urbana carioca.
Se os primeiros anos do século XX marcaram a passagem das oficinas de
artesãos para a fabricação de instrumentos abrigada pelas lojas de música, na
segunda metade do século observa-se um fato curioso, a retomada da tradição
do artesão na construção de instrumentos. Grandes músicos passam a manusear
violas e violões feitos especialmente para suas habilidades.
Desta forma, foi no final dos anos de 1970, que a luteria “fina” de
instrumentos, passou a contar com o artesanato de Sergio Rebello Abreu (1948),
concertista de reputação internacional que resolveu abandonar a carreira de
músico para se dedicar integralmente à luteria. Esta decisão, que para muitos foi
surpreendente, na realidade fecha um círculo. Seu avô, Antonio Rebello, músico
portugues que chegou ao Rio de Janeiro em 1920, além de ter sido um dos
precursores do ensino do violão clássico no Rio (entre seus alunos Turibio Santos
e Jodacil Damaceno), foi construtor de violões, um dos quais ainda conservado
pelo neto.
Esta breve descrição permite avaliar como foi significativa a presença da
viola e da manufatura relacionada ao instrumento na vida musical do Rio de
Janeiro. Este estudo encontra-se em fase inicial, e certamente há muita
documentação a ser investigada. Pode-se, ainda assim, constatar que a antiga arte

600

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

da violaria é tradição que se mantém viva e em franco desenvolvimento no
território brasileiro.
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ANEXO:
Violeiros no Almanak Laemmert

VIOLEIROS

1845

1846

1847

Antonio José de Sampaio
Antonio
Lourenço

Machado

Manoel
de
Guimarães

Mattos

Pedro José Gomes Braga

LOGRADOURO

São Joaquim, 21
Latoeiros, 69

x

Clemente da Costa Dias

Manoel José de Lima

1849

x

x

José Alves de Carvalho

1848

x

x

x

Prainha, 50

x
x

x

x

São Pedro, 91

x

x

São Joaquim, 50
São Pedro, 91

x
x
x

x

São Pedro, 132

x
x

602

x
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VIOLEIROS

Antonio Machado
Lourenço

1851

x

52

53

54

55

x

x

x

x

56

57

58

59

LOGRADOURO

S. Pedro, 91

x

x

x
S. Pedro, 105

Cazal e Brazão

x

x

x

x
S. Pedro, 108

Custódio
J.
Teixeira de Paula

x

x

x

S. Joaquim, 37

João Pedro Alves
da Fonseca

x

x

de

x

x

x
S. Joaquim, 26

Joaquim Carneiro
da Silva
José
Alves
Carvalho

x

x

x
S. Pedro, 109

x

x

x

x

x

x
S. Joaquim, 50

x

x

x
S. Joaquim, 42

Manoel Alves da
Costa
Manoel Antonio da
Silva
Manoel José dos
Santos

x

x

x
S. Joaquim, 37

x
S. Joaquim, 37

x

x
S. Joaquim, 53

Manoel de Mattos
Guimarães
Pedro José Gomes
Braga

S. Pedro, 132

x

x

x

x

x

x

x

x

x
S. Pedro, 116
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VIOLEIROS
Antonio Machado
Lourenço

60

61

62

x

x

x

63

64

65

66

67

68

x

x

x
x

x
x

S. Pedro, 105

x

x

Francisco
Machado
Linhares
P.

A.

João Pedro Alves
da Fonseca
João
Vieira
Brazão
Joaquim Carneiro
da Silva
José de Barros
Casal
José Alves de
Carvalho

x

x

x

x

x

x

x

S. Pedro, 108

S. Pedro, 108

x

x

S. Joaquim, 26

x

x

x

S. Joaquim, 7
S. Pedro, 109

x

x

x

x

x

Manoel Alves da
Paula Costa

x

x

x

x

x

Manoel Antonio
da Silva

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S. Pedro, 108

x

x

S. Joaquim, 42

x

x

S. Pedro, 116

x

x

S. Joaquim, 37

S. Pedro, 132

Manoel
Mattos
Guimarães

Viúva Braga

Sabão, 193

x

José Moreira Dias
Braga

Pedro José Gomes
Braga

x

x

x

LOGRADOURO
S. Pedro, 98

Antonio de Souza
Franco

Francisco
Macedo

69

x

x

x

x

S. Pedro, 116

x

x

x
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VIOLEIROS

Antonio
da Costa

70

71

72

73

74

Rodrigues

Antonio de Souza
Franco

75

76

x

x

x

x

G.Câmara, 193

João S. Couceiro &
irmão
José
Alves
de
Carvalho
José Moreira
Braga
José Pedro
Oliveira

Dias

G.

de

José Raphael
Costa

da

Manoel Alves
Paula Costa

da

Manoel
Machado
Linhares
Viera de Carvalho e
Azevedo

x

x

x
x

x
x

G.Câmara, 23

S. Joaquim, 35

x

x

x

S. Pedro, 108

x

Quitanda, 7 B

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G.Câmara, 175

x

J.
J.
Rodrigues
Loureiro

x

LOGRADOURO

S. Joaquim, 11

x

Francisco Fernandes
Farinha

João Pedro Alves da
Fonseca

79

x

Balthasar Alves
Eduardo
Reilly,
Soares & C

Machado

78

x

x

Francisco
Linhares

77

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S. Joaquim, 26

x

S. Joaquim, 42

x

S. Pedro, 116

x

x

x

Carioca, 44

S. Joaquim,119

x

S. Joaquim, 26

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S. Joaquim, 37

x

x

x

x

x

S. Pedro, 104

x
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VIOLEIROS

80

Antonio Rodrigues
da Costa
Antonio de Souza
Franco
Balthasar Alves
Eduardo
Reilly,
Soares & C

81

82

83

84

85

86

87

88

89

LOGRADOURO
S. Joaquim, 11

x

x

x

x

x

x

x

x
G.Câmara, 23

x

Francisco Fernandes
Farinha
Francisco Machado
Linhares

x

x

x

S. Pedro, 108

J.
J.
Rodrigues
Loureiro

x

Quitanda, 7 B

João Pedro Alves da
Fonseca

x

Santos

x

José
Alves
Carvalho

de

x

x

José Moreira
Braga

Dias

x

x

José Pedro
Oliveira

G.

de

José Raphael
Costa
Manoel Alves
Paula Costa

da

Manoel
Linhares

da

Machado

x

x

x

x

S. Joaquim, 35

x

João dos
Couceiro

x

G.Câmara, 175

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S. Joaquim, 26

x

S. Joaquim, 42

x

S. Pedro, 116

x

x

x

Carioca, 44

S. Joaquim,119

x

S. Joaquim, 26

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S. Joaquim, 37

x

x

x

x

x

S. Pedro, 104

Viera de Carvalho e
Azevedo

x
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Restaurar e interpretar Guerras do Alecrim e Mangerona (1737),
ópera de Antonio Teixeira (1707-1774) e Antonio José da Silva
(1705-1739)
Márcio Páscoa
Universidade do Estado do Amazonas / Consultor da FAPEAM
marciopascoa@gmail.com

Resumo
O Paço Ducal de Vila Viçosa, em Portugal, possui em seu acervo, um conjunto musical
manuscrito sobre texto de Antonio José da Silva (1705-1739), ali intitulado Alecrim e Mangerona.
Está identificado em suas folhas pela cota A.M.G-7 em concordância com o catálogo de José
Augusto Alegria onde foi-lhe atribuída a designação de G prática 7. O manuscrito musical reflete
o processo de prática musical num período não antes de 1765 e provavelmente não posterior a
1790, quer pelas supressões, acréscimos e modificações de árias, assim como das anotações de
copistas diversos, inclusive intérpretes que utilizaram tais partes.
Palavras-chave: Ópera; António José da Silva; António Teixeira

Abstract
Paço Ducal de Vila Viçosa at Portugal owns a musical archive containing a musical manuscript
on Antonio Jose da Silva play, entitled Alecrim e Mangerona. This manuscript is identified by the
quote A.M.G-7 matching the José Augusto Alegria catalog. This musical manuscript allows to see
through its pages the musical procedure used to play this opera, in a period between 1765-1790
mainly. It contains adds, lacks and changes of arias, as many marks by copy makers, including
the interpreters those used those pages themselves
Keywords: Opera; António José da Silva; António Teixeira

O Paço Ducal de Vila Viçosa, em Portugal, possui em seu acervo, um
conjunto musical manuscrito sobre texto de Antonio José da Silva (1705-1739), ali
intitulado Alecrim e Mangerona. Está identificado em suas folhas pela cota A.M.G7 em concordância com o catálogo de José Augusto Alegria onde foi-lhe atribuída
a designação de G prática 7.(Alegria, 1989, pp.164-165)
O conjunto é composto de cadernos correspondentes às partes separadas
de instrumentos e vozes. Estão presentes partes instrumentais designadas em
página de rosto por violino primo, violino 2º, viola obligata, Basso, e sem folha de
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rosto, páginas para Trombe 1ª e 2ª. Das partes vocais constam apenas as de
Sevadilha, Clóris e Nise.
Tal conjunto das partes instrumentais inclui árias, para além das
personagens femininas, pertencentes aos demais personagens da trama: Fuas,
Gilvaz, Semicúpio e Lancerote. A estas partes vocais perdidas, até o momento,
podem-se somar partes de oboé e saltério indicadas na carátula da parte do baixo
contínuo, mas inexistentes no conjunto deste espécime.
A totalidade das partes de cordas indica ainda assim a presença parcial de
árias previstas no libreto original. Publicado pela primeira vez em 1737, ano em
que se estreou no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, o texto conservava o título
de Guerras do Alecrim, e Mangerona, contendo em seu bojo duas partes, à guisa de
atos, sendo que a primeira está composta de 4 cenas e a segunda por 7 cenas.
Subtitulava-se desde o princípio de Ópera Joco-séria, alusiva ao caráter da
restante obra deste mesmo autor. A considerar como original, a música deste
espécime corresponde à ópera mais antiga em língua portuguesa de que se
conhece hoje a partitura.
As árias previstas, somando-se ao coro final e a um recitado, alcançam a
conta de vinte e um números musicais. Destes, apenas 17 se encontram na
partitura de Vila Viçosa. Não é possível saber se um dia já existiram tais árias
faltantes, mas há indícios neste sentido.
No manuscrito musical A.M.G-7 há uma indicação anotada ao fim do
dueto entre Sevadilha e Lancerote Moça tonta, descuidada, em que se lê:
«D.Fuas/Minuet/Já que a fortuna». Entretanto, mais abaixo há a indicação
«Segue D.Nize». A música que se segue é de fato a ária desta personagem
feminina, Suponha, senhor, que nunca me viu. A indicação da ária de Fuas, Já que a
fortuna, confirmada no libreto original como um Minuete, consiste, entretanto
numa anotação feita por mão diferente da cópia da música. Esta anotação aparece
no lugar aludido, nas partes de violino primeiro e segundo, e do basso, mas não
na da viola. A inserção da ária pode ter sido feita quando as apresentações
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baseadas nesta cópia musical já estavam em andamento e deve ter existido em
folhas avulsas, agora perdidas. Outra possibilidade é a de que os músicos que
dela se valeram, dispunham de uma cópia reduzida do conjunto mais completo
da ópera e obtiveram avulsamente esta ária de Fuas, quando da montagem sobre
este manuscrito musical agora conservado em Vila Viçosa. As mãos que
anotaram a indicação podem ter sido dos executantes que usaram tais partes
cavas. Não só a letra parece diferente em alguns pontos, como na parte do
segundo violino a indicação atribui o mencionado minuete vocal a D. Gil
(Gilvaz), confusão que tanto pode evidenciar mãos diferentes e atribuição
errônea, como eventual troca de personagem para tal música, ainda que pouco
provável neste caso.
______
Quadro 1. Árias previstas no libreto de Antonio José da Silva. Indicadas por cruz aquelas que não
têm correspondência musical no manuscrito A.M.G-7. Indicadas com asterisco aquelas que
encerram a cena.

Parte 1
Cena 1
1.

Se chego a vencer de Nise o rigor (Fuas). *

2.
3.
4.

Oráculo de amor (Semicúpio)
Dirás ao meu bem que não desconfie (Clóris)
Moça tonta, descuidada (Sevadilha e Lancerote) *

5.
6.
7.
8.
9.

Já que a fortuna hoje me abona (Fuas – Minuete)+
Suponha, senhor, que nunca me viu (Nise)
Viste ó Clóris, a flor gigante (Gil Vaz)
Senhora, que o velho se quer levantar (Sevadilha)
Tu moça, tu tonta (Sevadilha, Clóris, Nise, Semicúpio e Lancerote) *

Cena II

Cena III

Parte 2
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Cena 1
Sem árias
Cena 2
10.
11.
12.
13.
14.

Que um tonto jarreta (Sevadilha)
Se não fora por não sei que (Clóris, Fuas e Gil Vaz)
Borboleta namorada (Gil Vaz)+
Não posso ó Sevadi... (Semicúpio)
Eis aqui, eu estou perdido (Lancerote) * +

Cena 4
15. De um amigo e de uma ingrata (Fuas)*
Cena 5
16. Si in medicinis te visitanus (Semicúpio)
Cena 6
17.
18.
19.
20.

Meu franguinho topetudo (Sevadilha e Semicúpio)+
Sois no céu de Flora, Mangerona bela (Clóris e Nise)
Mas que vejo? (Recitado de Nise, Gil Vaz e Fuas)
Atende, é Cloris, atende (Clóris, Nise, Fuas e Gil Vaz)

Cena 7
21. Viva a Mangerona (Coro Final)

Também é meramente especulável que a música perdida desta ária
reencontrada ou refeita ao tempo da montagem que se valeu deste manuscrito,
pertença ao autor do corpus musical A.M.G-7.
As partes de instrumento que contêm folha de rosto, exceção da parte de
Trombe, indicam: “Muzica/Senhor Antonio Teixeira”, constante de maneira igual
nas partes de violino e com o tratamento abreviado na parte de viola (Sr.), sendo
que no baixo surge em italiano: “Muzica/Dal Signore Antonio Teixeira”. Somente
nesta folha consta a indicação da instrumentação completa a que corresponde o
manuscrito: “Alecrim e Mangerona/con Violini, Saltério, Oboe, Trombe, Viola e/Basso”.
Constam, entretanto do conjunto duas árias que não dizem respeito ao
texto de Guerras do alecrim, e mangerona. Para Sevadilha, há uma ária intitulada
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Eu nunca fiz cazo d’amantes, e outra para Gilvaz, nomeada Não me xameis tirano, de
acordo com as partes dos violinos, da viola e do Basso, sendo que nesta há a
indicação de Nova por outra mão na cabeça da folha. Trata-se de uma composição
a C cortado, em Fá Maior, contando 57 compassos ainda que a parte de violino 2
tenha entretanto apenas 53 compassos escritos. Na parte de violino 1 lê-se ao final
o nome de Pietro Guglielmi, sugerindo que se trate de uma composição deste
autor italiano que se tornou bastante freqüente no repertório visto em Lisboa no
último terço do século XVIII. Não me xameis tirano seria então uma contrafacta de
Non mi rendete infido, da ópera Alceste de Pietro Alessandro Gulglielmi (17281804), estreada em Milão a 26 de dezembro de 1768 (Cranmer, 2009, p.116). A
ópera sobrevive em dois conjuntos manuscritos, sendo que um deles pertence ao
arquivo musical do Palácio da Ajuda, em Lisboa, uma das maiores, senão a maior
reunião de espécimes musicais do gênero lírico para a segunda metade do século
XVIII. Como nos demais casos dos personagens masculinos, esta ária também
não possui uma parte vocal no A.M.G-7. Não me xameis tirano parece ter sido
incluída no manuscrito musical em substituição à Borboleta namorada, texto
original para Gilvaz, por causa de sua posição entre as demais árias.
Por sua vez, a segunda ária espúria parece ter vindo substituir o dueto
Meu franguinho topetudo, entre a mesma Sevadilha e Semicúpio. É uma
composição a 3/8 em Dó Maior, com distribuição para cordas e sopros. A parte
de trombe traz indicação de 15, Sevadilha na Ópera da Estalajadeira //in C sol ut = Eu
nunca fiz cazo / cuja Ária está atrás da folha seguinte/logo depois do Coro Final. Embora
a posição da cópia nas demais partes instrumentais esteja corretamente alinhada
com as restantes árias, possível sugestão de que as partes de trompa surgiram
posteriormente pode significar apenas um problema de uso do papel, de cópia
ou de acréscimo na orquestração.
A menção à Ópera da Estalajadeira remete a alguma versão em circulação
de La locandiera, texto do dramaturgo Carlo Goldoni (1707-1793). Há incerto
número de publicações desta peça traduzida ou adaptada para o português, ou
que a ela se referem pelo tema, pelos personagens ou situações. Uma vez que o
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texto da ária não está presente no original italiano, deve-se considera-la um
enxerto às traduções e adaptações da época. Mesmo assim, também não foi
possível localizar nenhum libreto, folheto ou versão similar da peça, em
português, no qual estivesse inserido. Mas a situação onde ela devia ser inserida
é clara. Segundo o original de Goldoni, a estalajadeira Mirandolina, diz na cena
nona do primeiro ato não pensar em casamento e nem precisar dos eventuais
pretendentes que por ali passam pela sua estalagem. Na versão portuguesa
publicada em 1765, intitulada A locandiera, levada com sucesso, segundo a
carátula, no Teatro da Rua dos Condes291, a passagem agora acomodada próxima
ao final de uma grande cena primeira, parece esclarecedora. Nela a protagonista
Mirandolina afirma que “dos outros [amantes] que me perseguem, não faço eu
cazo”292. A ária pode ter sido acomodada próxima a este ponto, em substituição
a ele, ou ainda em outras versões derivadas disso, conforme a prática corrente.
Dentre as demais árias concebidas originalmente e que não figuram no
conjunto manuscrito de Vila Viçosa, consta ainda uma para Dom Lancerote, no
final da cena 3 da parte 2, intitulada Eis aqui eu estou perdido. Essa supressão indica
quase certamente a abolição de quase todo o conteúdo da cena, após a ária de
Semicúpio, Não posso, ó Sevadi...
Após este trecho entre Sevadilha e Semicúpio, surgem Dom Lancerote,
com as sobrinhas e o pretendente Dom Tibúrcio. Nesta porção final da cena, o
tutor pressiona pelo desfecho do casamento combinado, que parece não estar
agradando a nenhum dos três. Os diálogos podem ter sido suprimidos porém o
mais certo é que tenham sido adaptados, se não mesmo conservados, pois para
que surja a cena seguinte, concluída com a ária De um amigo e de uma ingrata, é
necessária mais uma situação de farsa, com a presença de elementos mínimos
para o entendimento da sequência da peça. No referido trecho, enquanto

291

Comédia nova intitulada A locandiera, ornada segundo o gosto dos Cômicos Theatros Portuguezes. A
qual se representou com grande aceitação no Thetro da Rua dos Condes... Lisboa, Oficina de Francisco
Borges de Sousa, 1765.
292 Idem, p.7
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Lancerote fala com Clóris e Nize, surgem Semicúpio, Dom Gilvaz e Dom Fuas,
travestidos em mãe e donzelas, respectivamente, que vêm denunciar Dom
Tibúrcio por desonra das pretensas moças.
Adiado o desfecho da escolha da noiva, a vexação de Dom Tibúrcio será
mencionada na cena 4, quando mais uma situação de engano, leva Fuas à ária
que encerra a cena, e ainda mais adiante, quando uma grande e talvez uma das
melhores cenas de toda a peça, surge, baseada nos fatos despertados no final da
mencionada cena 3. Sem estes acontecimentos, não seria possível a cena em que
Semicúpio, mais uma vez coadjuvado por Gilvaz e Fuas, surge de médico para
diagnosticar e receitar remédios ao combalido Tiburcio, abatido de cólicas
nervosas. Esta cena de certo existiu, pois a ária Si in medicinis te visitanus, consta
do manuscrito musical de Vila Viçosa.
O que leva a crer em uma adaptação por força da ausência da ária de Dom
Lancerote é o fato de que o espécime A.M.G-7 traz a indicação de final de 2º ato,
justamente com a citada ária De um amigo e de uma ingrata. Levando em
consideração que outra alteração no texto foi certamente executada quando a ária
de Gilvaz, Borboleta namorada, foi substituída por composição espúria e de caráter
textual aparentemente diferente da original. Deve-se levar em consideração o
fato de que a divisão da peça, neste fim de cena 4, criando a partir daí um terceiro
ato, favoreceu a manutenção do restante texto original e justifica a inclusão de
novo material, como a citada ária proveniente da ópera da estalajadeira, o que
suscita no mínimo um enxerto textual que a explique.
Originalmente, a segunda parte do texto de Guerras do alecrim, e mangerona
é de fato maior do que a primeira, com suas sete cenas e doze números musicais,
contra as quatro cenas com nove árias da primeira parte. A divisão da segunda
parte da peça, em segundo e terceiro atos, ao incluir enxertos e adaptações
textuais e musicais deve ter mantido as grandes porções cênicas em que os atores
desempenham em conjunto.
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As cenas de conjunto passaram a ser frequentemente valorizadas no
último terço do século XVIII até mesmo em óperas sérias, com a adoção de trios,
quartetos ou quintetos. Se assim o for, o presente manuscrito musical pode estar
refletindo tais mudanças, o que o ajudaria a datar quase certamente deste
período.
A certeza só não se configura por este argumento porque não foram
enxertados números musicais de grande conjunto, embora já existissem outros
na peça. Originalmente, as comédias em música, como a ópera bufa, introduziam
cenas de conjunto, já entre as décadas de 1730 e 1740, momento em que o drama
metastasiano, então no auge, não possuía conjuntos vocais.
A configuração dramatúrgica do manuscrito A.M.G-7 aponta para uma
nova estrutura, onde o segundo ato, desmembrado em outros dois, deve ter
sofrido ajustes, supressões e acréscimos, que no fundo, parecem bastante
correspondentes ao procedimento tradicional do gênero e mesmo da obra de
Antonio José da Silva.
Manuscrito de Esopaida encontrado na Biblioteca Geral da Universidade
de Coimbra, revela que a peça montada em 1734 foi diferente da publicada em
1744, quando da primeira versão do Theatro Cômico Portuguez que reuniu a obra
de Antonio José da Silva levada à cena na década precedente. Estavam
modificadas não só as cenas, mas os diálogos, sugerindo a idéia de que o caráter
dinâmico do gênero moldava-se às múltiplas variantes de retroação dos
receptores, aqui considerados tanto os públicos, quanto os artistas envolvidos.
Portanto, com exceção dos casos já descritos, todas as demais seções
musicais do manuscrito AM G-7 são do mesmo compositor, Antonio Teixeira,
autoria esta já previamente debatida em estudo anterior (Páscoa, 2012, pp.141154).
Já nos anos 60 do século passado, o regente e musicólogo Filipe de Sousa
(1927-2008), empenhava-se numa restauração com fins de performance do A.M.G7. Sousa possuia formação na área da composição também, ferramenta que o
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auxiliaria nos trabalhos levados a cabo. Deste modo, em 28 de janeiro de 1972
estreava-se no Teatro Sâo Carlos (MOREAU, 1993, vol.2, pp.1293-1294) sob a
direção do musicólogo e com o título As Guerras do Alecrim e da Manjerona, sendo
reprisada dias mais tarde. Foi ainda retomada em fevereiro de 1979, quando sob
a direção de Manuel Ivo Cruz ganhou 8 récitas (Idem, pp.1321-1322).
O arquivo daquele teatro possui um exemplar da partitura para tais
apresentações, em que se vêem as opções de reconstituição de partes usada por
Filipe de Sousa, as indicações de cortes na música, já pela mão do regente,
provavelmente de 1979, e o conteúdo textual adaptado do original de António
José da Silva. Consta ainda uma abertura espúria incorporada à partitura e a
inclusão de um dueto no miolo da peça.
O manuscrito A.M.G-7 seria consultado e copiado outras vezes nas
últimas décadas, de acordo com os registros da biblioteca musical do Paço Ducal
de Vila Viçosa, embora nenhuma edição tenha sido feita. Neste meio tempo,
eventuais execuções da música podem ter levado em conta o material existente
no Teatro de São Carlos, seguindo portanto as indicações de Filipe de Sousa.
Uma observação minuciosa desta restauração aponta para um estudo
cuidadoso de Sousa, que ofereceu uma versão bastante plausível das partes
masculinas, além de partes de oboés, quase sempre coladas nas de trompa.
Suas opções são quase sempre baseadas no aspecto estilístico da
estruturação musical, ainda que lhe tenham escapado muitas situações,
especialmente de transcrição e sobretudo no que se refere às articulações e
ornamentos, que ele subestimou como sendo de menor importância no contexto
de interpretação da obra. Entretanto, o trabalho de restauro é meritório e
qualquer tratamento acadêmico ou de natureza prática deveria, ao menos por
preito de justiça, mencionar ou acompanhar esta reconstrução. Ela serve tanto
como sugestão de restauro, como testemunho do pensamento musicológco de
seu tempo.
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Em um dos primeiros problemas a enfrentar, Sousa acrescentou, por
evidências documentais, mas também por questões particulares de gosto, um par
de oboés em diversas árias para os quais a música original não sobreviveu.
Querer associa-los com o uso das trompas pode levar a erro, uma vez que se vêem
comumente no repertório do período a sua presença dissociada de outros
instrumentos de sopro.
A indicação da carátula do caderno do basso do manuscrito A.M.G-7 indica
que o conjunto original possuia na sua instrumentação, além das presentes partes
de cordas e trompas, as agora perdidas linhas de oboé e saltério. Mas não fica
bem claro se o oboé estava aos pares e em quais seções cantadas deveria(m)
entrar. No caso do saltério, somente uma ária traz a indicação de seu uso. O
caderno de violino primo registra o nome deste instrumento de modo isolado em
Não posso ó Sevadi... cantada pelo gracioso Semicúpio. O uso de instrumentos
populares e até folclóricos em associação com os personagens ou situações
jocosos, encontra referências diversas em autores italianos do tempo. No Brasil,
até o fim do século XVIII, o instrumento parece ter sido praticado e ensinado,
ainda que não se tenha um estudo ou mesmo mapeamento mais científico do seu
uso. Na presente partitura, é possível que o saltério dobrasse a melodia do cantor
ou executasse elementos de acompanhamento e variação.
Por sua vez, a ausência de partes vocais masculinas no A.M.G-7 pode ser
superada por um trabalho de restauração, que com maior ou menor certeza,
providencia soluções bastante convincentes para o problema. Este foi o ponto
mais feliz da restauração de Sousa, do qual pouco pode-se diferir, se outro
restaurador partir dos mesmos elementos de dedução que ampararam a recomposição das linhas vocais.
As partes de cordas, especialmente a do primeiro violino, traz farta
indicação de entrada de personagens ao longo das árias, auxiliando a percepção
de sua participação na estrutura. Deve ser somado a isto o fato de que o texto é
conhecido por estar publicado desde a estréia e de que em algumas partes os
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personagens masculinos cantam simultaneamente às personagens femininas,
segundo as indicações da peça. A partir destes dados, é necessário atentar para
as práticas estilisticas da época, da estrutura em causa, e particularmente do
autor.
O estilo galante adotado por Teixeira em seu trabalho operístico,
proporciona as características de estruturação a três vozes e o frequente uso da
técnica de colla parte, em que violinos podem estar dobrados em uma mesma
linha e a viola desempenha independentemente do baixo, ou violinos assumem
disposição separada, geralmente em terças, enquanto viola dobra o baixo
contínuo, casos em que a linha vocal tende a seguir sempre os primeiros violinos.
Estes pressupostos gerais são por si bastante promissores para a obtenção de uma
linha vocal restaurada, a partir da completa disposição de cordas existentes,
tendo-se em conta os elementos conhecidos.
As demais características do tratamento da ária da capo, como visto
anteriormente (Páscoa, 2012, ob.cit.), permitem saber como Teixeira dispunha
dos versos, procedimento que ele obedecia com regularidade nas árias solistas.
As seções de conjunto e o formato do rondó (usado para o formato dos cantabili
do gracioso Semicúpio) podem ter sua reconstrução deduzida do uso geral, como
o tratamento colla parte das linhas de canto com as partes da seção de cordas, ou
ainda da comparação com estruturas similares do espécime A.M.G-6, Variedades
de Proteu, que embora não esteja atribuído textualmente ao mesmo compositor,
guarda inúmeras similaridades que permitem uma atribuição segura.(Idem) Tais
elementos orientaram a restauração que levei a cabo para a primeira récita
moderna encenada em 22 de abril de 2010, durante o XIV Festival Amazonas de
Ópera, usando instrumentos históricos e interpretação historicamente orientada.
Talvez por causa das dificuldades inerentes ao período da primeira
encenação moderna em Portugal, o trabalho de Sousa incorreu em vários
problemas neste sentido. Sousa incorporou inúmeras ligaduras não existentes no
A.M.G-7. Tais ligaduras do manuscrito setecentista são muito poucas e
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aparentemente, a maioria destas pertence a mãos posteriores à cópia da música,
podendo ter sido usadas pelos intérpretes mais tardios. Essa economia de
ligaduras diz respeito às articulações coerentes com a locução instrumental da
primeira metade do século XVIII. Embora o manuscrito seja aparentemente uma
cópia realizada em meados de 1770 ou depois293, com a presença de mãos ainda
posteriores, ele parece respeitar muitos aspectos primitivos, haja visto que no fim
do século XVIII, diversos autores líricos já usavam ligaduras entre colcheias
regulares ou em grupos de mais notas, sendo observável também as ligaduras de
frase.
O contexto aqui remete ao periodo de fatura da obra original, ainda que
eventualmente esteja interpolada por ideias bem posteriores, como as árias
espúrias por exemplo. O resultado imediato ao se respeitar a partitura tal como
se encontra, é a sugestão de arcadas compatíveis com a estética barroca, com a
simetria proposta pela hierarquia de acentos das notas dentro do compasso, e
com o uso dos arcos pré-Tourte, chamados hoje vulgarmente de arcos barrocos.
Isso gera um sotaque diferente, mais leve e mais claro, e com a presença de pulso
musical muito mais evidente.
Outro ponto discordante entre o manuscrito e sua primeira restauração foi
no uso das apojaturas. Sousa não as escreveu, transformando-as todas em notas
reais. A regra comum do século XVIII é de que a apojatura rouba entre metade e
dois terços da nota sobre a qual incide, dependendo esta duração do local em que
se encontra, do tempo original da nota, bem como das condições harmônicas. A
apojatura pode perfeitamente servir para gerar um sotaque mais carregado, ou
seja, com um acento mais exagerado no roubar tempo da nota original e ela pode
valorizar um aspecto melódico ou uma situação harmônica, mas sobretudo
valorizar o texto, quando nas partes cantadas. A opção pela apojatura

Se o A.M.G-7 for motivado pelo mesmo fato que o MM876, Precipícios de Faetonte, em cujo
quarteto aparecem os nomes de três cantores do Teatro do Salitre, entre 1788 e 1792, é possível
que ele tenha sido copiado nesta altura e tenha sido usado, dentre outros por Marcos Portugal, e
posteriormente em palcos brasileiros.

293
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transformada em nota real e roubando um tempo definido e padronizado com as
demais incidências ao longo do texto musical, excluem diversas possibilidades
de interpretação e eliminam aspecto estilístico importante para a compreensão
da música.
Demais sinais como o de crescendo e diminuendo também não constam no
original, tampouco os acentos em forma de ponto ou de martelé, e ainda
quaisquer sinais de sforzando. Os sinais de forte e piano existentes apenas nos
violinos são marcados com a letra inicial f e p, na cabeça de alguns compassos,
especialmente quando no ritornello instrumental para pedir mais som ou no
sentido inverso para se produzir o efeito de consequente ou no acabamento de
frases, bem como durante trechos cantados. Tais sinais, entretanto, parecem ser
da mesma mão tardia dos intérpretes, que colocaram escassas ligaduras. Este
acréscimo pode tanto ter sido usado na origem do manuscrito, quanto
posteriormente. Seria verdadeiramente temeroso colocar tais sinais numa
transcrição como esta, exceto que se os faça como ressalva. O uso que deles se fez
na restauração que serviu às montagens do Teatro São Carlos nos anos 70 do
século passado, deve ser entendida na melhor das hipóteses como sendo uma
tentativa de aproximar a orquestra contemporãnea de algumas práticas ou
estética da música de setecentos. Na ocasião do restauro de Sousa, tal uso foi
bastante pródigo, estimulado certamente pela ideia muito corrente na altura, e
por muitos ainda hoje, de que isto aperfeiçoava o documento musical e seria do
gosto do autor, ou que estaria subentendido uma vez que se viam alguns sinais.
A presença de alguns efeitos de fato fazia subenteder sua aplicação em
outros pontos, a partir de uma série de elementos combinados, mas não se pode
confundi-los no contexto atual (ou tardo-romântico) de linguagem musical, em
que figuram agógicas para controlar quase cientificamente o discurso musical
compasso a compasso.
Na altura da composição de Teixeira, a frase musical, a sua disposição ao
longo do compasso, ou compassos, se em graus conjuntos ou disjuntos, a ideia
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de simetria, a introdução de dissonâncias, a textura da composição, o registro
vocal, o texto, a relação prosódica, dentre outros tantos elementos, geravam os
aspectos dinâmicos a serem construídos na execução musical pelos intérpretes.
Isto sem falar em variáveis múltiplas que também condicionavam escolhas de
articulação, como a velocidade, o ambiente (no que tange à reverberação e à
presença de pessoas e objetos) e a quantidade de instrumentistas. As condições
de retórica se não eram totalmente variáveis, também não eram totalmente fixas.
Faziam parte de uma questão de mentalidade, de lógica e de conceito de música,
diferentes do que os períodos posteriores invocavam para a prática artística.
É dificil dizer que a restauração de uma partitura como esta, nos dias
atuais, não será superada por novos critérios de abordagem que ainda estão por
vir. Também deve ser contextualizado o fato de que restaurar para uma edição
musicológica de uso científico e mais largamente aplicada difere sempre alguma
coisa de um restauro para uma função cênica definida, com forças artísticas
previamente conhecidas. Entretanto, atualização de sinais ou substituição destes
por outros, assim como a inserção de outros tantos elementos verbais e musicais,
ao passo que deixam a partitura um documento mais vivo do seu uso, também a
distanciam ainda mais do seu contexto criativo original. Talvez o que melhor
defina o grau de interferência a ser levado a cabo seja o fato de que a
responsabilidade de uma boa execução não reside unicamente na partitura, que
não pode suportar todas as modificações que o tempo lhe impõe. Parece mais
acertado equilibrar a restauração musical com o ato de interferir na formação do
intérprete, dotando-o de recursos não somente técnicos, mas intelectuais,
levando-o a refletir coerentemente na abordagem da partitura.
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Simão Fernandes Coutinho: um mestre organeiro galego
na cidade invicta
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Université Sorbonne-Paris IV / Universidad Autónoma de Barcelona
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Resumo
As primeiras referências documentais sobre a actividade de Simão Fernandes Coutinho, mestre
organeiro natural da Galiza, na margem portuguesa do Minho remontam aos anos 1750,
circunscrevendo-se, em um primeiro momento, à cidade de Braga. Em 1760, o artífice passa
contrato para a renovação/reconstrução de dois órgãos bracarenses: o instrumento construído
em 1742 pelo igualmente galego Miguel Mosquera para a Igreja de Santa Cruz e aquele erigido
em 1736 no Convento do Salvador pelo padre português Manuel Lourenço da Conceição.
Estabelecido no Porto - primeiramente à Rua do Bonjardim e, definitivamente, à de Entreparedes
-, o organeiro é contratado em 1782 para dotar o Convento de São João da Pesqueira (Viseu) de
um novo instrumento, sendo encarregado em 1785 da construção de um órgão para a Irmandade
do Santíssimo Sacramento da Vila de São José do Rio das Mortes (actual cidade de Tiradentes,
Brasil). O instrumento, revestido por opulenta caixa de execução autóctone a partir de traça de
estruturação arquitectónica típica do Minho-Douro, seria instalado na Matriz de Santo António
em 1788. Embora o órgão de Tiradentes seja o único instrumento integral e exclusivamente saído
das mãos de Fernandes Coutinho preservado na actualidade, alguns contratos notariais
custodiados pelo Arquivo Distrital de Braga revelam, igualmente, importantes dados técnicos
que nos permitem estabelecer uma ideia bastante precisa acerca de sua concepção organária. A
presente comunicação pretende discutir a actividade de Fernandes Coutinho à luz da expansão
de organeiros galegos a Portugal, congregados em torno ao frei Franciscano compostelano Simón
de Fontanes na empresa de construção dos órgãos da Sé Primaz lusa (1737-1739), principais
responsáveis pela introdução no país das inovações técnicas advindas da célebre escola
Echevarría, que não parecem ter sido plena e sistematicamente incorporadas à produção
instrumental daquele que ficou conhecido no panorama da cidade de Porto como o “organeiro
de entreparedes”.
Palavras-chave: Simão Fernandes Coutinho; escola Echevarría; organaria no Porto; órgão lusobrasileiro; órgão de Tiradentes.
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A Oficina da Poesia – Modinha e poesia no contexto do
entretenimento doméstico
Marcos Magalhães
CESEM, FCSH-UNL
osmusicosdotejo@gmail.com
Resumo:
Os muitos exemplares de Modinhas, Lunduns e géneros associados que chegaram até nós
demonstram a grande implantação destas formas musicais na sociedade portuguesa da segunda
metade do século XVIII a inícios do XIX.
O seu contexto de implantação era bastante alargado e ia do teatro ao entretenimento doméstico,
do Porto ao Rio de Janeiro. Várias descrições coevas comprovam como estas canções profanas se
constituíam como uma das peças mais importantes em qualquer serão e convívio social.
Outro item comum em encontros festivos era a poesia, sobretudo num registo improvisado: o
chamado glosar de motes. Este cultivo quase quotidiano da poesia, notado por vários viajantes
estrangeiros (Ruders, Costigan), era uma característica expressiva da sociedade portuguesa da
época. A este fenómeno podem ligar-se fontes históricas como sejam os folhetos de cordel,
sonetos comemorativos, tratados de versificação (muitos incluindo dicionários de rimas) e
edições ou manuscritos de poesia propriamente dita.
Com a presente comunicação pretendemos reconstituir o que seria a perspectiva da época em
relação à poesia, o seu estatuto, o seu uso, a extensão social da sua prática e posteriormente
estabelecer relações com a criação de Modinhas, sobretudo no que toca à parte poética. De facto,
a quantidade de Modinhas com poema anónimo e o seu teor funcional e efémero fazem supor
uma ligação intima entre a Modinha e um cultivo disseminado da poesia.
Palavras-chave: Modinha; poesia; tratados de metrificação; glosa.

No seguimento da tese de doutoramento sobre a Modinha que tenho
vindo a desenvolver senti a necessidade de investigar um elemento importante
deste género musical: a sua poesia.
Apesar do estudo que estou a levar a cabo ser feito a partir de uma
perspectiva musicológica, isso não deve fazer esquecer que uma parte muito
importante da Modinha é justamente o seu texto poético. Impõe-se, portanto,
analisar a poesia que a Modinha põe em música mas também o contexto alargado
da cultura poética em Portugal nesse momento histórico. Trata-se de uma cultura
muito presente na vida quotidiana e com manifestações circunstanciais e
efémeras que pelos contextos de convivialidade em que ocorriam, pela
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performatividade que lhe era associada e pelo valor/estatuto implícito dos seus
produtos pode ser relacionada com vários aspectos do fenómeno da Modinha. O
estudo deste contexto particular é exigente e multidisciplinar mas como em
tantas outras ocasiões, o passo mais seguro será o de recorrer a fontes históricas.
Comecemos então por citar uma pitoresca descrição da obra de um dos vários
viajantes que escreveram sobre Portugal no século XVIII, Arthur W. Costigan,
num excerto da carta XLII (42) escrita em Lisboa em 1779.

Existem aqui os mais inexoráveis poetas do mundo; precisam
absolutamente de fazer versos em todas as ocasiões, tanto a propósito
de ninharias como por coisas importantes. (...) Os glosadores,
sobretudo, são, na minha maneira de ver, os mais divertidos e os mais
extraordinários dos seus poetas; são tidos em grande apreço, e há-os
muito originais e repentinos. (…) Eis a sua maneira de glosar: quando
a assembleia, geralmente muito numerosa, está reunida, o pedante que
quer fazer-se ouvir, se está conversando com uma dama, sobretudo
aquela de que se dá por admirador, apanha um conceito curto, que
escapou à dama na conversação, e repetindo-o exclama: - Lá vai; por
esta palavra avisa a assembleia que vai glosar esse conceito, que pode
ser chamado o seu tema e que eles distinguem pelo nome de mote; isto
é: deve fazer quatro, oito ou mais versos ex tempore relacionados com
esse conceito e contendo a maior parte das vezes cumprimentos
extravagantes à dama ou à noiva que se encontra na assistência. Os
versos devem se feitos de maneira a apresentarem o mesmo sentido não
só do mote ou do conceito que contém, mas, se são bem feitos, a
expressão completa do pensamento, e a ênfase dos versos deve recair
sobre o conceito, que deve constituir a última linha da peça, e isto
rapidamente e de impronto. Muitas vezes pedem às damas um mote
ou texto para o glosar imediatamente, e quando o conseguem (bem ou
mal) toda a assembleia bate as palmas e ouve-se de todos os lados:
bravo! viva! belo! sublime! excelente!. O homem capaz de glosar desta
maneira é considerado um génio de primeira ordem, e passa por ter
atingido o cume do Parnaso; (...)
Mas quando uma dama colabora, e muitas o fazem e muito bem
(e julgo esses improvisos mais naturais à vivacidade do sexo),
aplaudem-na, louvam-na, põem-na nas nuvens, e declaram-na sem
igual na ciência, na sabedoria e na perfeição (COSTIGAN, 2007, p. 264265).

Esta citação é extremamente informativa por vários aspectos: 1º realça
como a produção de versos é algo de muito comum na sociedade portuguesa, 2º
descreve pormenorizadamente a poesia improvisada (o glosar por mote) e 3º
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informa-nos que também as mulheres participavam na poesia improvisada em
Portugal. É fácil encontrar outras referências à prática do glosar por mote e que
coincidem com a descrição de Costigan, citemos algumas tirados de entremezes
deste final do séc. XVIII, princípios do XIX. No entremez intitulado Os effeitos da
poezia varia diz-se a dada altura:

Florianna: (..) Dezejára, senhor Leopoldo, me glozasseis huns mottes
em que sou interessada (OS EFFEITOS, s.d., p. 7).

No entremez Outeiro Nocturno mal concertado, e à pancada esbandalhado
um poetastro de seu nome Camelo diz:

e certamente estão á espera de nós para ver se lhe pedimos mote; pois
eu certamente venho hoje de pachorra para versos (OUTEIRO, 1802, p.
1).

e a seguir:

Camelo: As meninas deitão mote? chegando debaixo da janella
Mira: Pois não meu Senhor; lá vai mote.

Os dotes da natureza
São prizões da liberdade.

Respondendo Camelo com uma Décima, a forma predominante com que se
glosava um mote:

Nessa tão rara belleza,
Nessa tua formuzura
Pintou Deos, oh que pintura!
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Os dotes da natureza:
Ponho a mão a pyra acceza,
E juro á sã verdade
Enleio sem falsidade
São os teus olhos brilhantes,
Para corações amantes
São prizões da liberdade (OUTEIRO, 1802, p. 2).

Existem outros entremezes em que a improvisação poética é assunto
principal mas muitas outras fontes nos falam desta prática. Por exemplo, W.
Beckford em 1787:

Caldas, o poeta, o qual, assim que trouxeram a sobremesa, se
desentranhou numa torrente de improvisados versos e durante mais de
meia hora prossegui[u] lamentando a minha querida partida em rimas
extraordinariamente harmoniosas (BECKFORD, 1983, p. 159).

As várias práticas poéticas podem ser ligadas a outro tipo de fontes:
dicionários, tratados de oratória, Poéticas, tratados de versificação/metrificação
e dicionários de rimas. Estas obras tinham uma considerável difusão em Portugal
e é plausível assumir que servissem de auxilío a muitos dos que desejavam
progredir na arte poética, seja para escrever, seja para criar de improviso.
No que toca à tratadística de tipo prescriptivo sobre metrificação, uma das
principais referências em Portugal durante todo os séculos XVII e XVIII foi a Arte
Poetica Española, obra escrita por Diego García Rengifo. Esta obra tem duas
principais valências: um tratado sobre os princípios e regras da poesia nas suas
várias formas e géneros e um extenso dicionário de rimas. A primeira parte trata
as noções básicas como sejam as letras, sílabas, acentos, acentos predominantes,
consoantes (rimas), toantes, verso, sinalefa, sinersys, entre muitas outras
definições. São também dados conselhos práticos como este:
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(...) y guarde siempre el mejor pra la postre; porque el oído casi nunca
juzga del primero verso, sino del que cierra la Copla (...) (RENGIFO,
1606, p. 26)

A segunda parte, Silva de consonantes (dicionário de rimas), apresenta-se
como um texto de consulta extremamente pragmático. Completa o livro a
Explicacion de los consonantes propios que van en la Silva, com definições de nomes
próprios como podemos ver neste exemplo curioso:

Crocodilo, un pescado del rio Nilo, que sale a comer la gente a la ribera
(RENGIFO, 1606, p. 343).

Ao que se sabe, o primeiro tratado de versificação em Português é a Arte
Poética de Filipe Nunes, publicada em Lisboa em 1615 que segue de perto a obra
de Rengifo, algo decorrente da proximidade que sempre existiu entre a poesia
portuguesa e a poesia espanhola.
A esta obra seguiu-se, em 1724, Luzes da Poesia de Manoel da Fonseca
Borralho e outros exemplos, como sejam, em 1777, o Tratado da Versificação
Portugueza de Pedro José da Fonseca e, em 1784, o Tratado da versificação
portuguesa de Miguel do Couto Guerreiro que apresenta a curiosidade de resumir
cada uma das regras e definições com alguns versos294 como aqui:

Nos poemas compridos he beldade
Haver nos consoantes variedade;
Mas he menos defeito, que os repitas,
Que vir a dar em phrases inauditas.(GUERREIRO, 1784. p. 20.)

Deste autor se pode supor que não tenha sido poeta particularmente refinado, em especial
depois da (fastidiosa) consulta da sua obra Epigrammas portuguezes, Lisboa, na officina Patriarchal.
1793, pág. 237, donde extraí esta quadra tão pitoresca como pouco conseguida: “Dos que cantaõ
modinhas pela rua.//Quem pela rua caminha,/Exercitando a guela/Em exercitar sua
modinha,/Sempre foi suspeita minha,/Que lhe falta huma aduela”.
294
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Outra Arte Poética é a de autoria de Domingos Caldas Barbosa. Com efeito,
encontramos na obra Almanak das Musas dois textos facilmente atribuíveis ao
poeta das Modinhas e que se constituem como um verdadeiro tratado de
versificação. Estas duas cartas em verso, são dirigidas a Arminda, uma incógnita
dama: a primeira295 (BARBOSA, 1793, segundo tomo, p. XLVII) é dedicada à
poesia em Arte Menor e a segunda296 (BARBOSA, 1793, segundo tomo, p. LXXI)
à Arte Maior. Apesar de ser em verso esta fonte insere-se na linha dos tratados
acima referidos pois diz o autor:

Espero que se me aceite
Este gostoso trabalho;
E que meu trabalho aproveite,
Salvo a atenção a Borralho.
(BARBOSA, 1793, segundo tomo, p. L)

É útil notar como estas várias obras se afastam de uma tradição literária
mais reservada e erudita. Os próprios autores referem esta abrangência, como é
o caso de Borralho:

Naõ escrevo para os Doutos, de quem só quero os documentos para o
Acerto: só sim escrevo para os principiantes, que póde ser que com
estes pueriz avisos, venhaõ brevemente a subir ao cume de tão alta
ciencia, como a Poesia, sem o temor, & receyo, de que não levaõ os
documentos letra por letra. (BORRALHO, 1724, p. 9)

Ou Fonseca na Prefação do seu tratado:

Carta de Lereno a Arminda, em que se dão as necessárias regras dos versos de arte menor,
ensinando a conhecer, o que sejam consoantes, e tonantes; e o que são palavras agudas, graves, e
esdrúxulas &.
296 Carta Segunda a Arminda em que se trata da composicão do verso grande, ou de Arte Maior
a que vulgarmente chamamos Heróico.
295
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Nem convem (me parece) nas obras desta natureza, dirigidas ao
commum aproveitamento, opprimir o público com superabundante
erudição. Os conhecimentos elementares em quaesquer Artes, com
tanto que sejão sólidos e claros, bom he que igualmente sejão succintos.
Desta sorte chegão a todos, e não motivão nausea. (FONSECA, 1777,
s.p.)

Saber donde parte esta tendência, se de um vontade iluminada, se de uma
resposta comercial a uma efectiva procura é difícil. A este propósito, transcrevo
um parágrafo da obra de Guerreiro:

Excepto as palavras que já disse ter omittido de proposito, naõ
perdoei a outras, que me lembrassem, ou fossem pulidas, ou chulas;
porque assim como em qualquer grande edificio naõ entra só pedra de
cantaria, e lavrada; tambem no nobre edificio da Poesia naõ entraõ só
palavras pulidas, tem igualmente lugar as chulas para Poemas
jocoserios, e burlescos, como Satyras, Entremezes, e outros quaesquer,
em que se houverem de imitar pessoas que usem de similhantes
palavras. (GUERREIRO, 1784, p.28)

Esta citação não só nos informa como diferentes palavras foram tratadas
com uma moderna neutralidade científica, como também nos diz algo sobre os
diferentes usos que poderiam estar associados a estes tratados de versificação. O
autor parece então situar a sua obra, em especial no seu uso como dicionário de
rimas, seja na mesa do escritor de Entremezes, seja como auxiliar na preparação
do glosador ou glosadora. Pensa-se também que esta literatura prescriptiva tenho
favorecido a difusão das práticas poéticas num espectro alargado da sociedade
portuguesa, trazendo-a a contextos de classe claramente proletários ou
campesinos que sobreviveram por todo o século XIX até aos nossos dias.
Referimo-nos à chamada poesia popular onde a Décima é a forma rainha, seja na
escrita ou no improviso. Estas Décimas copiam as formas já estabilizadas no
século XVII e que Caldas Barbosa define assim:
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Seis Versos acrescentando

Com o quarto rima o quinto;

À redondilha depois,

Seis e sete ao do fim vêm

Hides Decimas formando,

O oitavo ao nono: Eu vos pinto

De que eu sei que amiga sois.

Que forma as Decimas tem.
(BARBOSA, 1793, segundo tomo, p. LVIII)

Se a Décima se assume como a forma por excelência do repentismo
poético, outras formas de interacção artística se juntam nos novos contextos de
convívio. O castiço Almocreve das Petas incluía sempre, nas suas múltiplas edições,
uma ou mais Décimas297, e nas suas “notícias” mirabolantes descrevia cenas que
parecem corresponder a hábitos bem arreigados:

[H]ouve em casa de huma Senhora, que fazia 96 annos, huma
grande função (…) ao som dos instrumentos cantavão as folias de
Hespanha, dançavão a chula, fofa e o fandango (…). Glosárão-se muitos
Sonetos velhos, e também muitas Decimas em verso (...) (RETORNO,
1798, p. 3,)

Como se vê, aqui numa tom caricatural, a literatura e outras produções
dão-nos conta de uma mudança geral de mentalidades em Portugal que começou
no pós-terremoto, em especial no que toca ao convívio social entre as pessoas. No
espaço doméstico tornou-se comum o acolhimento de visitas e as reuniões
dedicadas ao lazer. Se juntarmos a estes espaços familiares outros que entretanto
apareciam como sejam os teatros, passeios públicos, cafés e academias temos
então uma variedade de contextos de sociabilidade que suplantava a maior
sobriedade de tempos antigos em que os contextos de interacção (sobretudo para
as mulheres) eram poucos e se resumiam aos cíclicos encontros da vida
comunitária.

297 Uma forma muito encontrada são Décimas a glosar um mote. Como o mote tem normalmente
quatro versos e cada Décima deve terminar com um dos versos do mote, esta forma constitui-se
tipicamente de um mote e quatro Décimas. Esta forma é muitas vezes denominada de Quadra.
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Na sociedade agora mais mercantil e burguesa, banalizam-se certos
comportamentos próprios das classes aristocráticas e cada vez mais núcleos
familiares organizam nos seus lares actividades que incluem banquetes, música
(onde a Modinha reina), jogos de cartas, sessões de leitura e improvisação
poética.
Sente-se em muitas fontes da época a critica/comentário a todas estas
novas formas culturais da existência urbana e os novos tipos humanos
decorrentes - o taful, o peralvilho, o peralta, o casquilho, a sécia – com seus próprios
comportamentos, linguagem, modas e evoluíndo nos modernos palcos sociais: as
funções, partidas, saraus, outeiros.
É sabido como a Modinha ocupava um lugar central neste convívio social
doméstico. A grande discriminação de que as mulheres eram alvo, era cada vez
menos justificável face à evolução das mentalidades e, em certas classes sociais,
o salão repleto de convivas era o palco natural para as meninas cantarem
Modinhas.
O entremez O castigo bem merecido à peraltice vaidosa é um excelente
exemplo desta ruptura sociológica pois baseia-se na oposição de gerações e de
mentalidades entre o pai austero à velha moda portuguesa de um lado e a sua
filha e o mundo dos modernos peraltas por outro.

Pantalaõ: Ora dize-me, como vais tu a respeito da solfa, que diz o
Mestre, vai levando o dinheiro de gaudere, ou cança-se com tigo? (…)
e já cantas alguma couza?
Clarice: Huma modinha a penas. Pant: Vamos a ella.
Clar: Desculpe alguns defeitos. Pant: Eu sim, que vos intendo bem.
Clar: Escute. Canta [uma modinha]. (CASTIGO, s.d., p. 5)

Estes dotes eram, por assim dizer, obrigatórios nas assembleias ou funções
que seu primo Armelindo descreve assim:
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Clarice: Ora dizei-me de que consta esse divertimento?
Armelindo: Lindas, e agradáveis modinhas, Cotilhões [,] Contradanças,
Sonetos, Minuetes, a encantadora Poezia, e lauta mesa de refresco, e no
fim desfecha tudo no celebre Landum, q a fallar a verdade he o baile q
mais me agrada. (CASTIGO, s.d., p. 7-8)

Primo esse que, como que prenunciando A Capital de Eça de Queiroz, tinha
transcendido em Lisboa as suas origens provincianas:

confesso-vos Prima, que nem fallar sabia, mas logo que tive a
comonicaçaõ dos Tafuis, e girei as Academias que elles giraõ, como
Izidros, Piasmontezas, Bilhares, e Paceios Públicos, Jogo, fui scientifico,
aprendí a lingoa Franceza, e a Italianna, entreguei-me á liçaõ de
maravilhosos Livros, e naõ tenho duvida de fallar em Publico, porque
estou certos, que todos me haõ de louvar, finalmente sou outro homem.
(CASTIGO, s.d., p. 2)

E mais tarde, depois de se ter tornado taful em Lisboa, expulso de novo
para casa de seu pai diz:

Ao menos fica-me a consolaçaõ, do grande jubilo que meu Pai
terá, quando me vir na sua prezença, sabendo falar Francez, sabendo
dançar, compor o meu Verso, emprovizar derepente, progreços que
tenho feito, depois q da sua companhia me auzentei (CASTIGO, s.d., p.
14)

Conhecer bem estes terrenos sociais pode-nos dar uma visão mais
contemporânea do território cultural da Modinha e também apercebermo-nos
melhor de possíveis contaminações entre práticas. Vejamos este excerto retirado
do folheto Retorno do Almocreve das Petas: no quadro que pinta de uma mocidade
em interacção romântica pressentem-se práticas extremamente flexíveis do uso
da modinha como seja a improvisação de novas letras:

Há varias Senhoritas nesta terra, que se costumão ajuntar em
certos dias (...), em huns jogão o seu voltarete (…), em outros danção as
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suas contradanças e minuetes, e nos intervalos, aquelles dos tafuis298
namorantes, que tem a habilidade de fazer o seu versinho, segundo a
Musa lhes ditcta, procurão nos motes dados expressar as suas
inclinações ás Marcias bellas, e ás (…) Olaias, que da parte, com hum
sorriso lhes dão os agradecimentos, e ao mesmo tempo as esperanças
de galardoarem os seus amores. E como em taes ajuntamentos se não
poupão as bellas modinhas, succedeo cantarem duas Madamas em
hum dos dias de assembléa aquella, que tem por mote = O teu rosto
encantador. = Foi muito applaudida a musica, muito gabadas as letras,
repetirão-se as que havia, e entrão finalmente os Poetas a discorrer
sobre o mote, e cada qual se sahia com a sua cantiga. Certo Estudante
prendado, e que nesse tempo aprendia Arithmetica pelo Besout299,
julgando ser occasião de mostrar o seu talento para versos, e ao mesmo
tempo querendo ostentar de erudito, sahio á luz com a seguinte cantiga,
que se offerece ás Senhoras de bom gosto, para se servirem della
quando houverem de cantar a sobredita modinha, certas da geral
acceitação.
“ Pôde dividir Besout
“Dividendo, e divisor;
“Mas não póde dividir
“O teu rosto encantador.
Bravo.....Bravo (RETORNO, Parte X, p. 2-3 )

Este à vontade com as modinhas pode estar então como que contaminado
do repentismo que existia na poesia? Apesar do almocreve das petas ser conhecido
pelas suas histórias exageradas para efeito cómico o processo pode corresponder
a práticas comuns.
Senão vejamos um outro testemunho da época, uma carta de Dona Leonor
de Almeida Portugal, Marquesa de Alorna, cujo pseudónimo literário era Alcipe.
Esta mulher notável além de um corpus considerável de poesia elevada, escreveu
um conjunto de quase 100 poemas que são letras para Modinhas, a maior parte
no metro mais comum da Modinha - a redondilha maior, com rima abcb, refrão e
em dois exemplos podemos mesmo ler a indicação “Cantigas para a mesma

298 Malandros, elegantes, janotas,
299 José Monteiro da Rocha (1734–1819) traduziu do original francês os Elementos de Arithmetica
por Mr. Bezout, (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1773, 1784, 1795, 1801, 1805, 1816, 1826 e
1842)
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música”. Pois nessa carta escrita na reclusão forçada de um convento a futura
marquesa de Alorna diz:

canto-as [estas cantigas] não como todos, porque lhe meto umas
repetições, que lhe ficam bem quis mandar-te a solfa; mas vejo agora
que B. Miguel me fez tal embrulhada ao meter da letra […]
[…] eu sempre faço diligência por vencer a melancolia e uma das coisas
que me diverte é cantar com a mana cantigas de repente. […] Estas
cantigas não necessitam da mínima aplicação. É o que vem à boca. (cit.
em ANASTÁCIO, 2010, p. 158)

Com o panorama que apresentei quis fazer uma descrição resumida do
contexto poético abrangente em que as letras das Modinha se inserem. A
presença viva da poesia na sociedade portuguesa no período histórico da
Modinha tinha um importante teor performativo. Muitos indivíduos escreviam
poesia sem por isso se intitularem poetas e o estatuto dessas produções era
efémero. Alguns adquiriam a capacidade de improvisarem poesia (sendo a
Décima a forma mais usada) seja por aprendizagem oral, pelo estudo dos
modelos ou pelo estudo da literatura prescriptiva bastante abundante na época,
este talento poético era valorizado pelo meio social correspondente como o cume
da arte poética. O usufruto da poesia era predominantemente colectivo, para ser
fruído em interacção e não em contemplação intimista. A valorização dos talentos
poéticos (escritos ou de impromptu) e de outros como sejam a música, dança, a
conversação,

o

conhecimento

das

modas

vestimentais

e

códigos

comportamentais inseria-se nas mudanças de mentalidade que fizeram nascer
novos terrenos de convivialidade onde a mullher também começava a participar.
Era nesses espaços (assembleias, funções, partidas, outeiros) que esses talentos
eram mostrados e a essas manifestações artísticas estava associado um perfume
de modernidade que dividia gerações.
Neste campo em que a diferença entre criador e intérprete é pouco
marcada é possível compreender a enorme abundância de Modinhas e recolher
vestígios de práticas da Modinha mais flexíveis como sejam a circulação de letras
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por melodias dadas. Estas vias de investigação aqui iniciadas, que podem não ter
continuidade por falta de fontes em número considerável, apontam para a
possível existência de práticas de improviso na Modinha. A improvisação de
uma melodia para uma dada poesia, improvisação de uma letra para uma dada
melodia, ou a improvisação simultânea de texto e melodias podem ser deduzidas
de algum material que apresentei.
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Resumo
Esta comunicação oral pretende apresentar uma pesquisa quali-quantitativa sobre a participação
feminina nas filarmônicas do nordeste brasileiro e do norte de Portugal, resultante da pesquisa
de Doutorado a ser defendida neste ano de 2013 na Universidade Federal da Bahia.
Assim percorremos milhares de quilômetros pelo nordeste brasileiro e por Portugal em buscas
de respostas que justificassem a escassez de trabalhos científicos sobre o tema e o hiato temporal
da presença feminina nestas agremiações. O método Survey somado as relações humanas
encontradas aproxima de um resultado satisfatório apresentado. Além das Bandas escolhidas em
numero de seis, sendo três agremiações de cada país, para um foco mais específico, foi
acrescentado um censo no recorte de investigação de 119 filarmônicas no total. Portanto o estudo
procurou propor uma análise através de conceitos da relação da música com as ciências sociais e
como estas relações de poder se perpetuaram por tantas décadas impedindo a entrada das
mulheres por muitos anos nos quadros filarmônicos. Analisar as questões musicológicas e
educacionais e mesclá-lo com as ciências sociais no que é concernente a questões como feminismo,
a política, patriarcado, econômicas, afetivas, entre outras e conectá-las com números
quantitativos desta participação, fazem a ótica deste trabalho. O ambiente recluso da presença
feminina inicialmente em muitas bandas de música em ambos os países seja um dos motivos da
complexa ponte e comportamento sociopolítico, modificados beneficamente na segunda metade
e final do século XX, criando tal abertura hodiernamente. A abertura política nos dois países no
século XX, o acesso à informação cada vez mais evidente na sociedade, principalmente no início
dos anos 90, uma melhor formação técnica e humana entre as mulheres musicistas nas últimas
décadas foram pontos preponderantes para esta possível aproximação qualitativa e quantitativa
na correlação da igualdade participativa nas filarmônicas do Brasil e Portugal.
Palavras-Chave: Banda de música; gênero; mulheres e musicologia.

INTRODUÇÃO
O título Mulher, hoje, em pleno século XXI, ainda é novidade temática na
produção inesgotável de escritos, sejam de caráter científico, literário, ou
ficcional. A própria epistemologia da palavra, originada do latim mulier, pode
indicar, além de muitas outras definições, distinção sexual biológica.
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No sentido artístico, fazendo uma interlocução sobre a mulher e a música,
este artigo, baseado na Tese de Doutorado intitulada Mulheres em Bandas de
Música: Relações em Filarmônicas nordestinas brasileiras e norte português,
apresentada na Universidade Federal da Bahia por este autor, aborda o papel
sociopolítico, educativo e artístico da presença das mulheres em grupos
filarmônicos:
Foram revistos alguns trabalhos referentes à participação das mulheres
nas bandas de Música, desde a criação dos primeiros tipos de conjuntos musicais,
tão relevantes para a preservação educacional, composicional, instrumental e,
principalmente, musicológica, e para a música científico-acadêmica, até os
desdobramentos pedagógicos e oportunidades de crescimento performático e de
ascensão nestes grupos centenários. Procuramos, através de uma pesquisa qualiquantitativa, relacionar e sugerir um estudo comprovativo sobre a entrada das
mulheres nas bandas, bem como atentar sobre a escassez ou quase nulidade de
trabalhos científicos sobre a temática proposta.
Em relação ao Brasil identificamos uma variedade de grupos de euterpes
em todas as regiões, o que dificulta fazer uma pesquisa precisa em todo território
brasileiro. Assim, foi dada preferência a concentrar tal estudo na região nordeste.
Para ampliar a pesquisa, foi feita a comparação com filarmônicas portuguesas,
tendo em vista que o pesquisador compõe a Sociedade Portuguesa de
Investigação em Música, e reconhece a necessidade de uma aproximação maior
com as euterpes de Portugal. Os dois países guardam similaridades históricas
nos casos apresentados, o que também foi investigado nessa observação, não
apenas ao simples acesso ao grupo musical. São relações de vida. Depoimentos
de casos comuns, como também situações raríssimas em pleno século XXI.

OBJETIVOS
Verificar a trajetória pioneira sobre a presença feminina em filarmônicas
brasileiras nordestinas e do norte português é o objetivo principal deste texto.A
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idéia de enveredar-se por tal tema vem do interesse deste pesquisador em
averiguar atas e documentos que indicaram a presença feminina e sua entrada
nos grupos pesquisados e como esta situação decorreu em termos políticos,
pedagógicos, sociais, bem como estudar o convívio e a interação das mulheres
com os integrantes masculinos em instituições de euterpes nas últimas décadas.

METODOLOGIA APLICADA
Os modelos de pesquisa no Brasil têm se desvencilhado do campo
restrito das ciências sociais e têm se identificado com vários conceitos e técnicas
que tentam ajudar a pesquisa a decodificar os elementos de coleta, muitas vezes
complexos, com compreensões específicas em áreas diversas no universo das
ciências humanas. E isto tem incluído o mundo das artes, a exemplo da pesquisa
em Música. A metodologia de apoio, de formatação e guia proposto está
direcionada ao método Survey, considerado quantitativo, mesclada à concepção
de modelo qualitativo. O critério de escolha baseia-se na coleta com utilização de
entrevistas de grupo e questionários semiestruturados. Como se trata de estudo
de caso, o Survey auxiliará no recorte do elemento especifico pesquisado, ou seja,
as seis bandas (no caráter qualitativo e descritivo) e nos dados estatísticos gerais
(no caráter quantitativo).

A. Resultado desejável
B. Métodos Quali-quantitativo (qualitativos e quantitativos) +
(estatística e decodificação de conceitos subjetivos somados aos
conceitos objetivos)
C. Coletas de dados
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Figura 1 Triangulação da codificação de dados da Pesquisa

Dividimos a pesquisa em dois momentos em relação ao tipo de abordagem
a ser aplicada, atentando sobre o sentido e a mescla proposta no survey proposto
nos conceitos já citados:

• A questão da pesquisa quantitativa: Dados estatísticos gerais, os
questionários estruturados com as alternativas propostas
apresentadas ao público. (Explanatório e Exploratório).

• A questão da pesquisa qualitativa: As entrevistas abertas, a
oralidade dos depoimentos, as causas políticas educativas e sociais
em torno do problema. (Descritivo e Explanatório).

A COLETA DE DADOS
Todas estas entrevistas foram necessárias para um entendimento global
do que nosso objetivo determinava. Ainda nesta lista não constam o públicotestagem (quantitativo), ou seja, integrantes das bandas de foco que responderam
o questionário estruturado, estabelecido pelo pesquisador. As entrevistas foram
coletadas entre novembro de 2011 e Maio de 2012.

DISCUSSÃO E FUNDAMENTAÇÃO
As menções dos assuntos pautados se fazem necessárias e essenciais,
mesmo que resumidamente, para o entendimento adequado das lutas da mulher
na sociedade de forma geral e como isto se correlaciona na emancipação feminina
nas Bandas de Música.
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Figura 2: Esquema da Fundamentação teórica utilizada
Fonte: Elaborado pelo autor.

NA MÚSICA
O gênero feminino, neste caso, é explanado não só sob o ponto de vista
de relação de poder do corpo propriamente dito, mas também filosoficamente
sobre concepções analíticas da teoria musical e da musicologia: A New
Musicology. Tal teoria, como análise de discurso musical, influenciou diversos
teóricos de meados do século XX em relação ao contexto música-sociedadediscurso, proposto por Susan McClary. Mello (2007), perpetrando referências
sobre McClary (1994) e, posteriormente, Kermann (1985), em dois artigos Relações de gênero e musicologia: reflexões para uma análise do contexto brasileiro e
Relações de Gênero e a música popular brasileira: Um estudo sobre as bandas femininas,
este último em co-autoria com Gomes (2007) -, aborda tal conceito feminino e
suas ramificações em apologias da estrutura composicional de sons “femininos”
em obras musicais.
Na literatura, o feminismo na Música também é discutido em Ramos
Lopez (2003), em sua obra Feminismo y Música. Tal autora enfatiza a relevância
do debate desta temática para a história musical, fundamentando e auxiliando
na compreensão da análise comportamental artístico feminino e a problemática
da sua exclusão nos registros musicológicos. Sair do contexto musicológico
composicional e adentrar a pedagogia musical ou performática implica,
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concomitantemente, indagações sobre de que maneira as práticas de ensino e de
execução foram constituídas também sobre estes aspectos tratados. Isto ocorre
tanto na educação musical geral, formal ou não, como no caso deste trabalho, em
filarmônicas. Relações de grupo, de contextos fisiológicos antagônicos, não
podem ser desprezadas, uma vez que em Música, como um fenômeno social, só
pode ser contextualizado e obviamente analisado por questões da relação ao
comportamento humano. Esta complexidade de relações é real. O fundador da
teoria etnomusicológica, Alan Merrian, comenta:

A Música é um fenômeno exclusivamente humano que existe
somente em termos de interação social; que é feita por pessoas para
outras pessoas, e é um comportamento aprendido. Não é e não pode
existir por, de, e para si mesmo; deve haver sempre o ser humano a
fazer algo para produzi-lo. Em suma, a música não pode ser definida
como um fenômeno de som sozinho, pois envolve o comportamento
dos indivíduos e grupos de indivíduos, traz exigências de organização,
em particular o acordo social das pessoas que decidem o que pode e
não pode ser (MERRIAM, 1964, p.23).

Em Green a discussão de gênero em Música foi amplamente debatida em
seu livro Music, Gender and education. Nesta obra o autor analisa os discursos entre
o aprendizado musical e participação feminina na sua afirmação e no que a
sociedade impôs neste processo que autora denomina de “Patriarcado musical”:

O conceito que chamamos de “patriarcado musical” contribui
ao conhecimento da história da praticas musicais de mulheres. A
divisão do trabalho numa esfera musical pública, em grande parte
masculina em relação a uma grande esfera privada por parte do sexo
feminino, característica uma parte da história da música ocidental e a
música de muitas culturas ao redor do mundo. Se considerarmos que o
poder patriarcal sobre as mulheres nas práticas musicais foram de
forma repressivo e unidimensional, seria impossível compreender
como e por que este [poder] permitiu-se a ativa participação [feminina]
no campo da Música (GREEN, 2002, p.46).
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Exemplificando a relação das Bandas pesquisadas, abaixo a tabela do ano
de fundação relacionado ao ano da entrada feminina de alguns grupos
encontrados:

Tabela 1: Hiato temporal da presença feminina nas bandas do censo realizado pelo autor no
Brasil e em Portugal
Filarmônicas

Ano
de
Fundação
1834
1900

Ano da Entrada de
Mulheres
nos
grupos titulares
1971
2001

Hiato
temporal
fundação/acesso
feminino
137 anos
101 anos

Banda da Amizade/Portugal
Sociedade
Euterpe
Japaratubense/Brasil
Sociedade Flor da Mocidade
Junqueirense/Portugal
Sociedade Musical Curica/
Brasil
Banda
Velha
União
Sanjoanense/Portugal
Filarmônica Bom Jesus/Brasil

1898

2005

107 anos

1848

1992

144 anos

1826

1982

156 anos

1952

1988

36 anos

O PRELÚDIO FEMININO
A temática histórica brasileira, a circunstância de formação de grupo
filarmônico ou subgrupos instrumentais de sopro e as relações de sociais nas
concepções no gênero feminino, de alguma forma se comunicam em alguns
pontos relevantes. Há casos raros de mulheres que se aventuraram na formação
de grupos musicais pelo mundo. As Sociedades artísticas eram, tanto em
Portugal como na Europa e no Brasil do final século XIX, uma gande “válvula de
escape” para o “expressar musical”. Era uma espécie de clube feminino onde por
muitas vezes a presença masculina só era permitida em eventos esporádicos.
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Figura 3 Grupos musicistas femininos em Alagoas no século XIX300

ACHADOS
Neste século, até pelo menos na década de 60 as mulheres ainda não eram
vistas nos seus quadros como musicistas. A mulher no máximo era presença sob
ponto social (eventos da sede no sentido logístico) ou como referência
composicional nas “homenagens masculinas” em “eras românticas”. As Forças
Armadas e as bandas governamentais, herança da Banda da Guarda Real em
1808, têm em seus quadros uma redução significativa da participação feminina
na atualidade.

Extraido de http://diariodadonagorda.wordpress.com/tag/fotografia/, acesso em 17-062012
300
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Figura 4 Banda Feminina da Companhia Alagoana de Tecidos de 1937301

Precisamente em 1937 ocorre a criação da Banda Feminina da Companhia
de Fiação e Tecidos. Tal Banda foi um marco para a educação e para arte no
Estado de Alagoas, além de ser de um ineditismo vanguardista para período.

EM PORTUGAL
É preciso constar que a pesquisa necessariamente obteve pontos de vista
sob a temática essencialmente feminista ou aprofundamentos dos temas das
ciências sociais específicos. O objetivo foi apenas apontar o papel em questão, na
formação e participação, histórico-educativa das mulheres nas euterpes
estudadas. Em música a própria pesquisa verificou se isto também acontece ou
houve registros históricos sobre estes mesmos conceitos de gênero e suas
implicações e distinções sociais entre os pares. Outrora outra possibilidade de
mulheres pertencentes a sociedades de elites portuguesas eram atividades em
sociedades musicais.

301

Extraído de http://diariodadonagorda.wordpress.com, acesso em 17-06-2012
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Figura 6 Sociedade Filarmônica Santa Cruz de Alvarenga, a primeira instituições a colocar
elementos femininos antes da Revolução dos Cravos em 1966302

Exemplificando sobre tais instituições, na Portugal oitocentista e até
meados do século XX, “as mulheres não eram admitidas no Club Mozart nem no
Club Beethoven (até 1888), sendo apenas convidadas para o concerto sinfônico
anual e para solenidades especiais” (ALMEIDA, 2008, p.25). As questões de um
melhor nível de estudo musical, aumento das universidades, e a mudança de
paradigma

sociopolítico

português

nos

últimos

30

anos,

contribuem

decisivamente para o ingresso das musicistas nos quadros de banda e até mesmo
em cargos anteriormente masculinos, como Diretoria e Regência titular do corpo
musical. Em relação especificamente às Bandas, a mudança se dá justamente
nesta abertura de papéis sociais do período citado (final da década de 70 início
de década de 80), coincidentemente após a Revolução dos Cravos. Este acesso
das meninas portuguesas ao ensino está relacionado a alguns fatores:
1. Revogação das leis de Salazar e a liberdade civil e
educacional
2. Abertura das Estradas Portuguesas
3. Os Polos dos Conservatórios nas Vilas e Freguesias
4. Modelos de Ensino Europeus utilizados.

302

Fonte: http://bandadealvarenga.no.sapo.pt/historial/historial.htm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A abertura política nos dois países no século XX, o acesso à informação
cada vez mais evidente na sociedade, principalmente no início dos anos 90 e uma
melhor formação técnica e humana entre as mulheres musicistas nas últimas
décadas foram pontos preponderantes para esta possível aproximação
qualitativa e quantitativa na correlação da igualdade participativa nas
filarmônicas do Brasil e Portugal.
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Resumo
O Teatro da Trindade veio contribuir para uma nova época da vida teatral portuguesa.
Inaugurada em 30 de Novembro de 1867, esta sala de espectáculos resultou da iniciativa
particular de uma sociedade de accionistas cujo principal promotor foi Francisco Palha, um
homem das letras que, desde cedo, se manteria em contacto com os mais recentes êxitos do
boulevard parisiense. A primeira opereta estreada no Teatro da Trindade foi o Barba Azul, de
Offenbach, em 13 de Junho de 1868. A popularidade que esta obra obteve provocou uma
mudança radical de paradigma na programação desta sala, tendo a opereta, daí em diante,
passado a predominar no gosto do público. Neste texto propomo-nos discutir a vontade de
criação deste género em português, a prova de ensaio que a sala do Trindade constituíu para os
compositores portugueses e a mais-valia que representou para os actores do Trindade nas suas
tournées ao Brasil.

Palavras-chave: Opereta; empresário teatral; tournée.

The Operetta with text in Portuguese within Luso-Brazilian context: the case of
Trindade Theater

Abstract
The Trindade Theater has contributed to a new era of Portuguese theater life. Inaugurated on
November 30, 1867, this venue resulted from private initiative of shareholders whose main
promoter was Francisco Palha, a man of letters who, from long, would be in touch with the latest
hits of the Parisian boulevard. The first operetta premiered at Trindade Theater was Barbe Bleue,
by Offenbach, on June 13, 1868. The popularity that this work got, provoked a radical paradigm
shift in the programmes of this venue. Thereafter, the operetta came to predominate in public
taste. In this text we will discuss the creation of this genre in Portuguese, the “proof test” that the
venue of Trindade constituted for Portuguese composers and the added value for the actors of
Trindade in their tours to Brazil.
Keywords: Operetta; theatre director; tournée.

O presente texto insere-se no projecto “‘Teatro para Rir’: A comédia
musical em teatros de língua portuguesa (1849-1900)”, financiado pela Fundação
para a Ciência e Tecnologia. Este projecto tem como referência a actividade de
seis teatros privados em Lisboa (Ginásio, Condes, Trindade, Avenida), Porto
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(Baquet) e Rio de Janeiro (Phenix Dramática) e, como objectivos, uma nova
compreensão da estética teatral e musical moderna centrada nos conceitos de
teatralidade e espectáculo. Neste âmbito, propomo-nos fazer a apresentação do
Teatro da Trindade durante a direcção do seu primeiro empresário, Francisco
Palha, ou seja no período entre 30 de Novembro de 1867, data de inauguração
desta sala de espectáculos em Lisboa, e Janeiro de 1890, ano da morte do seu
director. O estudo das relações existentes entre os protagonistas deste teatro e a
cena brasileira, embora se encontre ainda numa fase muito embrionária, permite
identificar já alguns pontos de contacto que numa investigação posterior se
espera desenvolver e analisar.
O Teatro da Trindade, construído sobre modelos parisienses, inaugurava
numa nova concepção de edifício teatral com a criação de diversos módulos que
tinham como objectivo a criação de sinergias em seu redor303. Esses módulos
consistiam: num espaço totalmente autónomo, conhecido como o salão da
Trindade, especialmente destinado a Bailes, Conferências, Concertos e Comícios,
com a intenção estratégica de atrair e fixar o público aos espectáculos da sala
principal; num Botequim, conhecido como o Café da Trindade, algo que, fazendo
parte do complexo do teatro, surgia igualmente como uma novidade em Lisboa.
A outra novidade dizia respeito à estrutura da sala de espectáculos com uma
geral semi-circular, disposta em bancada, em redor da plateia e, sobre esta,
suspensa da primeira ordem, um Balcão entre a Plateia e a 1ª Ordem, uma
novidade trazida de França, mas introduzida pela primeira vez em Portugal no
Teatro da Trindade. Este balcão, considerado tão nobre como os camarotes (o
preço era igual), permitia a ocupação de um grande número de espectadores.
Outros aspectos proporcionavam o conforto de um teatro moderno e a
polivalência da sala como: o mecanismo que permitia a elevação da plateia até ao
nível do palco, para que pudesse ser transformada, caso fosse necessário, num
grande salão de baile; o novo sistema de ventilação para arejamento do espaço;

303Ver,

a propósito, Carneiro (2002).
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os ganchos para pendurar os chapéus nas costas das cadeiras; os assentos
movíveis das cadeiras. Finalmente, o pano de boca com publicidade chamava a
atenção para uma nova era, a da economia capitalista, em que o mercado
imperava, agora numa estreita associação com a arte. Todos estes elementos
levavam os cronistas a falar de um “teatro à francesa”, “uma bonbonnière”, uma
sala “elegante e asseada”, oferecendo todas as “comodidades”, “um teatro, com
pedra, cal, madeira, e outras exuberâncias”.
Em suma, as novidades do Teatro da Trindade, apesar de outras
componentes mais convencionais, como a estrutura em semi-círculo da sala,
introduzia, pela primeira vez nos teatros de Lisboa novas vertentes na concepção
do espaço, agora com múltiplas funções, e propiciava um conforto ao seu público
burguês com comodidades resultantes do progresso, que iam ao encontro dos
desejos de uma classe urbana e burguesa que, neste teatro, se imaginava em Paris
vivendo o ambiente inovador, emocionante e divertido do boulevard da capital
francesa. Depois da sua abertura, os novos teatros viram-se na obrigação de
copiar o modelo e os antigos a renovarem-se.
O principal responsável por este projecto foi Francisco Palha, um homem
da alta burguesia, poeta, autor dramático, jornalista, chefe de Repartição da
Direcção Geral da Instrução Pública e, mais tarde, seu Director Geral, comissário
do Governo junto do Teatro de D. Maria II e empresário teatral. Durante a sua
licenciatura em Direito na Universidade de Coimbra, escrevera peças de teatro
que eram representadas pelos seus colegas estudantes. Essas peças, de que se
destacaram Fábia e a Morte de Catimbau, foram mais tarde representadas no teatro
do Ginásio, tendo tido tal êxito que, segundo Sousa Bastos, quando apareceram
em volume, quase toda a gente as sabia de cór.
Antes de ficar à frente do Teatro da Trindade, já tinha estado ligado aos
teatros lisboetas do Ginásio, em 1857 (Ferreira, 1876, p. 168), presidira à
Associação do Teatro das Variedades, “dando-lhe os mais difficeis impulsos”
(Bastos, 1898, p. 38), e dirigira, enquanto comissário régio, o teatro nacional D.
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Maria II, primeiro de 1862 a 1866 e, posteriormente, entre 1868 e 1870, como
empresário, nesse período sem subsídio estatal, fundindo a companhia deste
teatro com a da Trindade.
Como oficial da secretaria de instrução pública, uma instituição
encarregada também da tutela dos teatros, aplicou um conjunto de normas legais
no sentido de criar uma estrutura legal que levasse à profissionalização e
institucionalização da actividade teatral em Portugal. Gustavo de Matos Sequeira
fornece alguns exemplos dessa actividade legislativa. Diz ele: “Nomearam-se
delegados provinciais, cadastraram-se os teatros públicos e privados de todo o
país e os artistas que neles representavam, fizeram-se estatísticas, mandaram-se
organizar mapas de peças, artistas, explorações, teatros, rendimentos, e
evidentemente, os teatros do estado, mais do que quaisquer outros, foram
apanhados na rede oficial” (Sequeira, 1939). Do conjunto de medidas sobressai
uma definição mais clara de competências de todas as partes envolvidas na
actividade teatral, um maior controle do Estado sobre ela, uma orientação para o
profissionalismo da classe envolvida, afastando os amadores sobre os quais
passaram a pender licenças e outras obrigações. Estas medidas provocaram
protestos, sobretudo por parte dos amadores que viram os seus hábitos
ameaçados por uma classe profissional, agora com pleno direito de afirmação, e
que se iria reflectir na progressiva sedimentação de um teatro comercial.
Nos primeiros anos em que esteve à frente do Teatro D. Maria II teve uma
intensa actividade reformista que passou por: estabelecer novas regras de
disciplina para todo o pessoal do teatro; tornar a casa mais concorrencial;
rentabilizar o salão do teatro; proceder a obras de renovação do edifício que
implicaram, entre outros, a modernização do palco de forma a incorporar
inovações técnicas, todas vindo de Paris, com vista a atrair a curiosidade do
público. Fascinado pela cultura francesa mantivera-se em contacto permanente
com negociantes da capital francesa para poder estar ao corrente das últimas
criações musicais, dos mais recentes êxitos de boulevard, dos progressos das
encenações do vaudeville e da Porte Saint Martin, com o fim de utilizar muitos
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desses meios para atrair o público. Contudo, o seu esforço empresarial não
obteve do Governo o acolhimento necessário, pelo que Francisco Palha decidiu
abandonar o teatro oficial e investir, com um grupo de sócios ligados à alta
finança, na criação de um novo teatro – o Teatro da Trindade – e, assim, largar
um lugar confortável e prestigiante pelo desafio de algo diferente, desafio esse
tanto maior quanto a actividade empresarial ligada ao teatro em Portugal não se
revelava particularmente lucrativa. Sobre a sua decisão comentou Sousa Bastos:
“Eis aqui um homem que, pela posição da sua família, pelo alto cargo publico de
que estava investido, pelo seu superior talento, poderia satisfazer todas as
ambições, quer politicas, quer monetárias, e todavia preferiu a tudo ser homem
de theatro, porque era esta decididamente a sua paixão” (BASTOS, 1898, p. 37).
Lisboa, era neste período, o centro de uma burguesia emergente com uma
conjuntura

muito

favorável

ao

seu

desenvolvimento

e

consolidação,

possibilitada pela estabilidade politica e económica alcançada com a
Regeneração, pelo lançamento de infra-estruturas como a rede ferroviária e a
electricidade. Comerciantes, industriais, bancários, funcionários públicos e
outras profissões eram uma parte deste tecido social, podendo representar, com
o Porto, 30% da população total do país. Com negócios em mercados como o do
Brasil, o da Ásia e o de África, a alta burguesia de Lisboa dominava (em número)
no plano socioeconómico, a de qualquer outra cidade do país (MATTOSO, 1993,
p.446).
Como director do Teatro da Trindade, Francisco Palha teria de fazer frente
a um público ávido de novidade e prazer cujos desejos, nem sempre expectáveis,
colocavam desafios difíceis de gerir ao empresário, sobretudo não possuindo
qualquer subvenção da parte do Estado e com uma concorrência forte muito
próxima como era a do Teatro do Ginásio, onde actuava Francisco Taborda, um
dos actores mais populares da época, e a do Príncipe Real, onde Santos Pitorra
dominava. Vários autores da época referem que Francisco Palha, no novo teatro,
dirigia tudo e todos com pulso de ferro, fazendo que a sala nunca perdesse o
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brilhantismo como segundo palco da cidade304. No seu Dicionário, Sousa Bastos
escreve: “Lá dentro, Palha vigiava tudo, nada lhe escapava. Do seu camarim,
onde se reuniam os escriptores mais em evidencia e os homens mais distinctos
da sociedade lisboeta, observava e vigiava […] No palco a disciplina era perfeita
e as tabellas, que diariamente affixava, ficaram como verdadeiras maravilhas
pela graça com que censurava ou multava um artista que havia commettido
qualquer falta”. O camarim de Palha e outros espaços deste e doutros teatros
tinham, nesta altura, uma função semelhante à dos cafés. Neles se debatiam
ideias, anunciavam-se novidades, discutia-se de tudo um pouco e fomentava-se
a opinião pública.
A companhia começou por ser composta pelos melhores actores do Teatro
D. Maria II que Francisco Palha levou do teatro nacional, quando foi seu
comissário régio. Foi o caso de Tasso, Santos, Delfina, Letroublon, Isidoro e
Queirós, aos quais juntou alguns actores de teatros secundários. Enquanto que
alguns deles permaneceram na companhia durante a vida de Francisco Palha,
como foi o caso de Delfina, Isidoro, Leoni e Queirós, outros tiveram uma
passagem mais efémera, ou para regressarem ao D. Maria II, ou para tentarem o
seu destino no Brasil.
Aquando da abertura do Teatro da Trindade, o repertório consistia em
peças de teatro, comédias na sua maioria, apesar de, no passado, Francisco Palha
ter criado, segundo Júlio César Machado, géneros como a paródia e a revista:
“esses dois desenfados literários dos tempos modernos, espécie de reino
fantástico em que de ordinário imperam o espírito como rei, a falta de senso como
rainha” (MACHADO, 1853, p.1). Em 13 de Junho de 1868, contudo, Francisco
Palha, possivelmente motivado pelo enorme sucesso que a Grã-Duqueza de
Gérolstein obtivera no Teatro do Príncipe Real, decidiu apresentar a que foi a
primeira opereta nesta sala de espectáculos, O Barba Azul de Offenbach,
traduzida pelo próprio empresário. A obra foi recebida com tanto entusiasmo

304

O primeiro era e seria o Teatro S. Carlos.
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que, a partir dessa data, a opereta passou a dominar o repertório do teatro, com
primazia para as de Offenbach. Facto que não passou despercebido a Machado
de Assis que escreve:

Offenbach é a imagem de Guilherme I. Reinava nos Buffos Parisienses,
como senhor absoluto; mas lembrou-se de alargar as fronteiras
do reino, e hoje pode dizer-se que as possui mais dilatadas
que o próprio vencedor de Sadova.
Organizou vários corpos de exército, e no fim de poucos anos, fez
as seguintes anexações:
Teatro de Covent-Garden de Londres
Teatro Imperial de Viena
Teatro da Trindade de Lisboa
Teatro do Príncipe Real de Lisboa
Teatro da Fênix Dramática do Rio de Janeiro
E finalmente, o teatro Ginásio desta mesma cidade, que prepara
com esplendor a ópera da Grã-Duquesa de Gerolstein (Cit. SOUZA,
2006, p. 226).

Para além de Offenbach outros autores foram tocados como: Hervé,
Lecocq, Audran, Planquette, Suppé. Para os compositores portugueses, a opereta
passou a constituir a sua prova de ensaio, na impossibilidade de estrearem
óperas no Teatro de S. Carlos que, nesta altura, raramente apresentava obras
nacionais. Este foi o caso de Augusto Machado, entre outros compositores, que
apresentou cinco operetas305 e uma mágica306, entre 1870 e 1879 no Teatro da
Trindade, antes da estreia da sua primeira ópera Lauriana no S. Carlos, em 1884.
Para as cantar Francisco Palha socorria-se dos actores e actrizes da
companhia que, não apenas evidenciassem “graça”, “vivacidade”, “agilidade”,

Sol de Navarra (1870), A Cruz de Ouro (1873), O Degelo (1875), A Guitarra (1878), Maria da
Fonte (1879).
306 Frutos de Ouro (1874).
305

657

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

“audácia”, e um “pique de malícia”, como fossem detentores de uma voz
“maleável” e de um “timbre agradável”. A este propósito, escreveu um cronista:

Os theatros almejam pelas vozes afinadas, como os reinos pelas
allianças poderosas. […] Quando agora apparece um ou outro neophito
querendo seguir a carreira theatral, não se lhe pergunta se tem queda
para o drama ou para a comedia, não se indaga se é discreto no gesto
ou suave na dicção; inquire-se unicamente se dá o sol com
espontaneidade, e se em casos urgentes póde chegar até ao lá.
Isto é consequência do estado febril a que chegou a opera
burlesca na nossa terra (VIDOEIRA, 1868, p.2).

Contudo, alguns dos actores assinavam os seus contratos com a cláusula
específica de não cantarem como aconteceu com os irmãos Augusto e João Rosa.
Outros, quando se esqueciam de o fazer, o empresário multava-os para os obrigar
a cantar (SEQUEIRA, 1939, vol. 3, p. 388). Quando as dificuldades exigiam mais
recursos vocais, tratava de arranjar cantores, como foi o caso do tenor Portugal,
do barítono Eduardo de Vecchi chamado a desempenhar O capitão Negreiro, de
Arieta, de Amália e Emília Fossa para o Mancilio o Tocador de Flauta, entre vários
outros. Para os ensaiar tinha Angelo Frondoni, um músico italiano escriturado
pelo Conde de Farrobo em 1838 para o Teatro de S. Carlos. Sobre o seu papel
como ensaiador dos actores do Teatro da Trindade diz Sousa Bastos: “ahi fez
verdadeiro prodígios, obrigando a cantar os que nunca pensaram em tal e
aproveitando maravilhosamente os que tinham voz. Deu elle á Trindade a sua
epocha de ouro” (BASTOS, 1898, p. 388).
As tournées faziam parte da vida das companhias, com saídas durante o
verão para outras cidades do país. Por um lado, os actores e actrizes precisavam
destas saídas porque ficavam sem trabalhar durante três meses, entre o
encerramento de uma época teatral e começo da seguinte. Por outro, essas saídas
nem sempre eram apreciadas, não só pelas despesas a que os artistas tinham de
fazer face nessas deslocações (PINHEIRO, 1909), como pelo cansaço provocado
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por estadias curtas em várias cidades com alojamentos por vezes muito
deficientes.
No último quartel do século XIX passam a ser frequentes as tournées ao
Brasil, ou a título particular, ou em companhias, com passagem frequente pelos
Açores onde se aproveitava para fazer algumas récitas (SILVA, 2000). O Brasil
era o país das oportunidades, onde os actores de sucesso faziam mais receitas,
percorrendo várias cidades como, entre outras, o Rio de Janeiro, S. Paulo,
Pernambuco, Campinas, Santos. A ocasião surgia ou por convite de empresários,
como foi o caso de Furtado Coelho, Isménia dos Santos, Celestino da Silva, ou
com companhias já formadas, ou que se constituíam para esse fim, como
aconteceu com a actriz Emília Adelaide do Trindade que constituiu a Companhia
Dramática Portuguesa composta por 18 elementos (SILVA; RIGOLON, 2010, p.
8).
No Brasil representavam os mais variados géneros, do drama à opereta.
Mas, segundo Augusto Rosa (1915, p. 181), o que a colónia portuguesa mais
procurava, não eram os dramas mas as operetas. Enquanto os actores e actrizes
escolhiam os géneros considerados mais sérios, o público preferia os ditos mais
ligeiros.
Foram muitos os que foram ao Brasil ou viram as suas obras representadas
nesse país, como aconteceu com a Fabia, de Francisco Palha, e com As Três Rocas
de Crystal de Frondoni. Alguns actores e actrizes foram mais do que uma vez,
outros acabaram por se radicar no país, como aconteceu com o tenor Portugal
que aí morreu, mas o sucesso não se repercutiu da mesma maneira para todos,
como era natural. Na opereta, uma das actrizes que mais se destacou foi
Hermínia Adelaide que, segundo Fernando Mencarelli, foi contratada pela
companhia de Jacintho Heller, em Setembro de 1879, para representar na Phenix
o papel de Carlota do Barba Azul, seguindo-se outros papeis em Os sonhos de ouro,
O milho da padeira, A princesa dos cajueiros (2003, pp.108-109).
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Não eram apenas os actores portugueses que se deslocavam à terra de
Santa Cruz, mas também empresários e actores brasileiros vinham a Portugal
como refere Júlio César Machado (1881, p.1). Neste último caso, os empresários
aproveitavam a chegada de alguns artistas para os contratarem, como foi o caso
da actriz Cinira Apolónio, contratada por Francisco Palha em 1889, para
representar a opereta Noite e Dia.
Deste vai e vem de artistas pouco se sabe ainda, com raras excepções,307
das tournées realizadas por instrumentistas portugueses durante o século XIX.
Numa primeira impressão, parece ter havido muito menos movimento,
sobretudo quando comparado com a realidade músico-teatral anteriormente
descrita. Sabendo-se que a actividade instrumental portuguesa, de câmara,
sinfónica ou concertística, levou muito tempo a ser implementada em Portugal,
essa situação pode ter contribuído para uma menor afluência de instrumentistas
portugueses ao Brasil. Relativamente àqueles de que se tem maior conhecimento,
a informação continua a ser escassa. Encontram-se neste caso Rafael Croner,
Francisco Pereira da Costa, Domingos Ciríaco Cardoso, João Pedro Gomes
Cardim, Luís Dalhunty, Hernâni Braga, Raimundo de Macedo, Óscar da Silva,
Viana da Mota, Bernardo Moreira de Sá.
Identificado o corpo de obras e intérpretes que actuaram no espaço lusobrasileiro, há que proceder à análise da recepção que essas obras tiveram no
contexto sul-americano, não só no que respeita à adaptação dos textos literários
e musicais, como no que respeita às suas interpretações. Essa será a nossa
próxima tarefa.

Sobre Miguel Ângelo Pereira veja-se a tese de doutoramento de Ana Liberal (2006). Sobre
Francisco de Sá Noronha, Luísa Cymbron tem apresentado várias comunicações e publicado
vários artigos. Sobre o irmãos Napoleão veja-se a tese de Marcelo Cazarré (2006).

307
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Resumo
Característico de João Pedro Oliveira revela-se a presença de um imaginário, de um universo e
de uma temática bíblicos. Simultaneamente, o uso da electrónica ocorre em toda a sua produção
artística pois, para ele, a interacção, bem como a zona de sobreposição entre os universos
instrumental e electrónico, concretiza-se não só enquanto característica, como enquanto objectivo
de criação. Através das obras – A Cidade Eterna (1988), Pirâmides de Cristal (1993), Peregrinação
(1995), A Escada Estreita (1999), Labirinto (2001), Espiral de Luz (2005) e Vox Sum Vitae (2011) -,
mostraremos a progressiva dissolução da fronteira entre a música electrónica e a música
instrumental, bem como as técnicas discursivas e compositivas que aí expõe. Os arquétipos nelas
expressos serão igualmente alvo da nossa reflexão e análise para que possamos mostrar como
estas obras se tornam exemplos de como o poético se faz musical, denunciando uma perspectiva
de evolução técnica, estílistica e estética do autor.
Palavras-chave: João Pedro Oliveira; arquétipo musical; música contemporânea.

The musical work of João Pedro Oliveira - a perspective of evolution technique,
stylistic, aesthetic and musical
Abstract
Characteristic of João Pedro Oliveira it’s the presence of an imaginary, of a universe and a biblical
theme on his compositional method. Simultaneously, the use of electronics occurs in all his artistic
production because, for him, the interaction, as well as the area of overlap between instrumental
and electronic music, is achieved not only as a feature, such as the main goal of his musical
creation. Through his works - A Cidade Eterna (The Eternal City, 1988), Pirâmides de Cristal (Crystal
Pyramids, 1993), Peregrinação (Pilgrimage, 1995), A Escada Estreita (The Narrow Stairs, 1999),
Labirinto (Labyrinth, 2001), Espiral de Luz (Spiral of Light, 2005) and Vox Sum Vitae (I am the voice
of Life, 2011) – we want to show the progressive dissolution of the boundary between electronic
and instrumental music, as well as the discursive and compositional techniques that he exposes
there. The constructs expressed in them will also target our reflection and our analysis so we can
show how these works become examples of how the poetic becomes musical, denouncing the
prospect of technical, stylistic and aesthetic developments in their works.
Keywords: João Pedro Oliveira; musical archetype; contemporary music.
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INTRODUÇÃO

Écrire de la musique dénote une certaine volonté de puissance:
le compositeur a tout pouvoir sur la façon dont son auditeur vivra le
temps durant l’écoute de son œuvre. Ainsi, il peut, par un travail subtil
de retours – masqués ou évidents – jouer avec la mémoire de son public
et le replonger à loisir dans tel ou tel climat psychologique déjà traversé
dans l’œuvre – ou dans des œuvres antérieures. La répétition la plus
intelligente et la plus passionnante à mettre en œuvre est celle qui se
cache sous un vêtement toujours nouveau, quitte à se rendre tout à fait
méconnaissable, et qui agira ainsi, comme une mémoire enfouie, sur
l’inconscient de l’auditeur. Ce dernier, sans savoir pourquoi, ressentira
ce qu’il a déjà ressenti, en croyant écouter une autre musique…
(BOSSEUR, 1996, p. 149)

Uma outra música, um outro universo sonoro, derivação do sempre
manifesto, do anterior, do antigo, encontra-se em numerosas obras do
compositor português João Pedro Oliveira (n. 1959), sejam obras para
instrumento solo, para conjunto instrumental, orquestra, voz, ou no caso mesmo
da música electrónica, electroacústica ou mista. Característica do compositor
revela-se a reutilização constante de materiais, seja numa mesma obra, seja em
obras diferentes. Assim, obras distintas, resultam da expansão de peças
anteriores ou, noutros casos, da reutilização variada e sempre diferenciada de
materiais, surjam eles sobre a forma de gestos, harmonias, intenções, processos
ou objectos sonoros. Esta característica, vivida pelo compositor de diversas
maneiras, origina, frequentemente, que as suas obras derivem assim de outras
anteriores308.
Apelando à memória, e ao reconhecimento por parte do ouvinte, de
universos sonoros anteriores, o recurso a materiais de outras obras permite a João
Pedro Oliveira agir sobre o tempo musical e o tempo da obra, bem como sobre a

Neste sentido, podemos afirmar que, e como exemplos, que da sua obra para orquestra Tessares
(1991) deriva a obra para piano Pirâmides de Cristal (1993) e a obra para marimba Crazy Mallets
(1998). Da sua obra para soprano e orquestra, fita magnética e transformações electrónicas live
Visão (1992) deriva Kity (1993) para cinco percussionistas. Espiral de Luz (2005) para quarteto de
cordas surge como uma expansão de Peregrinação (1995), igualmente para quarteto de cordas. Os
exemplos são muitos e significativos.

308
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sua percepção através de um trabalho aturado e sistemático sobre a duração, o
impulso, o gesto, a aceleração ou desaceleração contínua e sistemática do tempo,
a sobreposição e sucessão continuada de seus valores, etc. O timbre, agente de
transformação, decorre aqui essencial sendo que, o uso da electrónica, lhe
permite o acesso a vastos campos de acção e transformação do som. Para João
Pedro Oliveira a interacção entre os universos instrumental e electrónico, criando
uma linguagem própria, revelar-se-á um dos objectivos da sua criação artística.
Como o compositor afirma:

Nos últimos anos tenho essencialmente composto música mista
[...]. Uma vez que me interessa muito ligar ambos os universos sonoros,
por um lado, o instrumento (real, físico, presente, humano, sujeito a
variações e hesitações) e, por outro, o som electroacústico (virtual, frio,
pré-composto, sempre idêntico), o percurso tem sido de aproximação
entre ambos. O resultado reflecte-se nas duas componentes: na parte
electroacústica, tenho tentado compor de uma forma “instrumental”,
[...]; no trabalho com os instrumentos, as sonoridades têm-se
aproximado cada vez mais da electroacústica, quer através do gesto,
quer através da utilização de novas técnicas de execução (SALAZAR,
2003, p. 95).

A interacção entre estes dois universos revela-se uma interacção não só de
técnicas, como de gestos e de materiais havendo, por isso, uma constante
permuta entre eles. A reutilização, a repetição, a derivação e a variação, as
técnicas mais utilizadas.

UMA

PERSPECTIVA

DE

EVOLUÇÃO

TÉCNICA,

ESTÍLISTICA

E

ESTÉTICA
Sabemos que o processo criativo principia na ideia primeira, no
imaginário e no poder imagético daí decorrente e que, ao traduzir-se em som,
gesto, estrutura, se desenvolve no espaço físico e temporal da obra de forma a
permitir o desenvolver do autor em obra. A tradução e transformação dessa ideia,
dessa imagem inicial em obra, revela-se um processo complexo sendo que, por
665

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

vezes, essa ideia ou imagem primeira, se encontra submersa no resultado final
proposto.

On doit donc accepter que le son conserve jusqu’au bout une
certaine extériorité à la pensée compositionnelle. Mais il s’agit aussi,
dans le même temps, de ne réifier ni le matériau, ni l’organisation dans
un stade ou un aspect particulier de la réalisation de l’oeuvre. Et
d’accepter de laisser ouverte et flottante la définition de leurs limites
respectives. Cela pour ne pas risquer, d’une part de relâcher l’attention
au devenir de la matière sonore au fur et à mesure de la composition;
et d’autre part de se fermer aux propositions formelles contenues dans
cette matière, qui de toute façon ne sont pas imposées par elle mais
ressortissent d’une projection, d’un investissement fait sur elle par le
musicien.
Un nouveau type d’attention est requis, où le compositeur se
maintient d’un bout à l’autre du travail en état constant de disponibilité
perceptive et d’activité compositionnelle. Il ne doit pas penser à son
matériau sonore comme existant déjà, ni relâcher sa vigilance auditive,
puisqu’il est toujours en train de le faire, de le vivre et de le redécouvrir,
jusqu’au dernier moment (BOSSEUR, 1996, p.86).

O engenho do criador sobressai não só na forma como materializa esse
material e essa ideia sonora, como na forma como a sobressai no universo da
obra. Neste trabalho laborioso de materializar a ideia, a repetição surge
necessária permitindo uma melhor percepção de si e do tempo e temporalidade
da obra.

A REPETIÇÃO PURA
A repetição pura não será objectivo do compositor. Os materiais, alvo de
variação constante, adquirem formas diversas de ser e estar, construindo-se no
tempo e espaço da obra diferentemente. A variação imposta pode atingir vários
níveis de profundidade, resultando, proporcionalmente, diversos níveis de
variação e transformação dos objectos. A variação e transformação desses
objectos, sistemática, incide sobre os diversos parâmetros discursivos e, ainda
mais importante, consegue, em alguns casos, construir uma ponte entre
universos tidos como díspares, nomeadamente os universos da música
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eletrónica, da música electroacústica, da música mista e da música instrumental.
Este processo de repetição, variação e derivação continuada surge manifesto nas
sete obras em análise, sendo que, e no conjunto dos três quartetos, é em Labirinto
que se revela de uma forma mais marcada. Em nosso entender, a sua
estruturação, pretendendo ilustrar a arquitectura labiríntica de um labirinto,
resulta da repetição sempre variada de um mesmo gesto sonoro. Em Labirinto
talvez se possa esboçar uma relação entre o título da obra e uma estruturação
formal pois, a imagem do labirinto, conduz metaforicamente ao labiríntico
processo de estruturação, tanto do sonoro, como do discursivo e do musical309. A
sensação do já ouvido, definida pela estrutura em causa, permite a repetição e
utilização continuada do mesmo material. A variação, necessária ao processo de
construção, e a utilização da transformação tímbrica e estrutural dos materiais,
redefinem o percurso de um mapa que ilustra o processo do labirinto técnico,
interpretativo e estético proposto, o intérprete, decorrendo aí, essencial310.
Do ponto de vista técnico e estético, o uso cíclico de materiais, de técnicas,
e o processo não só de repetição, mas também de variação e derivação continuada
de um elemento musical, surge de forma bastante clara em Labirinto311. O seu
início, compassos 1 a 10, revela-se neste sentido (OLIVEIRA, 2001, p.1). O
material nele contido, essencial, revela-se o material base da obra. Definido nos
primeiros dez compassos, é apresentado pelo violino I sendo alvo de continuadas
variações quer por adição, subtração ou interpolação de elementos, quer por

Podemos dizer que um labirinto é constituído por um conjunto de caminhos intrincados
idealizados com a intenção de desorientar quem os percorre. Utiliza-se frequentemente o termo
para adjectivar diversas obras ou géneros de obras. Por exemplo, diz-se de um romance com
enredo complexo ou cuja narração não é linear que é “labiríntico”. Na mitologia grega, o labirinto
de Creta teria sido construído por Dédalo para alojar o Minotauro. Segundo a lenda, Teseu foi
quem conseguiu derrotar o Minotauro e encontrar o caminho de volta graças ao fio de um novelo,
dado por Ariadne, que foi desenrolando ao longo do percurso. A obra de João Pedro Oliveira
reflecte alguns destes aspectos. Se, por um lado, existe um percurso, por vezes intrincado, visando
desorientar quem aborda a obra, por outro, existe um fio condutor, que serve como fio de Ariadne
para o regresso do herói no final da obra. Simultaneamente, a estruturação e derivação é
labiríntica resultando num constante reavivar e reavaliar do já dito.
310 No caso de Vox Sum Vitae leva à criação de um universo estático desenvolvendo em última
análise um trémulo continuado.
311 Relativamente às obras em análise, é uma semelhança, e uma característica de estilo do autor.
309
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transformação das suas formas de ataque e dinâmicas, quer por transposição e
deslocação métrica e temporal. Do ponto de vista da estruturação melódica e
harmónica João Pedro Oliveira afirma que esta se baseia na oposição dos
intervalos de 3ª Maior e menor, os quais rodeia com os intervalos de 2ª Maiores
e menores e de ¼ de tom. Neste sentido, se analisarmos o início de Labirinto,
verificamos na integra este princípio: os desenhos melódico-harmónicos do gesto
inicial surgem a partir do som inicial - dó # 4 - o qual sofre um conjunto de
articulações, tanto rítmicas, como melódicas, dinâmicas e tímbricas, visando o
seu desenvolvimento. Neste sentido, verificamos que à frequência inicial João
Pedro Oliveira sequencia um conjunto de durações que lhe desenvolve uma
respiração e uma articulação tensão-distensão, aceleração-desacelaração que a
redimensiona de forma continuada. Do ponto de vista dinâmico, o fluir de uma
dinâmica sempre evolutiva acentua esta articulação enfatizando igualmente a
componente melódico-harmónica. Timbricamente, o uso do pizzicato à Bartók,
do pizzicato normal, da forma de ataque sul ponticello, do glissando e dos ¼ de
tom, resulta numa constante variação do som inicial. O início da componente
electroacústica a partir do compasso 9 enfatizará todos os elementos de variação
atrás descritos, não só pelo uso de diversos elementos musicais e sonoros, tanto
a nível instrumental como electroacústico, como pelo uso de possibilidades
tímbricas e sonoras só adquiridas pelo do uso de tal suporte312.
No início do primeiro desenvolvimento vislumbram-se vários aspectos
importantes para a caracterização dos processos de desenvolvimento discursivo,
técnico e estrutural da obra. A repetição e transformação do gesto inicial iniciase de forma contínua e sistemática através do uso de elementos veiculados, tanto
pelos suporte instrumental, como pelo suporte electroacústico. Assim, notamos,

312 Muitas vezes a variação dos elementos musicais contidos em Labirinto far-se-á pelo suporte
electroacústico, atingindo a variação, neste caso, esses mesmos elementos musicais ou gestos em
diversas fases e de diferentes formas. A riqueza conseguida na construção dos materiais e a
dissolução entre os universos puramente instrumental e electroacústico começa a desenhar-se.
Simultaneamente, a interacção entre os universos descritos, e a sua influênciação recíproca,
permite o uso da banda sonora de sobreposição entre os dois universos de som, a qual se anuncia
de manifesto interesse para o compositor.
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numa primeira análise, a repetição, compasso 10, do pizzicato à Bartók no violino
II, a repetição e sequênciação, nos dois violinos, de um gesto característico dos
instrumentos de cordas proposto logo no segundo compasso da obra. A
aceleração e desaceleração seja de um elemento de natureza rítmica - compassos
10, violino I; compassos 11 a 13, electroacústica -, seja num elemento de natureza
melódica – trilo, violoncelo compasso 12; trilo glissando, violinos I e II,
compassos 12 e 13, violoncelo, compasso 13 –, seja de um elemento de natureza
tímbrica – electroacústica compassos 10 e 13, assim como a oposição,
estabilização e progressiva transformação de um som ou intervalo, também se
encontra presente adquirindo agora um novo rosto não só pelo uso do material
electroacústico, como pelo uso dos instrumentos violino II e viola (OLIVEIRA,
2001, p.1). Os sons debitados pelos dois suportes, instrumental e electroacústico,
enriquecendo o discurso, fundem-se de forma coerente e ilusória. Do ponto de
vista da interpretação, a convergência de gestos, sons e sonoridades entre os dois
veículos é constante requerendo da parte de quem interpréta uma audição e
análise constante dos sons presentes no suporte electroacústico visando,
conforme o caso, um diálogo ou um contraste. A definição sonora e estética da
obra adquire aí sentido e razão de ser.
A repetição e o uso cíclico de materiais surge também em Pirâmides de
Cristal para piano. Como exemplo podemos salientar a repetição, a recorrência e
o retorno dos gestos musicais que se faz compassos 5 a 9 e 19 a 23.

Analisando-os e comparando-os, verificamos que existem
fortes semelhanças entre eles. Compostas por dois gestos
predominantemente ascendentes, cada uma das passagens mantém as
mesmas características rítmicas, diferindo a nível da dinâmica, do
tempo e da métrica. Estes factores criam a diversidade dentro da
unidade. Se compararmos os compassos 11 a 16 e 25 a 28, encontramos
igualmente fortes semelhanças entre eles. Neste caso, são variados a
nível harmónico, tímbrico, temporal e ao nível da direccionalidade
intervalar. No segundo caso, existe uma aceleração que acentua as
tensões rítmica, harmónica e melódica. A nível dinâmico encontramos
igualmente diferenças que acentuam a aceleração temporal.
Revelando-se o retorno de sonoridades e gestos sistemático,
verificamos, no entanto, que a sua cor e/ou luminosidade são variadas.
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Se tomarmos como exemplo o primeiro gesto, notamos que se encontra
repetido de forma mais ou menos clara ao longo da obra. Variado,
adquire uma luminosidade nova, conferida por elementos externos ao
gesto inicial. De harmonia, dinâmica e fraseado bem definidos, possui
uma harmonia circular. Salientamos que todo o gesto tem por base um
só agregado que se desmenbra e desdobra espacio-temporalmente de
forma circular respeitando o princípio do fractal: o princípio da
circularidade aplica-se tanto à construção da harmonia como ao seu
desenvolvimento313.
Globalmente a circularidade aplica-se igualmente à estrutura
formal da obra, pois a combinatória, a repetição e interacção no tempo
e no espaço das harmonias, gestos e coloridos instrumentais criam uma
circularidade global que estrutura a sua forma, permitindo estabelecer
relações estruturais mais complexas entre os diferentes elementos que
compõem o discurso musical, dando coerência e unidade à obra.
Incidindo sobre o material musical de colorido, tensão interna,
luminosidade e carácter diferentes, o compositor cria texturas com
sonoridade, brilhos e intenções diversas que, povoando toda a obra, lhe
conferem uma unidade e uma coerência próprias (SANTANA, 2003, p.
61-62).

O GESTO MUSICAL
O gesto, essencial na sua obra, permite, através de um notável controle da
sucessão de momentos de maior ou menor tensão discursiva, dar corpo à obra,
criando um ritmo próprio. Este ritmo, o ritmo de respiração da obra, definido por
uma sucessão de arsis e thesis, descreve, não só a obra a níveis da sua
macroestrutura como os diversos elementos de detalhe.

A questão do ritmo (respiração) musical, simultaneamente
presente e escondido, tem muito que ver com a estrutura do micronível,
e também com o percurso em larga escala. Reflecte-se na coerência e
impulso da frase, secção, parte da obra e obra inteira, que têm que fazer
sentido musical e organicamente; mas, ao mesmo tempo, esse ritmo não
pode ser óbvio, sob pena de se tornar banal. É então esta espécie de
dialéctica que, quando é bem resolvida no acto de compor, se torna
veículo eficaz de transmissão de emoções a todos os níveis (SALAZAR,
2003, p. 94).

Como referimos, este gesto repete-se variado ao longo da obra. Nos compassos 42 a 45, o
processo de variação realiza-se no início do gesto. Introduzindo um compasso (compasso 42), o
compositor torna-o circular não só na forma como a harmonia se desenvolve, mas também na sua
forma interna. Estamos em presença do fractal: o princípio da circularidade aplica-se tanto à
construção da harmonia, como ao seu desenvolvimento, sendo a forma do gesto igualmente
estruturada por este princípio.

313
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As emoções nelas contidas, e a aproximação a que elas se faz, permitirão
o veicular de um querer e saber discursivos que aí tem a sua plena razão de
existir. É na transmissão e apreensão da obra que esta se manifesta e adquire
sentido pleno. O gesto, mais ou menos livre, mais ou menos espontâneo, mais ou
menos formalizado, constroi-se no espaço-tempo da obra e dos processos
compositivos impostos. No caso de Pirâmides de Cristal,

verificamos que existem vários gestos musicais recorrentes. De
complexidade variável, sofrendo ou não processos de variação, de
características mais ou menos marcadas, tornando-os mais ou menos
reconhecíveis à audição, dão forma e coerência à obra, tornando-a
técnica e formalmente bastante clara. Estruturalmente idênticos, estes
gestos aparecem em regiões diferentes do instrumento, por vezes
opostas, ganhando coloridos diversos. Este facto origina uma paleta de
cores musicais diversificada que se desenvolvem, transformam, opõem
ou fundem no espaço e no tempo, originando um cristal de contornos,
brilhos e matizes que se nos apresenta de um modo novo. [...] Sendo
uma obra bastante rica a nível tímbrico e gestual, Pirâmides de Cristal
oferece um vasto reservatório de material de análise e reflexão
(SANTANA, 2003, p.53).

Logo no seu início, compasso 9, João Pedro Oliveira apresenta um
elemento rítmico e harmónico que encontraremos repetidamente no decorrer de
toda a peça (OLIVEIRA, 1995, p.1). Este elemento contém duas harmonias com
características e densidades diferentes. Originárias do seu material-base são os
elementos inicial e final do primeiro gesto musical (compassos 1 a 3). A primeira,
menos densa, mais larga e mais aguda, repete-se durante quase todo o compasso
segundo um ritmo próprio. Este ritmo, repetição de uma duração que se torna
cada vez mais longa, distende-se no tempo, provocando um relaxamento de
tensão. Descendente, o gesto é acompanhado por uma dinâmica que reforça as
suas características rítmicas (mƒp>ppp)314. Reaparecendo num tempo mais lento,

Reaparecendo mais tarde, encontra-se numa dinâmica diferente e num tempo mais lento,
semínima = 50 MM, por oposição ao gesto anterior, semínima = 69 MM.

314
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semínima = 40 MM, origina uma distensão do gesto musical, encontrando-se
agora mais alargado e menos tenso por isso. Harmonicamente encontramos uma
variação: a segunda harmonia é mais densa. O seu elevado número de
constituintes torna-a instrumental e timbricamente mais densa. Este facto opõese ao alargamento do tempo musical mas, ao mesmo tempo, é exigido por ele,
pois a repetição da harmonia sendo concretizada de forma mais lenta, perde
harmónicos, podendo tornar-se vazia. Introduzindo mais constituintes, o
compositor contraria o facto315. No compasso 38, distintos, harmonia e ritmo
criam uma luminosidade distinta. Neste gesto, mais marcado na sua curva
melódica, encontramos uma maior tensão a nível rítmico, de que os compassos
66 a 68 são uma variação. O ritmo mantém, de uma forma global, as suas
características, encontrando-se, no entanto, distendido, menos tenso por isso316.
Paralelamente, e no seu dizer, notamos que João Pedro Oliveira caminha,
ao longo do seu percurso criativo, para uma maior liberdade de escrita. Como
nos afirma:

Tenho sentido cada vez mais influência e fascínio pelo
pensamento e técnica composicional de Jorge Peixinho. Interessa-me
muito mais a liberdade de escrita (com maior ou menor grau de
controle) e um certo delírio criativo sem preconceitos, do que a
arquitectura estática e estruturada, pensada e repensada de uma obra
musical... Na maior parte das vezes esta última opção dá origem a
resultados musicais pouco interessantes, segundo o meu ponto de
vista. Quase poderia dizer metaforicamente que o meu pensamento
composicional encontra um paralelo nas teorias matemática da “lógica
difusa” (SALAZAR, 2003, p. 89).

Este gesto surge várias vezes ao longo da obra. Variado e transposto, adquire timbres distintos.
Aquando das suas apresentações, compassos 211 e 239, sublinhamos o facto de se encontrarem
em compassos diferentes: 5/4 por oposição a 4/4; dinâmicas distintas, sendo que no compasso
239 encontramos uma configuração dinâmica nova (ppp<p>pp). Surge ainda no segundo tempo
do compasso, um tempo fraco. A sua luminosidade e colorido são diferentes, flutuando epáciotemporalmente.
315
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O USO DE PROCESSOS EXTRAMUSICAIS
O uso de processos extramusicais, nomeadamente matemáticos317, na
organização e concepção dos seus universos sonoros encontra-se no caso da obra
Pirâmides de Cristal, onde João Pedro Oliveira emprega o fractal, uma forma
geométrica que pode ser subdividida em partes e em que cada uma dessas partes,
pelo menos aproximadamente, se revela uma cópia reduzida da forma do todo318.
Para o compositor,

um fractal é um tipo de estrutura que mantém certas propriedades,
independentemente do nível (microscópico ou macroscópico) ao qual
o observamos. Por esse motivo, certas características que são
importantes na sua forma global, também se verificam nos detalhes
mais pequenos (OLIVEIRA, 1996, s.p.).

A análise da obra, mostra-nos que a utilização dos fractais se revela a
vários níveis. Assim, verificamos que surgem tanto na concepção dos seus
materiais-base, como na determinação da forma como se desenvolvem no espaço
e no tempo (a sua forma espácio-temporal), ou na definição da forma da obra
(das várias secções que a constituem), ou nas técnicas e princípios de composição
empregues. Notamos que Pirâmides de Cristal repousa, e em consequência dos
processos de composição utilizados, sobre gestos musicais mais ou menos
complexos, construídos sobre harmonias - base que se repetem ao longo de toda

Em exemplo, referimos a teoria e o cálculo das probabilidades, a estatística, a teoria dos jogos,
a teoria dos conjuntos, a teoria dos crivos, a lógica matemática, a secção de ouro, a série de
Fibonacci ou o fractal.
318 Nos últimos anos, surgiram diferentes definições de fractal. No entanto, a noção que serviu de
base a todas elas foi introduzida por Benoît Mandelbrot através do neologismo fractal que surge
do termo latino Fractus que significa irregular, quebrado. Um fractal é, assim, uma forma
geométrica irregular ou fragmentada que pode ser subdividida em partes, e em que cada uma
delas, pelo menos aproximadamente, é uma cópia reduzida da forma do todo. Para além de se
apresentarem como formas geométricas, os fractais representam funções, apresentando
características de auto-semelhança, dimensionalidade e complexidade infinita. Os fractais são
gerados a partir de fórmulas matemáticas, muitas vezes bastante simples mas que, quando
aplicadas de forma interactiva, produzem resultados de rara beleza. Existem muitas estruturas
matemáticas que são fractais, nomeadamente o triângulo de Sierpinski, a curva de Koch, a curva
de Peano, o conjunto de Mandelbrot ou os atratores de Lorenz.
317
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a obra. Analisando-a, verificamos ainda que repousa sobre agregados fortemente
polarizados. Estas harmonias, desenvolvendo-se no espaço e no tempo de forma
circular, e repetindo-se a intervalos de tempo regulares, a níveis e momentos
diversos da obra, criam timbres, espectros de cores e luminosidades
características, exercendo funções específicas dentro da mesma. Parte integrante
de uma estrutura global mais ampla e complexa, regem a sua forma global. A
combinatória, com e sobre estas harmonias, cria uma estrutura discursiva que lhe
é própria, que nasce e se desenvolve segundo princípios de repetição, variação,
derivação e circularidade, permitindo ao ouvinte a fruição de uma estrutura
discursiva simples e clara, que releva as capacidades técnicas do instrumentista
e as características próprias do piano.
O compositor age ainda sobre o timbre e a luminosidade dos diferentes
constituintes da obra, agindo a um segundo nível sobre a sua cor. Este facto
transforma o seu colorido instrumental e formal, originando um ritmo de
timbres. Este ritmo rege o aparecimento e desenvolvimento das diferentes cores
instrumentais. O cristal e o feixe de luz, sendo os mesmos, criam espectros de
cores e brilhos quando sobre ele o compositor age através da sua rotação,
translação ou inversão, ou através da transformação da direccionalidade, ângulo
e intensidade de projecção do feixe de luz. Mais brilhantes ou sombrios, actuam
directamente sobre a natureza dos matizes obtidos. Musicalmente, encontramos
o mesmo fenómeno. Transformada pelo compositor, a cor da obra progride e
desenvolve-se temporal e espacialmente, criando um discurso de cores e sons,
imagens de um universo pictural e sonoro em transformação.

O USO DA ELECTRÓNICA
O uso da electrónica, querido e desejado, permite-lhe o acesso a vastos e
diversos campos de acção e transformação sonora, discursiva, tímbrica e musical.
Estes campos, negados até à bem pouco tempo, pelo menos da maneira como
agora se encontram acessíveis, e que seriam certamente de difícil acesso a nível
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unicamente instrumental, encontram-se agora atingíveis graças ao uso das
tecnologias, sendo por isso relevante e necessário, neste caso, o seu uso no
trabalho de criação e composição musicais. Simultaneamente, a produção de um
universo sonoro diverso do instrumental a partir do uso de instrumentos
unicamente acústicos revela-se um desafio para o compositor. O timbre, agente
de transformação e variação, decorre aí essencial. Todavia, a zona de
sobreposição que se encontra entre o universo da música electrónica,
electroacústica e instrumental será a banda que mais interessará ao compositor.
A riqueza sonora aí conseguida, e manifesta de forma cada vez mais incisiva ao
longo da sua produção, transparece à audição e análise das obras em estudo. A
diferença acústica, técnica, artística, estílistica e estética que a elas subjaze,
consequência cumulativa da evolução conseguida ao longo dos 23 anos de
aperfeiçoamento compositivo, permite mostrar a evolução do seu pensamento
criativo, sonoro e musical.
A análise das obras para quarteto de cordas - Peregrinação e Espiral de Luz
-, e para quarteto de cordas e fita - Labirinto -, mostra-nos que a dissolução da
fronteira entre a música instrumental e a música electroacústica se concretizou
emergindo uma banda sonora resultado da sobreposição das duas fontes
primeiras. Da primeira à última das obras, a evolução nelas declarada tanto a
nível compositivo, como interpretativo e musical, revela este objectivo do
compositor. As técnicas compositivas aplicadas a materiais renovados
redimensionam o universo de som de cada uma delas. A notação, mais exigente,
e simultaneamente mais liberta na última Espiral de Luz, obriga a uma nova
abordagem interpretativa, pois exige definição e redefinição do processo
interpretativo que não se cinge à simples tradução de signos: exige uma profunda
reflexão estético-interpretativa.
Assim, e se por um lado o objectivo primeiro do compositor foi alcançado,
por outro, a audição e análise das três obras permite-nos afirmar que a conquista
de novos espaços de reflexão tanto composicional como estética, técnica e
interpretativa continua em aberto desenvolvendo-se de forma contínua ao longo
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da sua produção (vejamos o caso da última das obras– Vox Sum Vitae para
vibrafone e fita). Isto não significa que os objectivos do autor não tenham sido
alcançados mas que, próprio da marcha criativa, a concepção de uma nova obra
visa sempre o novo, o desconhecido, o mais além. Neste sentido, qualquer autor,
estando em permanente contacto com as novas tecnologias e os progressos de si
e do mundo, fica atento, e ciente, das novas possibilidades, e dos novos impulsos,
que se lhe afiguram, e surgem, a cada dia, manifestando-os obra. Por outro lado,
a evolução das técnicas de fixação seja notacional, seja de execução e criação,
tanto tecnológica como instrumental, assim como, a crescente capacidade técnica
dos instrumentistas, permitem, conjuntamente, que o compositor fixe e utilize
sonoridades provenientes de uma ideia e de uma sonoridade primeira que não
será, por isso, alvo de qualquer tipo de cedências.
Neste sentido, podemos referir o caso da obra para vibrafone e fita – Vox
Sum Vitae. Segundo João Pedro Oliveira Vox Sum Vitae representa uma imagem
sonora que o compositor vivenciou numa das suas múltiplas viagens. Como
referiu, a ideia base da obra foi a representação e desenvolvimento do sonoro
manifesto pela fruição, física e emocional, do som de um sino. Referia-se, neste
caso, à fruição do chamamento matinal de um carrilhão de uma Igreja em
Estrasburgo anunciando o início do serviço religioso. A sua fruição foi de tal
forma importante que despoletou a construção da obra, sendo que, a sua
denominação “Vox Sum Vitae” (Eu sou a voz da vida) é a de uma inscrição que
se encontra num dos sinos. Nesta obra, e segundo o autor, o seu objetivo é levar
o ouvinte a ter a sensação que tem sinos à sua volta a tocar indefinidamente,
tornando a obra uma manifestação única do intemporal (enfatizado pela
distribuição de colunas na sala e a espacialização dos sons electrónicos)
(OLIVEIRA, 2011, s. p.). Por outro lado, os gestos instrumentais e os sons
sintetizados fundem-se com a electrónica, levando à ilusão de que o vibrafone se
transforma a ele próprio num carrilhão de sinos infinitos.
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CONFLUÊNCIA E SOBREPOSIÇÃO DE UNIVERSOS DE SOM E TIMBRE
Desenvolvendo conceitos diferentes, as obras em estudo reflectem todavia
técnicas composicionais comuns. Certos gestos, sons, traços, técnicas
sobressaiem. Em Peregrinação prolifera a diversidade tímbrica e um
desenvolvimento discursivo onde a inquietação sobressai. O quarteto de cordas,
pela sua coerência e homogeneidade, anuncia-se fértil e simultaneamente difícil,
evidenciando a exigência de uma técnica e sentido estético sem mácula. O
universo sonoro conhecido, de natureza puramente instrumental, manifesta
vislumbres de traços futuros. O uso recorrente dos mesmos materiais e gestos
torna coerente a obra, obrigando o compositor a um esforço suplementar no uso
e aplicação de diversos processos de variação. No entanto, sendo aplicados a
objectos diferentes, e através de veículos diferentes, nomeadamente a electrónica,
permitem o desenvolvimento de sonoridades novas, com cambiantes próprias.
Abundante em ideias e objectos de som, João Pedro Oliveira congrega um
conjunto de princípios que, pela especificidade dos materiais a que se aplicam,
nos fornece, um universo distinto. Em Espiral de Luz, por exemplo, se por um
lado, a confluência dos universos instrumental e electroacústico sobressai, não só
na criação e desenvolvimento de objectos musicais, como ao nível do universo
sonoro transmitido, por outro, respira-se, uma ambiência electroacústica através
de uma via unicamente instrumental, objectivo do autor. Neste sentido, a
transformação tímbrica aliada a transformações harmónicas e ao uso do ruído
como elemento estrutural e estruturante emana. O som, a sua cristalização,
variação e desenvolvimento fazem com que o universo sonoro se encontre
sempre em expansão. De forma contida e permanente, o jogo de subtilezas
tímbricas age sobre a natureza do gesto codificando um universo que a subtileza
da dinâmica acentua, e a interpretação manifesta.
A nível musical, a influência e confluência dos universos instrumental e
electroacústico é um facto, não só na criação e desenvolvimento de objetos
sonoros, como ao nível do sonoro transmitido. Assim respira-se uma ambiência
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electroacústica. No entanto, os sons e os gestos são, predominantemente, de um
universo dissemelhante. Como nos diz o autor:

Gostaria de escrever um terceiro quarteto de cordas (sem fita)
em que os instrumentos conseguissem englobar e integrar as suas
características, ou seja, teriam que fazer o papel instrumental e, ao
mesmo tempo, também o papel dos sons electroacústicos. [...] Ao fim
de contas, um dos meus objectivos é tentar criar um espaço em que a
fronteira entre os dois mundos se dissolva e o ouvinte que escute a obra
com as duas componentes possa ser envolvido por uma espécie de
ilusão, e eventualmente por vezes não saber bem se o som que está a
ouvir é instrumental ou electroacústico. Esta é uma sensação muito
interessante, que cria um equívoco na audição e que, penso que,
estimula a criatividade de quem ouve (SALAZAR, 2003, p. 95).

Da sua criatividade emerge uma sonoridade coerente e coesa, cheia de
subtilezas e nuances tímbricas. Ao intérprete cabe a árdua tarefa de as traduzir,
definir um som de dois universos que se aglutinam e que se redefinem na
interpretação. A natureza da notação, traduzindo uma vontade e querer de autor
liberta o som e o gesto permitindo uma maior fluidez interpretativa. Requerendo
um domínio da obra e dos seus universos de som, exige um interação entre os
objetos de som e um estudo aprofundado dos mesmos. O diálogo que se
estabelece entre as partes instrumentais também o exige, assim como a
estruturação nela imposta. Por outro lado, a transformação tímbrica construída
em Espiral de Luz, aliada a transformações harmónicas e ao uso do ruído como
elemento estrutural e estruturante emana de toda a obra. O som, a sua
cristalização, variação e desenvolvimento permanentes, fazem com que o
universo sonoro se encontre sempre em expansão. De forma contida e
permanente, o jogo de subtilezas tímbricas age sobre a natureza do gesto ou da
sonoridade. A subtileza do uso de um segundo sistema para definir e orientar a
execução ao nível da transformação da forma de ataque (entre play on the top of
the bridge e play very much sul tasto) e do timbre evidencia a relevância deste
parâmetro (OLIVEIRA, 2005, s. p.). Este facto aliado aos contornos e

678

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

características dos gestos e objetos, codificam um universo próprio; a subtileza
da dinâmica acentua-o.

O USO DE PEMÁTICAS BÍBLICAS
Revelando-se uma característica de estilo no conjunto das sete obras em
análise, verificamos ainda que o uso de temáticas bíblicas sobressai não só nas
obras já referidas, como em A Cidade Eterna e A Escada Estreita. A Cidade Eterna
“pertence a um ciclo de sete peças originalmente pensado como sendo uma
evocação em termos musicais do Livro do Apocalipse, no Novo Testamento [...].
[A Escada Estreita] foi inspirada por um Soneto de Antero de Quental [...] – Na
mão de Deus” (OLIVEIRA, 2004, p. 7). Espiral de Luz declarou-se depois de uma
leitura da primeira visão de Ezequiel contida no Livro dos Profetas.
Denunciadora de constantes referências bíblicas, a obra de João Pedro Oliveira
revela-se ainda um edifício de inteligência, de poesia, de sensualidade que torna
corpórea a sua adoração por Deus no esplendor da sua criação, bem como dos
conteúdos imagéticos revelados por Ele aos homens no grande livro sagrado. Na
denominação da segunda das obras, A Escada Estreita, encontramos ainda uma
alusão à escada estreita, o único caminho que nos levará a Deus e à felicidade
eterna. Este caminho encontra-se definido igualmente na poesia de Antero de
Quental que subtilmente nos indica também ele essa escada: “Na mão de Deus,
na sua mão direita./Descansou afinal meu coração./Do palácio encantado da
ilusão/Desci a passo e passo a escada estreita” (OLIVEIRA, 2004, p. 7).
A Cidade Eterna pertence, como já referimos, a um grupo de sete peças.
Deste grupo fazem parte as obras: Ptamos (1990), uma ópera de 45 minutos;
Tessares (1991), para orquestra com a duração de 19 minutos; Visão (1992), para
soprano, orquestra, fita e electrónica em tempo real com a duração de 25 minutos;
Requiem (1994-95), para orquestra, 2 coros, solistas e fita com a duração de 70
minutos; Íris (2000), para violino, clarinete, violoncelo e piano com a duração de

679

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

12 minutos. Se, inicialmente, e segundo João Pedro Oliveira, esta obra pertence a
um ciclo

originalmente pensado como sendo uma evocação em termos musicais
do Livro do Apocalipse, no Novo Testamento [...], [mais tarde alarga]
o seu contexto para uma reflexão sobre o próprio conteúdo da palavra
“Apocalipse” que significa “Revelação” (OLIVEIRA, 2004, p. 7).

A obra utiliza como texto fragmentos em latim dos capítulos 21 e 22 do
Livro do Apocalipse que descrevem a descida do céu da Nova Jerusalém319. A
obra revela uma intemporalidade construída nos conteúdos musicais que o
compositor desvela ao longo de uma forma tripartida. Os estratos sonoros
sucedem-se nessa intemporalidade determinados pela sucessão de sons lineares
que nos surgem numa sensação de aproximação e afastamento constantes
determinados pelo comportamento dinâmico (uso de dinâmica evolutiva
crescendo decrescendo) e pelo uso do fade in e fade out desses mesmos estratos de

Texto:
Et vidi caelum novum et terram novam. Primum enim caelum, et prima terra abiit, et mare iam
non est.
Et vidi sanctam civitatem Lerusalem novam descendentem de caelo a Deo:
Et lumen eius simile lapidi pretioso tanquam lapidi iaspidis, sicut crystallum,
Et longitudo, et altitudo, et latitudo eius aequalia sunt,
Ipsa vero civitas aurum mundum simile vitro mundo.
Et templum non vidi in ea: Dominus enim Deus omnipotens templum illius est, et Agnus.
Et civitas non eget sole, neque luna ut luceant in ea, nam claritas Dei illuminavit eam.
In medio plateae eius lignum vitae, afferens fructus duodecim, et folia ligni ad sanitatem gentium.
Sedes Deu et Agni in illa erunt, et regnabunt in saecula saeculorum.
319

Tradução:
Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não
existe.
Vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu:
E o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa de jaspe cristalino.
O seu comprimento, largura e altura são iguais,
E ela é feita de ouro puro, transparente como o vidro.
Na cidade não existe Santuário, porque o seu Santuário é Deus e o Cordeiro.
A cidade não precisa do sol nem da lua para a alumiarem porque a glória de Deus a iluminou.
No meio da sua praça está a Árvore da Vida, que produz doze frutos, e as suas folhas são a cura
das nações.
Na cidade eterna estará o trono de Deus e do Cordeiro, e reinaarão para todo o sempre
(OLIVEIRA, 2004, p. 7-8).
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som. A espacialização sonora contribui para esta sensação de aproximação e
afastamento constante das estruturas sonoras adstritas a cada estrato de som,
bem como para a clareza dos objetos sonoros que as constituem: som-liso; somponto; som-voz. A natureza desses estratos revela-se sempre intemporal. A
continuidade das estruturas e da natureza sonora manifesta-se ao nível dos
objetos mesmo quando de natureza pontilhista. Na segunda parte da obra o texto
é apresentado dissimulado numa constante variação dos seus som-objecto e
numa repetição e reverberação dos conteúdos som-palavra. Os demais estratos
sonoros compostos de sons-lisos e sons-ponto, constroem-se nas frequências
determinadas pelo dizer dos som-palavra.
A Escada Estreita, e como já referido, foi inspirada por um Soneto de Antero
de Quental – Na mão de Deus320. Nela notamos que os universos instrumental e
electrónico se tocam, imergindo um outro, fruto da interação entre os desenhos e
os gestos da proposta instrumental e do produzido e veiculado em fita. É notória
a influência que o primeiro declara no segundo, sendo o gesto e a gestualidade
performativa fatores de primordial importância para a captação da obra. O
sonoro ora proposto por João Pedro Oliveira e interpretado por Jorge Correia,
transmite-nos a intemporalidade da ação. A ideia de descanso intemporal e
eterno encontra-se nos gestos musicais agora propostos. A ideia de contorno

Soneto – Na mão de Deus – de Antero de Quental
Na mão de Deus, na sua mão direita.
Descansou afinal meu coração.
Do palácio encantado da ilusão
Desci a passo e passo a escada estreita.

320

Como as flores mortais, com que se enfeita
A ignorância infantil, despojo vão,
Depus do Ideal e da Paixão
A forma transitória e imperfeita.
Como criança, em lôbrega jornada,
Que a mãe leva no colo agaslhada
E atravessa, sorrindo vagamente,
Selvas, mares, areias do deserto...
Dorme o teu sono, coração liberto,
Dorme na mão de Deus eternamente! (OLIVEIRA, 2004, p.8)
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melismático que se desenvolve num contínuo enrolar e desenrolar transparece
nos primeiros conteúdos propostos pela flauta, sendo depois seguidos dos somtrilo, som-glissando e dos som-sopro, de caráter sempre predominantemente
ascendente e detonador de um objecto sonoro em fita. O gesto electrónico,
produzido a partir da manipulação dos sons instrumentais, caracteriza-se por um
redizer destes últimos que raramente são puros, surgindo sempre deformados
pelo dizer da electrónica.
Uma suspensão temporal é igualmente conseguida através de uma
intemporalidade que o gesto ganha no todo sonoro. Um objecto, um tema, um
gesto musical, quando continuamente repetido perde a sua natureza de objecto
construindo-se um não objeto. A repetição, assumida do início ao fim da peça,
constrói uma atemporalidade da textura e das dimensões musicais dos objetos
que a compõem, nomeadamente aquelas definidas nas suas estruturas
melódicas, rítmicas, métricas, timbricas, as quais se tronam num todo indefinido.
O movimento melismático definido nas estruturas melódicas expostas no
instrumento, e posteriormente desenvolvidos pela fita, são predominantemente
ascendentes não conseguindo, no entanto, uma direccionalidade na totalidade de
toda a estrutura. A nível dos registos, toda a estrutura se desenvolve num
desenrolar contido e numa dimensão ondulatória que contraria a imagética do
soneto de Antero de Quental: “Na mão de Deus, na sua mão direita, /Descansou
afinal meu coração. [...] Dorme o teu sono, coração liberto,/ Dorme na mão de
Deus eternamente!” (OLIVEIRA, 2004, p. 8). Formalmente a obra revela uma
estrutura em arco.

CONCLUSÃO
A influência de universos diversos do musical, neste caso não só o poético
como o religioso, o científico e o vivencial, permite a João Pedro Oliveira conceber
uma natureza sonora que desmultiplica a forma de abordagem de um mesmo
objecto, em nosso entender a sua relação com o mundo espiritual. O acesso ao
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indizível e ao sublime, ao senhor de todas as coisas será fundamental, e revelador
da aliança entre a terra e os céus, sendo através dela que se manifestam a
complementaridade entre os universos instrumental e electrónico, universos
fundamentais e definidores de toda a linguagem e pensamento musical de João
Pedro Oliveira, e que o mesmo afirma tenderem para a caracterização e
influenciação mútuas. A sinestesia que se manifesta entre os dois mundos, revela,
no nosso entender, uma relação subjetiva que se estabelece espontaneamente
entre uma percepção e outra e que, no caso, pertence ao domínio de um sentido
diferente: o sagrado e o profano. Todavia, como experiência espiritual, os
complexos sonoros conseguidos nesta faixa de sobreposição entre os dois
universos de som (instrumental e electrónico), ajudam-nos a construir uma zona
de percepção e interiorização de conteúdos imagéticos definidos e percebidos
através dos textos sugeridos como fonte criativa e determinativa, revelando-se
um excelente prelúdio ao Indizível e ao Invisível manifestos obra. Esta
particularidade permite-lhe, e permitir-nos a nós, a fruição de uma música
reveladora do Divino e de uma relação construída com o plano espiritual. E como
o próprio compositor afirma:

My work will not break with the past or confront it... It only
tries to communicate something very personal that may not even be
communicable. It is my interior energy that compels me to write music.
And even being aware of all my imperfections and hesitations as a
human being, I try to create something that may have a little glimpse
of beauty (OLIVEIRA, s.d., s.p.).

De uma beleza própria e de constantes referências bíblicas, a obra de João
Pedro Oliveira desenvolve, nas suas diversas versões, conceitos musicais
diferentes e técnicas composicionais comuns. Progressivamente, o uso do somruído como elemento estrutural emana. O som, a sua cristalização, variação e
desenvolvimento fazem com que o universo sonoro não perca uma circularidade
comum e se projete em forma de espiral. Assim se encontra sempre em expansão
não perdendo a intemporalidade e a impermanência que caraterizam A Cidade
683

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

Eterna, Pirâmides de Cristal, Peregrinação, A Escada Estreita, Labirinto, Espiral de Luz
e Vox Sum Vitae. De forma contida e permanente, o jogo de subtilezas tímbricas
age sobre a natureza do gesto, codificando um universo sonoro e poético próprio,
quer falemos das peças para instrumento(s) acústico(s) (Pirâmides de Cristal
(piano), Peregrinação e Espiral de Luz (quarteto de cordas)), electrónica e
eletroacústica (A Cidade Eterna), quer falemos de obras para instrumento(s)
acústico(s) e fita (A Escada Estreita (flauta alto e baixo e fita), Labirinto (quarteto e
fita) e Vox Sum Vitae (vibrafone e fita)).
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A obra Cantares para versos de Fernando Pessoa de Estércio Marquez Cunha
é um ciclo de três canções formadas pelos poemas “Depois da Feira”, “Qualquer
Música” e “Plenilúnio”. Estes poemas foram retirados da obra Mensagem
(PESSOA, 1981), no capítulo intitulado “Cancioneiro”; possivelmente daí
resultou-se o nome do ciclo “Cantares”, que significa “produção vocal de sons
musicais” (SANTOS, NEVES, MORAIS, 2013).
As canções foram organizadas pelo compositor nesta ordem, apesar de
terem sido concebidas em momentos distintos. O “Plenilúnio” foi a primeira obra
a ser composta, em 9 de julho de 1986. A seguir, vieram “Depois da Feira” e
“Qualquer Música”, ambas de outubro de 1988. O tema principal das três poesias
gira em torno de música: “cantando sem razão” (Depois da Feira), “qualquer
música, ah, qualquer” (Qualquer Música) e “uma flauta que delira” (Plenilúnio).
As obras foram analisadas a partir do referencial teórico de
Stein/Spilmann (1996). A escolha deste referencial teórico se deu em função da
sua visão da interpretação do Lied alemão, na qual os autores propõem um estudo
histórico, literário (análise da forma poética), textural, elementos de interpretação
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(dinâmica, timbre, métrica, conceitos de pessoas poéticas), linguagem musical
(harmonia, tonalidade, melodia, motivo musical, rítmica, métrica, forma) e
musicalização de poesias (comparações entre diferentes melodias sobre o mesmo
texto feitas por compositores diversos). Entendemos que, apesar da distinção dos
repertórios tratados por Stein/Spilmann e do conjunto de obras aqui descrito, os
parâmetros analíticos - poéticos e musicais - utilizados pelos autores são
pertinentes à discussão das canções de Cunha.
Estércio Marquez Cunha é um compositor contemporâneo brasileiro
bastante ativo. Sua produção é relativamente extensa e engloba desde peças para
instrumentos solistas, quando obras para banda, orquestra, óperas e música de
câmara, além de uma parcela muito significativa de música-teatro. Até o
momento, compôs, para o gênero canto e piano, quatorze peças, sendo que o
“Cantares” e as “Quatro Estações” são grupos de três e quatro peças,
respectivamente.
A escolha de Pessoa pelo compositor foi feita devido ao fato de que:

Fernando Pessoa é um poeta pelo qual sou apaixonado pela
poesia dele. Às vezes eu me aventuro, me arrisco, a ir nisso que eu acho
que é mais arriscado porque são tão densos, tão regados à poesia, mas
eu gosto dos “Cantares para versos de Fernando Pessoa” que eu fiz. Os
versos são maravilhosos. E foi gostoso para mim. Os textos do
Fernando Pessoa eu li, não procurando para fazer música, eu li, eu leio,
porque gosto muito. Aqueles me chamaram a atenção, eu os coloquei
numa ordem que acho que dá um sentido de ciclo. Tem um que é o
sentido irônico dos bobos que estão na feira cantando; e um outro
angustiado lá: qualquer música, qualquer coisa, que me acaba com esta
porqueira dessa solidão, né? Então, eles têm uma relação entre eles ali
(CUNHA, 2013).

As duas primeiras peças do ciclo foram escritas em linguagem modal, em
Ré Dórico, e a última tem uma linguagem atonal. As três peças foram escritas
para voz masculina, fato incomum na obra deste compositor. Nas três peças
encontramos escrita convencional e Sprechgesang ou fala (declamação) na parte
vocal.
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DEPOIS DA FEIRA
A primeira peça do ciclo é feita em compasso quaternário simples, sobre a
escala em Ré Dórico. O acompanhamento é feito basicamente com um baixo
constante feito com as notas Ré e Lá (I-V). A pauta superior do piano apenas
comenta a melodia do canto, atuando basicamente na introdução, pausas da
melodia do canto e em contraponto ao cantor, quando este está declamando a
poesia.

Figura 8 - baixo em Ré-Lá, pauta superior do piano fazendo introdução e comentários (cc. 1-4)

A poesia é formada por três partes. A construção do canto também é
dividida praticamente da mesma forma. A primeira estrofe se inicia cantada e
finaliza com fala; a segunda é toda cantada; e a última começa com declamação e
finaliza com canto. A parte do canto é formada por uma melodia que se inicia da
mesma forma nas partes 1 e 2, utilizando células melódicas idênticas, porém são
um pouco diferentes entre si no final. A terceira parte da poesia se inicia
declamada e finaliza melodicamente idêntica às duas iniciais.
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Figura 9 – Início do primeiro verso (cc. 3-4)

Figura 10 – Início do segundo verso (cc. 8-10)

Figura 11 - Verso 3 (c. 15)

O poema traz uma subdivisão de personagens, ou melhor, uma parte onde
o poeta descreve os personagens fisicamente (“Vão vagos pela estrada”, vide fig.
1) e outra onde ele os descreve psicológica ou socialmente (“Não significam nada,
mimos e bobos são”). A música foi feita sobre estas diferenças de olhares. Nas
partes onde se descreve fisicamente os personagens, há melodias; onde é social,
declamação.

Figura 12 - Terceira parte - declamação (c. 15)

A seguir, apresentamos a poesia.
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Depois da Feira

Vão vagos pela estrada,
Cantando sem razão
À última esperança dada
À última ilusão.
Não significam nada.
Mimos e bobos são.

Vão juntos e diversos
Sob um luar de ver,
Em que sonhos imersos
Nem saberão dizer,
E cantam aqueles versos
Que lembram sem querer.

Pajens de um morto mito,
Tão líricos! Tão sós!
Não têm na voz um grito,
Mal têm a própria voz;
E ignora-os o infinito
Que nos ignora a nós.

As estrofes são formadas por 6 versos de 6 sílabas poéticas. Os versos
possuem terminações feminina e masculina alternadamente em toda a obra. Esta
alternância está constante em toda a peça, sendo que o primeiro verso,
terminação feminina poeticamente, finaliza na parte fraca do terceiro tempo do
segundo compasso e o verso seguinte, masculino, finaliza na parte forte do
terceiro tempo. Isso acontece durante toda a obra, com exceção das partes
declamadas. Esta é uma característica que pode ser seguida interpretativamente,
de modo que no compasso 7 a declamação siga esta métrica, onde a peça não
segue o compasso quaternário, mas um grande compasso sem número definido
de tempos.
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Provavelmente, a escolha do acompanhamento em quintas foi feita a partir
da poesia, onde o poeta inicia “vão vagos”. O intervalo de quinta traz ao ouvinte
a sensação de dubiedade (não há a terça para definir o modo), de vagueza
(intervalo perfeito – muitos harmônicos em comum). A partir da própria
declaração do compositor que afirma que “a poesia vem antes e contém uma
música própria” (CUNHA, 2013), é possível que a parte do piano esteja apenas
comentando o texto, por isso há movimentações apenas onde há pausas ou
declamação.
Em termos de interpretação, não há dificuldades técnicas avançadas para
esta obra. No piano, utiliza-se um leve pedal, a fim de que o som das quintas e
das melodias sejam um pouco mais valorizado, já que há poucas notas neste
instrumento. Na parte vocal, a extensão vocal é curta (9ª, de Dó 3 a Ré 4), porém
o cantor deve ser um bom declamador, a fim de que as partes declamadas não
sejam apenas faladas, mas que contenham uma boa dose de interpretação
poética). Em termos de música de câmara, há que se ficar atento às partes mais
livres, pois, havendo um tempo não mensurado, o encaixe entre ambos músicos
deve ser bastante ensaiado.

QUALQUER MÚSICA
A segunda peça do ciclo também está centrada na escala de Ré Dórico,
porém com liberdades tonais maiores do que a primeira e trechos de
bitonalidade, além de uma breve polarização em Dó na parte central da peça. Em
termos rítmicos, há uma movimentação maior, com a presença de accelerandos e
rallentandos e diferentes indicações como “Andante, Aflito, Moderado e Mais
lento”. O compasso agora é binário composto e não há trechos onde o
acompanhamento perdura ad libitum, como na peça anterior. Mesmo que haja
declamação, o acompanhamento do piano não é livre, mas totalmente escrito.
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Figura 13 - Indicação de accelerando (cc. 3-6)

O texto desta peça traz a dúvida, a “incerteza” ou a “confusão” como
recorrências. Provavelmente devido a isso, o compositor optou por utilizar estes
trechos com muitas notas alteradas (levando à bitonalidade – veja fig. 5), voz
cantada e Sprechgesang no mesmo verso, intervalos dissonantes (veja fig. 6). A
utilização de portamento na voz também corrobora esta característica e é
encontrado no compasso 8.

Figura 14 – Sprechgesang e voz cantada (cc. 12-13)

Musicalmente, a peça tem forma unária. A melodia é feita a partir de notas
repetidas e intervalos curtos (tom e semitom), às vezes utilizando intervalos
maiores, como quartas e quintas. O ritmo é formado por colcheias, às vezes em
quiálteras, para que a prosódia esteja de acordo com o compasso musical. A
melodia inicial de cada estrofe se inicia da mesma forma: intervalo de semitom e
tom descendentes. Os versos 1 e 3 se iniciam com a nota Ré, o verso central, com
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a nota Sol, porém todos os três contêm a mesma célula rítmico-melódica em suas
partes iniciais.
A parte do acompanhamento possui uma melodia independente, não
sendo apenas o comentarista, como na peça anterior. A dinâmica e os diferentes
ataques sugerem, como o próprio compositor confessou, que a música serve à
poesia. Um exemplo pode ser visto no compasso 7, onde na poesia se tem
“qualquer música, ah, qualquer”. Para dar uma textura de suspense, optou-se
por um ataque súbito, em fff, com pausa em seguida entre os dois versos. O pedal
foi escrito de forma que os sons se prolongam por vários compassos, no entanto,
as pausas são amplamente valorizadas pelo compositor, que indica que nestes
trechos o pianista não deverá utilizá-lo.

Figura 15 - Ambientaçao do poema (c. 6-7)

O poema é dividido em três partes. As estrofes de quatro versos
quadrados possuem sete sílabas poéticas. A terminação das estrofes segue, nos
versos 1 e 3, a constância masculina e feminina, sendo que no verso central, a
terminação é toda feminina.
Embora o assunto característico do ciclo seja a música, esta poesia traz uma
angústia por parte do personagem que a declama. Esta angústia pode ser vista
em “esta incerteza que quer qualquer impossível calma” ou “que eu não sinta o
coração”. A seguir, o poema:
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Qualquer música

Qualquer música, ah, qualquer,
Logo que me tire da alma
Esta incerteza que quer
Qualquer impossível calma!

Qualquer música — guitarra,
Viola, harmônio, realejo...
Um canto que se desgarra...
Um sonho em que nada vejo...

Qualquer coisa que não vida!
Jota, fado, a confusão
Da última dança vivida...
Que eu não sinta o coração!

Em termos de interpretação, esta peça exige um conhecimento musical
bastante apurado. Na parte vocal, há a voz cantada, o Sprechgesang e a
declamação da poesia. Apesar de conter notas bastante dissonantes e
bitonalidade em alguns trechos, o compositor geralmente insere as notas do canto
na parte do piano, a fim de que o cantor tenha referência sonora, assim como
trechos em uníssono com a parte do acompanhamento. Na parte do piano, há
presença de saltos em quintas e requintes sonoros, como trechos em ppp, que
exigem um domínio bastante apurado do intérprete. Apesar de alterações de
andamento, o encaixe entre os intérpretes é mais fácil nesta obra.

PLENILÚNIO
A terceira peça do “Cantares”, ao contrário das anteriores, é escrita em
linguagem atonal, utilizando intervalos bastante dissonantes (oitava diminuta,
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acordes com quarta aumentada), além de um pedal que une estas dissonâncias
por vários compassos.

Figura 16 - Linguagem atonal, intervalos alterados, longo pedal (cc. -1-7)

O poema está organizado em versos de sete sílabas póéticas. Na maior
parte do tempo, o compositor utiliza esta regularidade como ponto de partida
para a construção da melodia. Esta é construída em células feitas de colcheias e
tercinas, de modo que a maioria delas está contida em dois compassos. Os
intervalos são bastante próximos, como segundas e terças. Como numa
declamação poética, há pausas entre a maioria dos versos.

Figura 17 - células melódicas (cc. 5-8)

Em termos vocais, a peça utiliza a voz cantada, o Sprechgesang (vide fig.
10) e o sussurro em dinâmica pp. Estas escolhas devem ter sido feitas a partir do
texto, que sugere que o personagem possa estar em um estado de fraqueza como
“expirar”, “tremeluzir”, ou ainda a ideia de loucura “uma flauta que delira que
é mais a ideia de ouvi-la”, além de sugerir movimentos irregulares como “a
ondear”.
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O acompanhamento é feito em notas longas, unidas por ligaduras e longos
pedais, com acordes muito dissonantes, compostos por oitavas diminutas e
apojaturas e ritmo construído por semínimas e mínimas (vide fig. 9). Há uma
breve introdução e, a partir deste ponto, o acompanhamento preenche as pausas
encontradas na parte vocal. Há um breve interlúdio (c. 16-17) onde aparecem
tercinas de colcheias. Com exceção do último verso, em todas as entradas do
canto, os acordes possuem notas que podem auxiliar o cantor na afinação
(antecipação sonora, vide fig. 11).

Figura 18 - nota no piano antecipando a voz (cc. 17-18)

O piano não é acompanhador, mas ambientador. Há uma sonoridade
contínua, com ataque em ppp. A parte vocal instiga ao instrumento a formação
de novos sons, a fim de que seja um contínuo fundo sonoro. Se o cantor
permanecer próximo ao piano, as sonoridades podem se fundir melhor. O
sussurro, no silêncio, é mais expressivo.
O poema é formado por estrofes de 2 versos, em 5 versos. Os dois últimos
são estrofes de apenas um verso cada. Esta forma provavelmente deve-se à idéia
de o tema do texto seja a descrição de algo que chega ao fim, e que ele chega aos
poucos e lentamente. Esta característica é refletida na canção, onde o compositor
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insere cada vez mais o Sprechgesang e pausas entre os versos. A seguir,
apresentamos o poema:

Plenilúnio

As horas pela alameda
Arrastam vestes de seda,

Vestes de seda sonhada
Pela alameda alongada

Sob o azular do luar...
E ouve-se no ar a expirar —

A expirar mas nunca expira
Uma flauta que delira,

Que é mais a ideia de ouvi-la
Que ouvi-la quase tranquila

Pelo ar a ondear e a ir...

Silêncio a tremeluzir...

Esta obra, apesar de parecer simples, é a mais difícil das três. Em termos
vocais, há a presença de voz cantada, Sprechgesang, portamento, uma gama
sonora em pp e andamento bastante lento, o que torna extremamente difícil para
o cantor manter a qualidade vocal durante toda a peça. Para o pianista, a
dificuldade reside em atacar as notas com pouco som e mantê-las soando durante
muito tempo, além de ter que se ater em certas notas que dão apoio a parte vocal,
a fim de que o cantor tenha referência sonora, já que a canção é atonal.
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CONCLUSÃO
No geral, as obras deste ciclo possuem uma característica pouco comum
nas canções de Cunha: há indicação para voz masculina. Sabe-se que não foram
escritas na mesma época (1986 e 1988). Por possuir textos do mesmo autor e
temática semelhante, foram unidas por ele após a composição das peças de 1988.
Dada a diferença de períodos de composição, percebe-se uma certa relação entre
as duas primeiras (Polarização em Ré) e uma diferença composicional no
“Plenilúnio” (atonal). O compositor afirma que as uniu em um ciclo nesta ordem
por perceber que teriam características afins, de modo que a última realmente
indica a finalização de algo.
As canções de Cunha possuem uma peculiaridade no que concerne a
prosódia. Até o momento, nos estudos das canções deste compositor, ainda não
foi encontrado algum deslocamento entre acento métrico e acento ortográfico. O
compositor trabalha com muito cuidado a inserção do texto no ritmo musical.
Ainda que a partitura traga uma fala, como no caso da canção “Depois da feira”,
há indicação de que o acento literário seja feito junto com o acento musical.
De modo geral, as obras requerem um conhecimento técnico musical
muito apurado de ambos os instrumentistas, já que há certas dificuldades
(Sprechgesang, atonalismo, notas rápidas, saltos, dinâmica em pp, etc.) que
demandam um bom domínio técnico tanto da parte vocal, quanto instrumental.
A extensão vocal sugere que vozes médias, como barítonos, sejam mais indicadas
para a interpretação do ciclo, porém, por não utilizar notas fora da tessitura das
demais vozes, podem ser cantadas por qualquer classificação vocal, levando-se
em consideração que foram escritas para vozes masculinas.
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Solfejos de Acompanhar. José Joaquim dos Santos
Mário Marques Trilha
CESEM, FCSH, Universidade Nova de Lisboa
mariotrilha@gmail.com

Resumo
O florescimento do material teórico relacionado ao baixo contínuo em Portugal: regras de
acompanhar, partimentos e solfejos com acompanhamento ocorreu quando a italianização da
vida cultural portuguesa já se encontrava consolidada. No contexto desta produção destaca-se o
Solfejos de Acompanhar de José Joaquim dos Santos (1747-1801) que é um método português de
partimentos nos quais o texto explicativo das regras de acompanhar não está presente. Esta obra
inscreve-se entre as melhores deste género produzidas em toda Europa na segunda metade do
século XVIII. Na organização dos seus partimentos, Joaquim dos Santos subdividiu o método em
sessenta e cinco partimentos de nível fácil e médio, nos quais apenas a voz do baixo é dada, e
uma segunda parte, com quarenta partimentos de nível superior, onde outras vozes são
indicadas. O método de Joaquim dos Santos apresenta uma organização didáctica de grande
excelência, pois após os usuais exercícios iniciais, são progressivamente introduzidos partimentos
em forma sonata, ou dança, e na segunda parte do método a imitação polifónica com partimentosfuga de grande complexidade. As cópias manuscritas conhecidas dos partimentos de José
Joaquim dos Santos actualmente encontram-se depositadas na Biblioteca Nacional de Lisboa e
Biblioteca do Palácio Ducal de Vila Viçosa. O objectivo desta comunicação é destacar a
organização progressiva da aprendizagem do baixo contínuo, forma, improvisação e contraponto
através deste método, e ressaltar as suas semelhanças e particularidades com o material análogo
utilizado em Portugal, tanto o de proveniência napolitana, quanto o produzido no país.

Palavras-chave: Baixo contínuo; partimento; contraponto; improvisação; harmonia.

JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (1747-1801)
Nasceu no sítio do Senhor da Pedra, no termo da Vila de Óbidos.
Ingressou no Seminário de Música da Patriarcal a 24 de Junho de 1754 com
apenas 6 anos de idade. No primeiro de Janeiro 1763 conclui a sua formação de
músico, tendo sido concludentemente convidado para Mestre de Solfa no Real
Seminário de Música da Patriarcal com um ordenado de 40$000 Réis e com todas
os privilégios que a instituição dava aos seus mestres.
A 7 de Janeiro de 1768 é admitido na Irmandade de Santa Cecília, pagando
2$400 réis para sua entrada na cooperação. No registo das Entradas dos Cantores
e Instrumentistas da Irmandade Santa Cecília, José Joaquim dos Santos é
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morador no Seminário de El Rei. A entrada para a Irmandade permitia que José
Joaquim dos Santos não trabalhasse exclusivamente para a Igreja Patriarcal ou
Corte, mas podendo cooperar em festas ou cargos exteriores, exercendo a função
de Cantor ou de Organista.
Após a morte de Perez em 1778, José Joaquim dos Santos tornar-se-ia um
dos mais influentes compositores portugueses e que mais obras deixou no
domínio da música sacra, particularmente abundante em Ofícios de Semana
Santa. José Joaquim dos Santos foi autor da única obra sacra impressa em Lisboa
na segunda metade do século XVIII, o Stabat Mater a 3 vozes, publicado pela Real
Fábrica de Música de Lisboa em 1792. Em 1799, José Joaquim dos Santos ainda
vira reformada a sua licença para o ano de 1800 “Reformada pª anno de 1800,
Meza 5 de Dezembro de 1799” e no ano seguinte, não está reformada a licença,
também não entregou o manifesto do ano de 1800. Em anotação subsequente, lêse: “Falecido”321.
As cópias manuscritas conhecidas dos partimentos de José Joaquim dos
Santos actualmente encontram-se depositadas na Biblioteca Nacional de Lisboa
e Biblioteca do Palácio Ducal de Vila Viçosa:

•

•

•

Solfejos de acompanhar 1ª e 2ª Parte/ feitos por Joze Joaquim dos
Sanctos. P-Ln C.N 200 (Entre 1770 e 1800) Descrição física: Partitura
[55 f.]; 227x302 mm.
Livro de acompanhamentos composto por Joze Joaq.m dos Sanctos
Pertence a Justiniano Henrique d’Oliveira. P-Ln MM 4832 (Entre
1770 e 1800) Descrição física: Partitura [48 f.]; 145x215 mm.
Livro número 4 da música profana manuscrita: didáctica e prática.
P-VV G 4. (Entre 1770 e 1800) Descrição física: Partitura [42 f.]
225mmX305mm.

ÓBIDOS
Câmara
Municipal
de
Óbidos
http://www.cmobidos.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=5a4d1257-4f6b-49d1-b9ba-d3489e954336

321
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Os três manuscritos conhecidos dos Solfejos de acompanhar ou
acompanhamentos de José Joaquim dos Santos, não apresentam texto com as
Regras de Acompanhar. Esta ausência permite aventar duas hipóteses: a primeira
é que J. Joaquim dos Santos tenha originalmente concebido um texto de regras
de acompanhar, introdutório ao estudo destes partimentos, e que nestas fontes o
texto não tenha sido copiado322, à semelhança do ocorrido com os partimentos de
Carlo Cotumacci em Portugal323, que foram copiados sem o texto das Regras de
Acompanhar, que está presente nas cópias napolitanas desta obra324, como atesta
o manuscrito calipolense que ostenta o título: Regole e Principi di suonare/ e lezioni
di Partimenti com tutte le sue regole spiegati/ del Sigr/ Carlo Cotumacci/ Para uso do
R.Semº de Villa Viçoza, que a despeito do título, não apresenta o texto das Regras
de Acompanhar. A segunda hipótese é que Joaquim dos Santos tenha realmente
concebido esta obra sem texto introdutório, pois no âmbito do Seminário da
Patriarcal e do Real Seminário de Vila Viçosa, instituições onde estes partimentos
foram estudados, cujos alunos contavam com textos de Regras de Acompanhar,
de autores como David Perez e Euletério Leal Franco325.
O manuscrito P-Ln C.N 200 é o único que apresenta a integralidade da
obra: cento e cinco partimentos, subdivididos em duas partes: a primeira com
sessenta e cinco partimentos fáceis e de nível intermediário, e a segunda com
quarenta partimentos de grande complexidade. O manuscrito P-VV G 4 perdeu
a primeira e a última folha, e actualmente não apresenta o título e o primeiro
partimento, estando o último incompleto. Este manuscrito está numerado e
subdivido como o P-Ln CN 200, mas o décimo sexto e o trigésimo oitavo

Em nenhum destes três manuscritos a caligrafia do copista corresponde a de José Joaquim dos
Santos.
323. As cópias portuguesas dos partimentos de Cotumacci são: Regole e Principi di Acompanhamento
P-Ln MM 107/MM 115 Solfejos de Acompanhar Pln MM108/MM106. Regole e Principi di suonare/ e
lezioni di Partimenti com tutte le sue regole spiegati/ del Sigr/ Carlo Cotumacci/ Para uso do R.Semº de
Villa Viçoza. PVV MM G 2.
324 Como por exemplo no manuscrito Principi e Regole di Partimenti di Cotumacci I-Nc, Rari 1.9.14/1
325 'Relação dos solfejos e muzicas q. faltão' Real Seminário da Patriarcal , P-Ln MM 4987
322
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partimentos da primeira parte, não foram copiados nesta fonte. Na segunda parte
o décimo quinto partimento teve o contraponto (original) copiado com outra
tinta. A partir do trigésimo partimento a caligrafia varia, indicando um segundo,
e possivelmente terceiro copista. Embora não tendo identificado o autor, o padre
José Augusto Alegria registou no catálogo da Biblioteca de Vila Viçosa, a seguinte
avaliação sobre a qualidade desta obra: “Trata-se de exercícios metódicos que
apontam todas as dificuldades da arte” (ALEGRIA, 1989, p. 163). De facto, a
acurada organização didáctica dos partimentos de J. Joaquim dos Santos é
extremamente bem conseguida, aliando os propósitos do ensino a um elevado
nível artístico. A subdivisão em duas partes desta obra corresponde mutatis
mutandis a mesma pedagogia utilizada por Johann Mattheson, na Grosse GeneralBaß-Schule Oder: Der exemplarischen Organistenprobe (Hamburgo, 1731). Os seus
exercícios de baixo contínuo solo estão subdivididos em dois grupos distintos: os
vinte e quatro mais acessíveis, na secção intitulada Theoretische Vorbereitung
(preparação teórica), e os de maior exigência técnica e musical nas quarenta e oito
Probestucke (partimentos) contidas na secção intitulada Organisten = Proben Im
Articul General Bass.
O manuscrito P-Ln MM 4832 é em relação as outras duas fontes, menos
completo. Não está subdividido em duas partes, estando numerado de um até
setenta e nove. Os partimentos correspondentes a primeira parte dos P-Ln C.N
200 e P-VV 4.G são quase em mesmo número, perfazendo um total de sessenta e
quatro partimentos. Apenas o número dezassete das outras fontes não foi
copiado. Os partimentos correspondentes a segunda parte das outras fontes é
substancialmente menor: apenas catorze partimentos, sendo um deles de autoria
de David Perez. Os treze restantes têm a seguinte equivalência:
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P-Ln MM 4832

P-Ln C.N 200 e P-VV 4.

66

4

67

2

68

3

69

5

70

6

71

7

72

8

73

Corresponde ao número
sete do P-Ln CN 209.
David Perez

74

9

75

10

76

11

77

12

78

26

77

25

Tabela 1, Equivalência nas fontes, dos partimentos da 2ª parte.dos Solfejos de J.J dos Santos

Estes últimos partimentos, que começam no número sessenta e cinco estão
intitulados: Lições com Vozes metidas. O copista (Justiniano Henrique d’Oliveira?)
do Livro de acompanhamentos P-Ln MM 4832, ao prescindir de vinte sete
partimentos da segunda parte, evitou as tonalidades mais difíceis, e as fugas de
maior dimensão. No entanto, escolheu uma amostra significativa das formas
abordadas: Fugato, Minueto, Sonata e Fuga.
Os sessenta e cinco partimentos que constituem a primeira parte do
método de José Joaquim dos Santos estão distribuídos por dezoito tonalidades
maiores e menores, na seguinte ordem: dó maior, lá menor, sol maior, mi menor,
ré maior, si menor, lá maior, fá sustenido menor, mi maior, dó sustenido menor,
fá maior, ré menor, si bemol maior, sol menor, mi bemol maior, dó menor, lá
bemol maior e fá menor.
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Todos os partimentos com fórmula de compasso quaternária ou binária
estão estruturados em pequenas formas binárias. Os partimentos com fórmula
de compasso ternária são minuetos, passacaglias e gigas.
Apenas a tonalidade inicial (dó maior) tem cinco partimentos, as demais
tonalidades quatro cada, excepto as duas últimas das tonalidades da área das
escalas com sustenidos: mi maior e dó sustenido menor, e as duas últimas da área
dos bemóis: lá bemol maior e fá menor, que só estão representadas com dois
partimentos.
O método se inicia com os partimentos em dó maior; os dois primeiros
podem ser realizados com acompanhamento homofónico con le simplice
consonanze:

Exemplo 1, J.J Santos P-Ln C.N 200 :Partimentos 1 e 2

O terceiro e o quarto são uma variante do primeiro e segundo utilizando
a dissonância preparada por ligadura (na teoria napolitana dissonanze)
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Exemplo 2, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimentos 3 e 4

O cromatismo é abordado no oitavo partimento:

Exemplo 3, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 8
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A sequência de quintas no décimo segundo

Exemplo 4, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 12

O décimo nono é a primeira dança a aparecer neste método:

Exemplo 5, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 19. Minueto
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A condução melódica cifrada mais extensiva no vigésimo quinto:

Exemplo 6, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 25. Minueto

O trigésimo partimento é a primeira passacaglia contida nesta metódo:

Exemplo7, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 30. Minueto

O sexagésimo partimento é a única giga contida nesta primeira parte;
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Exemplo 8, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 60. Minueto

O sexagésimo primeiro partimento oferece a possibilidade de se utilizar o
contraponto imitativo:

Exemplo 9, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 61. Minueto

No Sexagésimo primeiro o contraponto imitativo é explicitamente
requerido com o termo Imitação:

Exemplo 10 J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 61. Minueto
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Os sessenta e cinco partimentos que constituem a primeira parte do
método de José Joaquim dos Santos abordam desde a realização homofónica mais
básica (con le simplice consonanze), as dissonâncias ligadas (dissonanze), condução
melódica, sequências de quintas, sequências 5-6 ou 7-6, cadências simples,
compostas e duplas até a realização de passacaglias e contraponto imitativo. Após
dominar o conteúdo didáctico contido nesta primeira parte, o acompanhador
está apto para o estudo dos quarenta partimentos que constituem a segunda
parte deste método.

Partimento

Tonalidade

Compasso

Número de
compassos

1

Dó Maior

C

13

Conteúdo
Forma

Didáctico

principal

e

Con le simplice Consonanze
Forma Binária

2

Dó Maior

C

15

Con le simplice Consonanze
Forma Binária

3

Dó Maior

C

19

Dissonanze Forma Binária

4

Dó Maior

C

18

Dissonanze Forma Binária

5

Dó Maior

C

17

Dissonanze Cadência dupla Forma
Binária

6

Lá Menor

C

16

Con le simplice Consonanze
Cadência simples Forma Binária

7

Lá Menor

C

20

Con le simplice Consonanze
Cadência simples Forma Binária

8

Lá Menor

C

22

Con le simplice Consonanze
Cromatismo Forma Binária

9

Lá Menor

C

21

Dissonanze Forma Binária

10

Sol Maior

C

16

Dissonanze Forma Binária

11

Sol Maior

C

22

Dissonanze Forma Binária

12

Sol Maior

C

24

Dissonanze sequência
Forma Binária

13

Sol Maior

C

23

Dissonanze Forma Binária

14

Mi Menor

C

20

Con le simplice Consonanze

de

Cromatismo Forma Binária.

710

quintas.

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

15

Mi Menor

C

23

Con le simplice Consonanze
Forma Binária

16

Mi Menor

C

25

Dissonanze Forma Binária

17

Mi Menor

C

25

Dissonanze Forma Binária

18

Ré Maior

C

25

Con le simplice Consonanze
Cadência composta Forma Binária

19

Ré Maior

3/4

41

Con le simplice Consonanze e sequência
7-6 Minueto

20

Ré Maior

C

23

Dissonanze Forma Binária

21

Ré Maior

C

23

Dissonanze Forma Binária

22

Si Menor

C

23

Con le simplice Consonanze
Condução melódica Forma Binária

23

Si Menor

3/4

34

Con le simplice Consonanze
Minueto

24

Si Menor

C

20

Con le simplice Consonanze
Forma Binária

25

Si Menor

C

27

Dissonanze Sequência 5-6 e 7-6 e
condução melódica cifrada
Forma Binária

26

Lá Maior

C

26

Dissonanze Forma Binária

27

Lá Maior

C

34

Dissonanze e sequência 7-6 Forma
Binária

28

Lá Maior

C

24

Dissonanze Forma Binária

29

Lá Maior

C

25

Con le simplice Consonanze
Forma Binária

30

Fá # menor

3/4

34

Con le simplice Consonanze Minueto

31

Fá # menor

C

23

Dissonanze Forma Binária

32

Fá # menor

3/2

50

Con le simplice Consonanze Passacaglia

33

Fá # menor

C

25

Dissonanze
Binária

34

Mi maior

C

32

Con Solo le Consonanze forma binária

35

Mi maior

3/8

64

Dissonanze

e

cromatismo

Forma

Condução melódica
Minueto
36

Dó #
Menor

C

32

Dissonanze e sequência de quintas

37

Dó #
Menor

12/8

20

Dissonanze forma Giga
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38

Fá Maior

C

34

Dissonanze Cromatismo
Forma binária

39

Fá Maior

C

33

Dissonanze e sequência de quintas
Forma binária

40

Fá Maior

C

27

Con le simplice Consonanze
Terceiras e sextas paralelas
Forma binária

41

Fá Maior

C

23

Dissonanze
Forma binária

42

Ré Menor

C

23

Dissonanze
Forma binária

43

Ré Menor

6/8

23

Con le simplice Consonanze
Giga

44

Ré Menor

3/2

40

Dissonanze Passacaglia

45

Ré Menor

C

23

Dissonanze
Forma binária

46

Si b Maior

C

51

Dissonanze
Sequência 7-6 e de quintas
Forma binária

47

Si b Maior

C

34

Dissonanze
Sequência 7-6
Condução melódica
Forma binária

48

Si b Maior

C

21

Con le simplice Consonanze
Sequência 7-6
Forma binária

49

Si b Maior

3/4

27

Con le simplice Consonanze
Minueto

50

Sol menor

3/2

29

Con le simplice Consonanze
Passacaglia

51

Sol menor

C

22

Con le simplice Consonanze
Forma binária

52

Sol menor

C

32

Dissonanze
Cromatismo
Forma binária

53

Sol menor

C

32
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Forma binária
54

Mi b Maior

C

25

Con le simplice Consonanze
Forma binária

55

Mi b Maior

3/4

32

Con le simplice Consonanze
Minueto

56

Mi b Maior

C

37

Dissonanze
Sequência 7-6
Forma binária

57

Mi b Maior

C

33

Dissonanze
Forma binária

58

Dó Menor

C

22

Con le simplice Consonanze
Forma binária

59

Dó Menor

C

25

Dissonanze Forma binária

60

Dó Menor

6/8

47

Con le simplice Consonanze
Giga

61

Dó Menor

2/2

32 (64)
Os
compassos
estão
agrupados
em pares

62

Lá b Maior

C

33

Con le simplice Consonanze
Contraponto imitativo
Forma binária

Dissonanze
Sequência 7-6
Imitação
Forma binária

63

Lá b Maior

C

40

Dissonanze
Sequência 7-6
Forma binária

64

Fá Menor

C

35

Dissonanze
Sequência 7-6
Forma binária

65

Fá Menor

C

33

Dissonanze
Forma binária

Tabela 1, Primeira parte dos Partimentos de José Joaquim dos Santos P-Ln C.N 200

Os quarenta partimentos que constituem a segunda parte do método de
José Joaquim dos Santos estão distribuídos por dezoito tonalidades maiores e
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menores: dó maior, lá menor, sol maior, mi menor, ré maior, si menor, lá maior,
fá sustenido menor, dó sustenido menor, fá maior, ré menor, si bemol maior, si
bemol menor, sol menor, mi bemol maior, dó menor, lá bemol maior e fá menor.
O número de tonalidades abordadas é o mesmo da primeira parte. No entanto, a
tonalidade de mi maior, presente na primeira parte que não está representada na
segunda. E a tonalidade de si bemol menor que não aparece na primeira parte,
está presente na segunda. Na segunda parte a disposição das tonalidades, ao
contrario do que ocorre na primeira parte do método, não está agrupada, e não
obedece a uma esquema progressivo, como ordenar os partimentos por número
de acidentes na clave e por área dos sustenidos e bemóis.
Estes partimentos apresentam para além da voz do baixo, uma segunda
voz, e a partir do vigésimo sétimo partimento uma terceira voz e/ou acordes. A
dimensão destes partimentos é mais avultada (alguns com mais de cem
compassos), e as formas utilizadas são análogas às usualmente encontradas no
repertório coevo para tecla: Fugato, Fuga, Minueto, Giga e Sonata.
Os quatro primeiros partimentos da segunda parte, são fugatos com a
entrada do contraponto imitativo indicado:

Exemplo 11, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 1, II Parte.

O quinto, sétimo, trigésimo oitavo e trigésimo nono partimentos são
minuetos:
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Exemplo 12, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 39, II Parte.

O sexto, décimo quinto e vigésimo terceiro partimentos são fugas com
duas vozes, sendo a segunda voz parcialmente dada:

Exemplo 13 J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 15, II Parte.

Os partimentos vigésimo quinto e quadragésimo são fugas com três vozes,
a segunda e a terceira parcialmente dadas:
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Exemplo 14, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 40, II Parte

O décimo oitavo, vigésimo quarto, trigésimo quinto e trigésimo sétimo
partimentos são Gigas:

Exemplo 15, J.J Santos P-Ln C.N 200:Partimento 18.

Todos os demais partimentos são forma sonata326, no sentido em que se
compreendia na segunda metade do século XVIII. O estilo destas sonatas denota

Embora a primeira e a segunda parte não estejam separadas por uma barra dupla, estas peças
são indubitavelmente sonatas.

326
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influências de David Perez e Joseph Haydn, e naturalmente também reflecte as
sonatas do próprio José Joaquim dos Santos.
O décimo partimento é composto com o mesmo motivo do décimo
segundo partimento de David Perez:

Exemplo 16, Perez P-Ln 209: Partimento 12 e Santos J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 1, II
Parte

No trigésimo terceiro partimento pode-se observar a influência de Haydn:

Exemplo 17, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 33, II Parte.
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O motivo inicial do trigésimo sétimo partimento é semelhante ao motivo
inicial da sonata em dó maior327 de José Joaquim dos Santos

Exemplo 18, J.J Santos P-Ln C.N 200: Partimento 37, II Parte.

Exemplo 19, J.J Santos : F–Pn Vm7 4874: 4 Sonata em dó maior.

Partimentos José Joaquim dos Santos Tabela
Segunda parte.

Partimento

Tonalidade

Compasso

Número de
compassos

1

Sol Maior

C

36

Conteúdo Didáctico principal e
Forma
Dissonanze
Fugato

2

Ré Maior

C

32

Dissonanze
Fugato

3

Si b Maior

C

44

Dissonanze
Fugato

4

327

Fá Maior

C

38

F–Pn Vm7 4874: 4
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Fugato
5

Mib Maior

3/4

60

Minueto

6

Mi Menor

2/2

37(74)

7

Si b Maior

3/4

59

Minueto

8

Mi bMaior

C

37

Dissonanze

Fuga

Sonata
9

Lá Maior

C

42

Dissonanze
Sonata

10

Dó Maior

C

42

Dissonanze Escalas e Arpejos
Sonata

11

Ré menor

2/2

50(100)

12

Sol menor

C

58

Dissonanze Condução melódica
Fuga
Dissonanze
Sonata

13

Si b Maior

3/4

76

Dissonanze
Sonata

14

Dó menor

C

45

Sextas e terceiras paralelas
Sequência 7-6 e cromatismo
Sonata

15

Fá# menor

2/2

50 (100)

Dissonanze Condução melódica
“Imitação”
Fuga

16

Si b Maior

C

37

Dissonanze Escalas e sequência 56 ornamentada
Sonata

17

Ré Maior

3/4

70

Sonata

18

Fá Maior

6/8

54

Giga (Sonata)

19

Fá menor

C

43

Dissonanze
Sonata

20

Sol menor

C

66

Dissonanze Condução melódica e
cromatismo
Sonata

21

Fá Maior

3/4

117

Terceiras paralelas, uníssono
e cromatismo
Sonata

22

Mi bMaior

3/4

120
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e cromatismo
Sonata
23

Fá# menor

2/2

86 (164)

Dissonanze Condução melódica
“Imitação”
Fuga

24

Si menor

6/8

101

Dissonanze Condução melódica
com notas repetidas
Giga

25
26

Si b Maior
Sol Maior

2/2

74(148)

Dissonanze As três vozes da Fuga
estão indicadas.

C

52

Dissonanze Escalas,sequência de
quartas,
sequência
5-6
ornamentada e cromatismo
Sonata

27

Si b menor

2/2

65

Dissonanze Apojaturas e as três
vozes da Fuga estão indicadas

28

Mi bMaior

6/8

81

Dissonanze ApojaturasTerceiras
paralelas, uníssono
Giga (Sonata)

29

Si menor

12/8

53

Sequência de quintas, acordes
escritos cromatismo
Sonata

30

Lá Maior

C

63

Acordes escritos escalas
terceiras paralelas-

em

Sonata
31

Sol Maior

C

74

Acordes
escritos
paralelas e uníssono

terceiras

Sonata
32

Dó Maior

C

53

Acordes
escritos
terceiras
paralelas e uníssono sequência 56 ornamentada
Sonata

33

Si b Maior

C

53

Acordes escritos sextas paralelas
e uníssono
Sonata

34

Dó menor

C

82

Acordes
escritos
terceiras
paralelas e cromatismo
Sonata

35

Fá Maior

6/8

105
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Giga (Sonata)
36

Mi Menor

C

59

Dissonanze Acordes escritos
terceiras paralelas e cromatismo
Sonata

37

Lá b Maior

6/8

85

Acordes
escritos
terceiras
paralelas, e apojaturas
Giga (Sonata)

38

Fá# menor

3/4

84

Acordes
staccato

escritos,

Articulação

Minueto (Sonata)
39

Dó# menor

3/8

155

Acordes escritos, sequência de
quintas
Minueto (Sonata)

40

Ré Maior

2/2

96(192)

Dissonanze Apojaturas e as três
vozes da Fuga estão indicadas

Tabela 3, Partimentos José Joaquim dos Santos P-Ln C.N 200: II parte

Os Solfejos de acompanhar de José Joaquim dos Santos são graças a sua
grande perfeição didáctica, preocupação formal, abordagem integral do
vocabulário harmónico coevo, diversidade (stile antico e estilo galante) e
exigência técnica, um dos melhores e mais completos métodos de partimentos
produzidos na segunda metade do século XVIII.
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O decoro musical no universo litúrgico luso-brasileiro: um estudo
de caso das intersecções de canto solo no repertório da primeira
metade do séc. XVIII
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Resumo
É evidente que na prática musical do século XVIII, diversos paradigmas de significado musical
encontravam-se vinculados aos aspectos sociais da corte europeia. Tal fato é verificável na diversa
gama de tratados musicais do período e a persistência destes em adequar e sistematizar os valores
simbólicos e estilísticos da composição musical. Desta forma, o decoro - a correta aplicação
estilística a um determinado sujeito - é de suma importância para a composição da música
religiosa, visto que muito provavelmente os compositores formados no âmbito religioso da
Patriarcal estariam cientes de suas aplicações no trato vocal e estilístico de suas obras escritas para
a igreja. Tomando como ponto fulcral da aplicação do decoro no ambiente religioso a divisão
estilística tripartida da música (eclesiástica, de câmara e teatral) presente em diversos tratadistas
setecentistas, o presente trabalho pretende traçar uma relação entre a aplicação destes estilos e o
decoro musical.
Palavras-chave: Decoro; estilo musical; música litúrgica.

Musical decorum in luso-brazilian liturgical universe: a case study

Abstract
It is clearly that in the musical practice of the eighteenth-century, several paradigms of musical
meaning were related to social aspects of the European court. This fact is verified in the diverse
range of musical treatises of the period and its persistence in adapting and systematizing these
symbolic and stylistic values of musical composition. Thus, the decorum - the correct stylistic
treatment to a particular subject - is of great importance for the composition of religious music,
and composers educated within the Patriarchal religious universe would be aware of its
applications in vocal and stylistic works written for the church. Using as central subject of the
musical decorum in the religious environment the tripartite stylistic division of music (church,
chamber and theater) present in several eighteenth-century treatises, this paper intends to draw
a link between the application of these musical styles and musical decorum.
Keywords: Decorum, musical style, sacred music.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo, um work in progress de uma dissertação de mestrado,
nasce dos seguintes questionamentos propostos no início deste projeto de
investigação: no caso específico do ambiente luso-brasileiro, haveria certo decoro
no que concernia a composição das intersecções de solo na música litúrgica?
Como, em um ambiente onde “tanto para eles [cantores] como para o público, o
que importava era mostrar ou dar a perceber as suas faculdades e aptidões
artísticas” (CARVALHO, 1999, p. 59), esta crescente valoração da virtuosidade
do cantor provinda da ópera é assimilada no ambiente litúrgico pela corte
portuguesa? Até que ponto, esta interpenetração de estilos apontada por Rui
Vieira Nery na cultura musical lusófona setecentista pode ser verificada nas
composições, tratados e relatos de viajantes?
Para elucidar estas questões, apresentamos aqui uma discussão relativa ao
estado da teoria musical setecentista no que tange em parte os assuntos da
composição musical setecentista com enfâse na questâo do uso dos diversos
estilos musicais.

DA TEORIA MUSICAL SETECENTISTA
No início do século XVIII, com as crescentes subdivisões da teoria musical
em diversos domínios, podemos exemplificar esta diversidade de “terrenos” a
partir da fábula Bellum Musicum oder musicalischer Krieg de Johann Bähr, onde a
rainha composição advoga os novos estilos musicas contra a velha tradição
(CHRISTENSEN, 2007, p. 30). Apesar de apresentar uma súmula do pensamento
musical barroco do século XVIII, a fábula de Bähr pode ser extrapolada para um
universo musical mais abrangente, dotado das mesmas dificuldades na
classificação das teorias musicais.
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Figura 1 - Mapa da fábula Bellum Musicum, de Johann Bähr. Retirado de Christensen, 2007.

A topografia de Bähr é dividida em três reinos cada um contendo vilarejos
e geografias próprias:

•
•

•

Contrapunctus: a terra onde a velha tradição teórica está colocada
com seus constructos - modo, hexacorde, solfejo, etc.
Figuralia: dividida em duas partes, terra instrumentista e
vocalistarum, traz todos os aspectos do avanço retórico e da
invenção (lago locus inventionis) contendo também os gêneros e
estilos barrocos.
Choralia: terra mais distante às margens do rio Flumen Devotionis,
distante das preocupações estilísticas do norte.

A fábula de Bähr é, portanto, claramente empírica: nela, os elementos
pedagógicos e teóricos estão subordinados aos problemas do estilo, a música é
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dividida entre especulativa e prática, porém somente os elementos práticos
seriam de interesse comum para a pesquisa, enquanto a especulação estaria
alocada entre os acadêmicos e a igreja. Assim como vários empiristas do séc.
XVIII, a música para Bähr deveria ser julgada pelo mérito do sensus e não ratio
(Ibid., p. 33).
A dicotomia entre prático e teórico, vai além do campo da teoria musical,
com estes conceitos sendo discutidos desde a filosofia clássica grega. Porém,
apesar de diversas mudanças no que concerne a teoria musical pelos séculos,
privilegiando por algumas vezes a música prática e por outras a teórica, estes
dois universos sempre estiveram presentes no pensamento musical. Esta
diversidade de conceitos e campos de atuação da teoria encontra-se representada
pela topografia da fábula de Bähr, que, apesar de privilegiar a música poética e a
composição, apresenta um mapa onde todas as músicas estão representadas em
seus respectivos territórios. Estes, por sua vez, são porosos e sujeitos a contatos
com seus adjacentes.
Contudo, outra dicotomia também presente no âmbito do pensamento
musical setecentista encontra-se representada na história, por exemplo, durante
a Regência na França, quando Phillip II, Duque de Orléans, governou como
regente de Luis XV. Sob a influência de Luis XIV a geração nascida no século XVII
apoiara os valores culturais propagados na corte do Rei Sol, enquanto jovens do
período da Regência teriam maior inclinação pelos novos valores culturais
propagados em meados do século XVIII, como evidenciado neste duplo retrato
de Louis de Silvestre, pintado em 1730 onde podemos observar a questão do
gosto destas duas gerações na representação de seu vestuário: a geração antiga
aqui representada por Augusto o Forte (à esquerda), a nova por Frederico
Guilherme I (à direita) (RICE, 2013, p.16).
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Figura 2 – Augusto o Forte (1670-1733), rei da Polônia, e Frederico Guilherme I, rei da Prússia.
Retrato duplo de Louis de Silvestre, ca.1730. Retirado de RICE, 2013,p.17

A dualidade entre antigo versus novo refletia-se também no ambiente
musical. O antigo estilo seria muitas vezes relacionado aos termos fuga, estrito e
eclesiástico, mas talvez sua melhor manifestação nos escritos musicais seja a do
termo estilo culto. Já no caso do novo estilo favorecido durante o período da
Regência na França, o termo mais utilizado para descrever sua leveza e brevidade
seria o galante. Os estilos galante e culto coexistiram durante todo século XVIII,
utilizados por tratadistas, críticos e viajantes como descrição de diferentes
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sonoridades e escolhas possíveis para a composição durante o século. Porém, esta
não era a única divisão estilística propagada nos escritos musicais setecentistas:
outra, que tratava sobre as características de uma composição de acordo com a
função desempenhada durante sua apresentação, esteve presente nas
preocupações de diversos tratadistas do século.

DOS ESTILOS MUSICAIS
Envolto pelo ambiente de propagação e reforma da música vocal italiana,
o castrato Pier Francesco Tosi (1653 - 1732) escreve seu tratado de canto intitulado
Opinioni de’ cantori antichi, e moderni o sieno osservazioni sopra il canto figurato (1723).
Nele tratou de codificar seus ensinamentos de canto criando um importante
trabalho de teorização da prática do canto. Tal importância é verificada na
recepção de seu trabalho, que foi traduzido em duas línguas no decorrer do
século: (1) em inglês (Observations on the florid song) realizada pelo compositor
alemão Johann Ernst Galliard e publicada em 1743; (2) em alemão com extensos
comentários (Anleitung zur Gesangskunst), feita pelo também compositor alemão
Johann Friedrich Agricola. Neste tratado, considerado como um dos melhores
livros sobre o assunto em sua época por Charles Burney, Tosi apresenta toda a
conceptualização teórica referente à prática de canto. Em meio à apropriação dos
paradigmas estilísticos da ópera na música de câmara e litúrgica, Tosi critica
aqueles que utilizam o canto vívido e variado do estilo teatral na música para a
Igreja. Esta divisão foi propagada por diversos tratados de composição
setecentistas, visto que estas atitudes de cuidado estilístico na expressão musical
refletiam as formalidades do século XVIII (RATNER, 1980). Apresenta-se então
uma problemática no pensamento musical deste cantor do século XVIII na
Europa: os estilos de cada manifestação deveriam ser mantidos apesar da forte
influência operística nos outros âmbitos da composição musical?
Tais estilos citados por Tosi: eclesiástico, camerístico, e teatral, são
designados pelo tratadista como referentes ao próprio universo da prática
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musical: a igreja, a corte e a ópera. Porém, esta divisão tripartida dos estilos
musicais remete aos escritos do teórico barroco Marco Scacchi, que em seu
tratado Breve discorso sopra la musica moderna, defende a existência desta
tripartição dos estilos musicais. Em seu pequeno panfleto de 16 fólios - que de
acordo com Palisca seria o esboço de um grande tratado que Scacchi pretendia
escrever (1994, p.89) - o músico italiano apresenta sua posição quanto a outros
compositores envolvidos em discussões estilísticas como Paul Siefert e Romano
Micheli. Apesar da divisão categórica entre música para igreja, câmara e teatro,
o compositor opera, em cada um destes estilos, na primeira ou na segunda prática
- o que evidencia um cuidado de Scacchi na demonstração de que ambas as
práticas poderiam ser utilizadas, independente da função da música. Os estilos e
suas subsequente subdivisões apresentados por Scacchi influenciaram diversos
tratadistas ao longo dos século XVII e XVIII. Christoph Bernhard, por exemplo,
desenvolve este sistema de classificação tomando como base a distinção entre
primeira e segunda prática, apesar de afirmar que somente a segunda prática
seria apropriada para o estilo teatral. Angelo Berardi, por sua vez, é mais fiel à
tripartição estilística de Scacchi enquanto Fux reconhece também esta mesma
divisão em seu Gradus ad Parnassum, apesar de tratar apenas com curiosidades os
estilos eclesiástico e de câmara. Outros tratadistas utilizaram o conceito de
divisão estilística porposto por Scacchi328, porém, foi o tratadista alemão Johann
Mattheson que fundamentou toda a discussão estilística do décimo capítulo do
Der vollkommene Capellmeister nos escritos do compositor italiano. (Ibid., p. 91-92)

328 No universo da tratadística musical luso-brasileira, há o exemplo de Rodrigo Ferreira da Costa
que em seu Princípios de música ou exposição methodica das doutrinas da sua composição e execução
apresenta a seguinte descrição à primeira seção de sua terceira parte - de acordo com o autor a
mais “subjeita ao imperio do gosto” (COSTA, 1820, p. 43): “Na Iª Secção tracto da Expressão musical
no caracter e desenho das composições: expondo as relações da Musica com a Poesia para exprimirem
os sentimentos e affectos do coração, os caracteres da Musica Religiosa, e os da Musica Dramática,
&c.” (Ibid., p. 43).

729

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

Tabela 1 – A divisão dos três estilos musicais de acordo com Scacchi. Retirado de PALISCA,
1994, p. 91.

O desenvolvimento do conceito de estilo para Mattheson durou 26 anos,
envolto por diversas polêmicas em relação aos seus conceitos e divisões
epistemológicas. A primeira é a critica de Johann Heinrich Buttsett indicando o
tratamento desorganizado e primitivo do assunto por Mattheson em seu libro
Neueröffnetes Orchestre. Sua divisão dos três estilos “Ecclesias, Theatri, &
Camerae”, para Buttsett, não deixa claro se estes podem ser aplicados à qualquer
música ou se tratam da razão de localidade da composição (tal dúvida ocorrepelo
fato de Mattheson apresentar diversas Arten de composição para cada estilo,
onde utiliza exemplos como coral, árias e recitativos - que poderiam ser
utilizados na música em estilo eclesiástico, porém com maior seriedade). De
acordo com Palisca, os diversos gêneros apresentados em cada estilo sem grande
preocupação com suas subdivisões podem estar ligados ao fato deste ser um
tratado destinado ao galant homme (1983, p. 410).
Buttsett então desafia Mattheson a construir uma diferenciação clara dos
três estilos, visto que de acordo com ele, todos estes encontravam-se misturados
e sua música seria a mesma. Por meio da citação de Kircher, Buttsett apresenta
uma divisão mais elaborada que a de Mattheson: os nove estilos citados no
tratado Musurgia Universalis. Tomando em conta as críticas de Buttsett, em seu
próximo tratado (Beschütztes Orchestre, de 1717) Mattheson toma como base a
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divisão estilística de Kircher e desenvolve novas ramificações a partir de outros
textos como o de Sébastien de Brossard (Dictionaire de Musique, de 1703), citando
os diversos epítetos da classificação deste, convidando o leitor a comparar os dois
tratamentos da concepção de estilos musicais (Ibid., p. 411 - 412).

Figura 3 – Categorias de estilos segundo Kircher. Retirado de PALISCA, 1983, p. 411

O desenvolvimento da classificação estilística por Matthesson culmina
então no tratado Der Vollkommene Cappelmeister, texto que tenta introduzir o
compositor em um campo de atuação no qual ele não é versado “sensibilidade
para propriedade estilística e decoro com caracterizações verbais que são mais
evocativas do que científicas” (Ibid., p.414)329. Desta forma, o capítulo de
Mattheson sobre os estilos em Vollkommener não seria então uma demonstração
racional de seu iluminismo, mais sim uma exploração não sistemática do assunto
permeado por três níveis de distinção de estilos. Além destes problemas a teoria
de Mattheson também apresenta “falta de definição temporal de um momento
no fluxo da mudaça estilística que circunscreveria a realidade musical” (Ibid., p.

“sensitivity to stylistic property and decorum with verbal characterizations that are more
evocative than scientific”

329
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422)330. A partir de sua filosofia pessoal, uma música poderia servir tanto para
igreja quanto para devoções privadas, desde que nenhum estilo seja classificado
fora das três esferas propostas pelo autor: a igreja, a câmara e o teatro. Porém sua
súmula da tratadística referente ao assunto apresenta um problema para o
compositor barroco: a sua capacidade de trabalhar com diversos estilos e gêneros
sem se esquecer da funcionalidade de sua música, organizando pensamentos
antigos e novos em uma perspectiva cronológica e pertinente ao seu tempo.

Figura 4 – Classificações de estilo segundo Mattheson. Retirado de PALISCA, 1983, p.414

DECORO E ESTILO
Seria então a correta utilização destes estilos o nó górdio da questão do
decoro da música litúrgica setecentista? No caso da recepção de obras de

“lacks temporal definition, of a moment in the flux of stylistic change that would circumscribe
the musical reality”

330
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compositores como Niccolò Jommelli, Davide Perez e Francesco Durante em
autores como Charles Burney e Girolamo Chiti, podemos observar o cuidado
destes na descrição de obras musicais e os estilos empregados nestas.
Charles Burney, em seu General History of Music, compara as Lamentações
de Jeremias destes compositores comissionadas pelo Papa e executadas durante
a semana santa de 1749. Em sua descrição, Burney indica o uso de diferentes
estilos entre os autores, e exalta o cuidado pela escolha de um estilo “antigo da
música eclesiástica” na composição de Durante, em respeito à solenidade da
celebração.

Posso me aventurar a dizer que todas parecem admiráveis; e
como os compositores foram homens de grandes habilidades, que
superaram-se nesta honrosa ocasião, é difícil determinar, em seus
diversos estilos, qual o melhor. As produções de Jommelli e Perez são
no elegante e expressivo estilo de oratório; e a de Durante mais no estilo
antigo da música eclesiástica; mais aprendido na modulação, mais
abundante na fuga, e mais elaborado na textura das partes, como pode
ser esperado de sua idade madura, e da solenidade do dia em que sua
música seria executada (BURNEY apud DOTTORI, 2008, p.33)331.

Em um exemplo da comparação entre dois Miserere comissionados pelo
Vaticano para a possível contratação de um novo mestre da Capella Giulia e
compostos pelos italianos Niccolo Jommelli e Davide Perez, Girolamo Chiti
aponta problemas no estilo da escrita de Jommelli, que mais tarde continua a ser
criticado pelo músico mesmo após sua elevação à mestre de capela Papal em
1750. Sobre as obras, Chiti aponta:

“I can venture to say that they all appear to me admirable; and as the composers were all men
of great abilities, who exerted themselves on this honourable occasion, it is difficult to determine,
in their several styles, which is the best. The productions of Jommelli and Perez are in the elegant
and expressive oratorio style; and that of Durante more in the ancient style of church music; more
learned in modulation, more abounding in fugue, and more elaborate in the texture of the parts,
as might be expected from his mature age, and the solemnity of the day on which his Music was
to be performed.”

331
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O escrito por Jumella foi tentado e escutado em silêncio
enquanto quase não se mantinha, e sem [o suporte do] cravo e
violoncelo eles não podiam encontrar uma maneira de executá-lo. Foi
tentado diversas vezes, mas pode-se ouvir suas incertezas e
dificuldades. Perez - que te saúda e agradece com todo seu coração e
devoção - teve seu arranjo tentado publicamente esta manhã, mas em
privado ontem em sua casa com meus músicos, e apesar de ter suas
passagens cromáticas, para dizer a verdade se mostrou velado e
aprendido (CHITI apud DOTTORI, 2008, p. 30)332.

Tais relatos, por mais singelos que sejam, evidenciam uma relação do trato
estilístico com o decoro musical no pensamento musical setecentista. Além da
consciência destes e outros autores coêvos, observa-se também a questão da
inveção musical e do decoro na música religiosa na encíclica papal Annus qui,
publicada pelo Papa Benedito XIV em 19 de Fevereiro de 1749, tendo como
principal assunto a distinção entre os estilos eclesiástico e teatral:

A norma para esta distinção era uma tentativa de reafirmação
dos comandos de Trento: as palavras deviam ser compreendidas e
servidas pela música; o compositor não poderia satisfazer as demandas
da expressão religiosa, nem na estrutura pura, nem em seu conteúdo
simbólico, mas sua própria espiritualidade deveria ser base de seu
trabalho (DOTTORI, 2008, p.29)333.

Desta forma, o decoro musical da obra religiosa, cairia nas mãos do
compositor que, caso fosse um homem de bom gosto, saberia não opor a relação
entre o conteúdo religioso e sua apresentação musical.

“The one by Jumella was tried and heard in silence as it hardly stood up, and without [the
support of] harpsichord and violoncello they couldn’t find a way to perform it. It was tried several
times but one could hear its uncertainties and difficulties. Perez - who greets you and thanks you
with all his heart and devotion - had his setting tried publicly this morning but privately
yesterday at his home with my musicians, and although it has chromatic passages, to say the
truth it came out veiled and learned”.
333 “A norm for this distinction was an attempted reaffirmation of Trent’s commands: the words
must be understandable and be served by the music; the composer could not satisfy the demands
of the religious expression, neither in the pure structure, nor in the symbolic content, but his own
spirituality should be the basis for his work”.
332
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DA ANÁLISE ESTILÍSTICA
Apesar das diversas descrições dos estilos musicais presentes nos escritos
setecentistas, para a verificação da aplicação destes no momento da criação de
uma obra musical, torna-se necessário o uso de uma teoria de análise estilística
que possa elencar os principais aspectos estilísticos das composições escolhidas
durante a pesquisa.
Em seu livro Style and Music: Theory, History and Ideology, Leonard Meyer
propõe uma teoria do estilo musical descrevendo este como “uma replicação de
padrões, seja no comportamento humano ou em artefatos produzidos por este,
que resulta de uma série de escolhas feitas dentro de um conjunto de restrições”
(1996, p.3)334. Em sua teoria do estilo, o autor propõe uma hierarquia entre estas
restrições composta de leis, regras e estratégias.
As leis são consideradas transculturais, ou seja, restrições físicas ou
psicológicas, princípios que governam a percepção e cognição de padrões
musicais. Tais princípios são divididos por Meyer em dois parâmetros musicais.
O parâmetro primário é a sintaxe, que nasce a partir da relação sucessiva de
diversos estímulos de maneira a estabelecer um critério específico de mobilidade
e fechamento. O Parâmetro secundário, descrito por Meyer como estatístico,
concerne fenômenos que possam ser descritos em termos de quantidade, por
meio da comparação, ao invés de relações causais.
As regras, por sua vez, são intraculturais, o mais abrangente nível de
restrições estilísticas. São nas regras que encontramos a maior parte destas
restrições e a maneira com estas restrições podem ser relacionadas uma com as
outras, sendo, desta forma, as mais importantes restrições para a observação de
grandes estruturas unificadoras em períodos musicais, por exemplo (Ibid., p. 17).

“a replication of patternig, wether in human behavior or in the artifactsproduced by human
behavior, that results from a seriesof choices made within some set of constraints.”

334
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Por fim, as estratégias seriam as escolhas dentro das possibilidades
estabelecidas pelas regras do estilo. O uso comum de estratégias pode gerar
aquilo que Meyer chama de restrições prevalentes e padrões particulares (Ibid.,
p. 23), ou seja, categorias de subdivisão de restrições que concernem o seu uso
compartilhado por compositores. São elas:

•

•
•

Dialeto: formado por subestilos criados a partir da aplicação de
regas e estratégias por um grupo selecionado (pela geografia de
uma área, nacionalidade, classe social ou função social de uma
obra).
Idioma: a maneira individual com que um compositor tende a
utilizar as regras e estratégias prevalentes de um dialeto.
Estilo Intraopus, a maneira como um padrão pode se relacionar
com todos os outros padrões desta mesma obra.

Por meio da análise comparativa destas restrições em obras escolhidas a
partir da premissa deste projeto (a verificação do decoro musical na música
litúrgica luso-brasileira setecentista), poderemos então verificar as parte das
escolhas possíveis durante a concepção e elaboração destas obras, ou seja, a
maneira como os modelos pré-composicionais da época foram utilizados de
forma a não se desvincular a composição de uma obra do decoro musical.

CONCLUSÃO
Ao nos deparar com os escritos musicais do século XVIII que acabam por
fazer grande uso do conceito de uma divisão estilística funcional, a questão sobre
a existência do decoro musical para obras litúrgicas emerge a partir da
formulação das questões presentes na introdução desta comunicação. Desta
forma, para verificar estes parâmetros, a proposta de análise consta das seguintes
premissas, e apresenta uma gama de compositores italianos, portugueses e
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brasileiros em voga no ambiente luso-brasileiro (ver figura 5), do qual serão
escolhidas obras de acordo com as seguintes regras de classificação da amostra:

•
•
•

Característica da Amostra: Obras litúrgicas escritas por
compositores em voga no universo luso-brasileiro.
Tamanho da Amostra: Mínimo de 5 exemplares por obra.
Proposta de Obras: Te Deum, Stabat Mater, Magnificat, Requiem.
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Figura 5 – Tabela com compositores que serão analisados para verificar a aplicação do decoro musical no ambiente luso-brasileiro setecentista

738

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

BIBLIOGRAFIA
BAIRD, Julianne C. (trad.). Introduction to the Art of Singing by Johann Friedrich
Agricola. New York: Cambridge University Press. 1995.
CARVALHO, Mário Vieira de. Razão e sentimento na comunicação social.
Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1999.
CHRISTENSEN, Thomas. Genres of Music Theory, 1650 – 1750. In: Towards
Tonality, Aspects of Barroque Music Theory. Leuven: Leuven University Press,
2007.
COSTA, Rodrigo Ferreira da. Principios de musica ou exposição methodica das
doutrinas da sua composição e execução / auctor Rodrigo Ferreira da Costa.... 2 Vol. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das Sciencias, 1820.
DOTTORI, Maurício. The Church Music of Davide Perez and Niccolò Jommelli,
with special emphasis on funeral music. Curitiba: DeArtes-UFPR, 2008.
MEYER, Style and Music: Theory, History and Ideology. Chicago: University of
Chicago Press, 1997.
NERY, Rui Vieira. Espaço Profano e Espaço Sagrado na Música Luso-Brasileira
do Século XVIII. In: Revista Música, vol. 11, 2006.
PALISCA, Claude V. The Genesis of Mattheson’s style classification. In:
BUELOW, George J.; MARX, Hans Joachim (ed.). New Mattheson studies. New
York: Cambridge University Press, 1983.
__________. Marco Scacchi’s Defence of Modern Music. In: Studies in the History
of Italian Music and Music Theory. New York: Oxford University Press, 1994.
RICE, John. Music in the Eighteenth Century. New York: W.W. Norton &
Company, 2013.
TOSI, P. F. Opinioni de’ cantori antichi, e moderni, o sieno osservazioni sopra il
canto figurato. Bologna, 1723.
__________. Observations on the florid song. Tradução de Galliard (1743).
Londres: Michael Pilkington, 1987. Reprint, Caligraving, 2002.

Mítia d’Acol. Mestrando em Musicologia pela ECA/USP, foi bolsista de iniciação científica do
Santander orientado pelo Prof. Dr. Diósnio Machado Neto. No ano de 2008 participou, com o
apoio do Pro-Int da USP, do CMS/Juilliard Institute for Music History Pedagogy que ocorreu na

739

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

Julliard Scholl em Nova York. Publicou em 2008 e 2011, em parceria com Rafael Registro Ramos,
artigos nos anais do VIII SEMPEM (Seminário Nacional de Pesquisa em Música) na Universidade
Federal de Goiânia e do 1o Congresso Brasileiro de Iconografia Musical na UFBA. Participou da
comissão organizadora do III Encontro de Musicologia de Ribeirão Preto e do I Simpósio para a
pedagogia da história da música. Em 2012 e 2013 apresentou comunicações na artigo V Jornadas de
Jóvenes Musicólogos y Estudiantes de Musicologia da Universidade Autônoma de Madri e no VII
Congresso Chileno de Musicología na Universidade de Concepción. Faz parte atualmente do
Laboratório de Musicologia do Departamento de Música da USP, e atua como cantor na Cia.
Minaz e maestro do Madrigal Minaz.

740

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

Retórica e Partimento na música sacra de André da Silva Gomes
Ozório Bimbato Pereira Christovam
LAMUS-DM/FFCLRP-USP
ozorio.christovam@gmail.com
Diósnio Machado Neto
LAMUS-DM/FFCLRP-USP
dmneto@usp.br

Resumo
A imitação de modelos sempre foi uma prática pedagógica em qualquer expressão artística.
Durante o século XVIII, podemos nomear dois modelos relativos à composição musical: o
pensamento Retórico e a prática dos Partimenti. Este artigo tem como objetivo apresentar essas
duas perspectivas, propondo um diferente ponto de vista para futuras análises da música lusobrasileira do século XVIII.
Palavras-chave: Retórica; Partimenti; música Luso-brasileira; século XVIII.

Rhetoric and Partimento in André da Silva Gomes sacred music.
Abstract
The imitation of models has always been a pedagogical practice in any artistic expression. During
the Eighteenth-century, we can appoint two models concerning musical composition: the
Rhetorical thought and the practice of Partimenti. This article aims to present both perspectives
and proposes a different point of view for future analyzes of the Luso-Brazilian music of the
Eighteenth-century.
Keywords: Rhetoric; partimenti; Luzo-Brazilian music; 18th-Century.

INTRODUÇÃO
A prática pedagógica de imitação de modelos é recorrente dentro das
histórias da arte, no qual o ensino era passado de mestre para aprendiz a partir
da cópia exaustiva e repetição de tópicos específicos ou de conjuntos integrais335.
Tais modelos se tornavam um arcabouço teórico-prático para os artistas; e sendo
elementos semânticos reconhecíveis, diferenciava a linguagem adotada de cada

Nas artes plásticas podemos indicar a cópia e repetição de mãos, narizes, olhos, faces como
tópicos específicos e depois a cópia e repetição tanto do corpo quanto de telas e obras integrais.
335
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um. A partir do século XVII, a imitatio tinha como objetivo proporcionar a coleção
de modelos para que um artista pudesse expressar habilmente o que desejava,
ou seja, modelos que eram pensados e escolhidos antes da elaboração da obra de
arte para docere, delectare e movere os afetos das pessoas. Exemplifica-se esse
processo em Conférence sur l’expression des passions de Charles le Brun (1696), no
qual o autor apresenta um modelo para cada expressão facial das paixões, como
na Figura 1.

Figura 1, Estudo de modelos das expressões faciais de Charles Le Brun (1696) para
movimentação dos afetos: admiração (superior-esquerdo), susto (superior-direito), ciúme
(inferior-esquerdo), e tranquilidade (inferior-direito).

Durante os séculos XVII e XVIII, uma vasta produção bibliográfica trazia
a importância da imitação como processo pedagógico. Em Les beaux-arts réduits à
un même principe de 1746, Abbé Charles Batteux elege a escultura, a pintura, a
música e a poesia como “belas artes”. A caracterização dessas expressões
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artísticas respondia a uma proposta filosófico-ideológica de Imitação, que
pregava: A Imitação era pensada para influenciar o caráter e a alma:

A mente humana pode somente criar de uma maneira
imperfeita: todas as suas produções trazem a marca de um modelo. [...]
A música e a dança pode também moldar os acentos e gestos do orador
em sua tribuna, da mesma maneira em que o homem comum narra
uma história no decorrer de uma conversa. Mas não é por essa razão
que a música e a dança são chamadas de beaux-arts. Ambas podem ser
mal utilizadas; sons podem colidir entre si, sem rima ou razão para
choque, enquanto na dança, empurrões fantásticos e saltos podem ser
usados com efeito similar. [...] Nesses casos, nem a arte está trabalhando
dentro de seus contornos legítimos. Se elas [música e arte] estão a
cumprir o seu papel adequado, então, devem voltar para a imitação,
devendo ser o retrato artificial das paixões humanas. É assim, portanto,
que eles oferecem prazer e expressam sentimentos de uma [própria]
maneira e num grau que será considerada satisfatória. (BATTEUX apud
LA HURRAY e DAY, 1988: 37, grifo nosso)

Especificamente na música barroca do ambiente luterano, Dietrich Bartel
(1997) comenta também sobre este processo pedagógico:

Como em todas as outras disciplinas, a música era ensinada por
aprendizado de regras, estudo de exemplos estabelecidos, e imitação
de trabalhos dos mestres. O triunvirato de praeceptum, exemplum, et
imitatio era tão importante para o sujeito da música, quanto era para a
retórica. Para se tornar mestre na disciplina de composição, o
compositor barroco então tinha que gastar um grande tempo copiando
e então imitando as obras dos grandes mestres. Junto com o estudo e
aquisição de conhecimento teórico, o compositor também praticava
suas habilidades empíricas por observar o comportamento humano,
reconhecendo bem como analisando os fenômenos psicológicos sobre a
base de conhecimento teórico adquirido (BARTEL, 1997, p.34-35).

Dessa forma, pode-se definir modelo como um elemento ou um objeto a
ser reproduzido por imitação, ou aquilo que serve de exemplo ou norma, um
molde. Contudo, entende-se também que tal modelo, depois de ser internalizado,
era transformado levando em consideração a qualidade técnica individual de
cada artista e suas escolhas discursivas referente aos objetivos e demandas de um
processo comunicacional determinado por uma situação; por exemplo, a
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composição de uma Missa para um dia comum não seria igual a uma Missa para
a coroação de um Rei, pois, nessa negociação, haveriam códigos e protocolos
distintos e que deveriam ser respeitados para a manutenção de um decoro. Sendo
assim, modelos pré-composicionais se caracterizariam por elementos disponíveis
para e manipuláveis pelos compositores anteriores a efetiva construção do
discurso musical.
Iniciamos esse artigo tecendo algumas considerações sobre o compositor
atuante no Brasil, André da Silva Gomes (1752-1844), que assume, com provisão
dada por Dona Maria em 1774, o cargo de mestre de capela na Sé de São Paulo
sob o bispado do Frei Manuel da Ressurreição. Ressalta-se a extensa pesquisa de
Régis Duprat que sedimentou uma bibliografia baseada em documentos,
catalogou e editou obras musicais e reeditou e publicou o tratado A Arte do
Contraponto de André da Silva Gomes. Sobre sua instrução musical, Duprat
(1995) afirma que este teria sido aluno de José Joaquim dos Santos, fato
comprovado no texto de seu tratado, onde Silva Gomes explicaria a organização
do numeramento das vozes em uma fuga, “[…] seguindo invariavelmente a
doutrina e uso do nosso sábio e experimentado Mestre o Sr. José Joaquim dos
Santos, Mestre do Seminário da Patriarcal de Lisboa e insigne até hoje, e singular
nesta qualidade de Composição” (DUPRAT et al., 1998, p.177); porém, ainda não
foi possível verificar se Silva Gomes teria sido aluno regular ou externo do Real
Seminário da Patriarcal de Lisboa, instituição criada em 1713 por D. João V, tendo
como principal objetivo a formação de músicos para a produção musical
portuguesa. Ademais, ainda sobre a instrução do compositor luso-brasileiro,
Duprat (1995) reporta que este teria cópias manuscritas de partituras de José
Joaquim dos Santos, João Cordeiro da Silva, João de Sousa Carvalho, David
Perez, entre outros.
Cristina Fernandes (2010) levanta questões importantes que podem ser
aplicadas a Silva Gomes: haveria um lapso documental relativo às entradas e
admissões de alunos no Seminário, os livros de matrícula começam a ser
sistematizados a partir dos Estatutos de 1764 promulgados pelo El-Rey D. José, e
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crê-se que as admissões anteriores relatadas teriam sido feitas a partir de algum
outro documento ou de memória. Seguindo a necessidade etária de 8 anos no
processo de admissão (ou até 12 anos no caso dos castrati), Fernandes aponta a
dificuldade de considerar a situação discente de Silva Gomes, ou como aluno
regular ou como externo. Porém, o que seria um aluno externo na Patriarcal?
Sabe-se que os alunos externos não participavam de todo processo pedagógico
de internato e que eram liberados dos serviços litúrgicos, obrigatórios para os
seminaristas; mas, além disso, Fernandes aponta, levantando uma série de
pedidos de aporte financeiro, que por vários momentos o Seminário da Patriarcal
passou por precariedades predial, mobiliária e instrumental, o que prejudicava o
estudo dos alunos. Normalmente, os internos já tinham predileção para
utilização dos instrumentos, nesse panorama de precariedades, os externos
teriam grande dificuldade de se desenvolverem musicalmente ao ponto de serem
nomeados pela Rainha para assumir um cargo de mestre de capela, como foi o
caso de Silva Gomes, mesmo este cargo sendo na colônia.
Segundo Rafael Registro Ramos (2013), o tratado de Silva Gomes mostra
uma sensível leitura dos tratados portugueses e uma notável atualização teórica
em relação a estes exemplos; mas a atualização não se restringe à arte do
contraponto, e sim, a todo um pensamento poético-ideológico posto no século
XVIII. A nota da Lição 17 de seu tratado a Arte Explicada do Contraponto, na qual
Silva Gomes explica os preceitos da Fuga, justifica as escolhas metodológicas e
exemplifica toda a nossa proposta de pesquisa concernente a modelos précomposicionais:

Além desta Imitação Harmoniosa que se acaba de tratar [… a
fuga…], é precisa ao Compositor outra qualidade de Imitação, e é
aquela por meio da qual ele se propõe a imitar o gênio, o estilo e a
demarcha harmoniosa daqueles Mestres que forem reconhecidos
grandes e famosos nesta Faculdade, aos quais há toda a necessidade de
imitar. Não se nega absolutamente a possibilidade de haverem homens
mais favorecidos do Céu, uns do que outros, e que eles mesmos de per
si, independentes de imitarem a outros homens, possam abrir uma
nova estrada por onde livremente possam marchar sem guias; mas
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estes exemplos são tão raros e maravilhosos que eles devem ser
considerados como uns prodígios. Com efeito o nosso gênio por mais
feliz que ele seja tem necessidade de socorros estranhos para se nutrir
e dilatar. A nossa alma jamais de per si pode conceber, gerar e
apresentar uma produção celebre se ela não tiver sido fecundada
primeiramente por algum abundante Manancial de Conhecimentos. É
verdade que todos os nossos esforços se tornariam inúteis, uma vez que
nos considerássemos destituídos dos dons da natureza, mas
igualmente esses mesmos dons da natureza, ainda que modificados
pela Arte, não poderão avançar um dilatado terreno sem que sejam
acompanhados, ajudados e socorridos pelos ótimos exemplares de
insignes Mestres, os quais nos comunicam em não sei que virtude
particular e oculta, que é só a que nos desembaraça na mesma execução
dos preceitos da Arte; muitos deles rigorosamente estabelecidos pelos
Antigos Mestres, porém felizmente modificados e suavizados pelos
Sábios Modernos que nestes tempos têm elevado ao mais alto ponto de
perfeição a Composição de Música, sendo também inegável que estes
mesmo sMestres tiveram a precisão de imitar outros famosos Modelos,
e polidos também por este Meio os seus felizes talentos, aumentando e
ainda polindo, por meio de novas descobertas, aquelas científicas
produções, nos transmitem e expõem à nossa admiração autorizados
Modelos, que imitemos: e em que igualmente aperfeiçoemos e
dilatemos as nossas ideias. Não devem ser atendidos pois, e nem
ouvidos aqueles que dominados de um espírito de presunção afirmam
que esta Imitação é uma espécie de servidão, que sufoca o vigor da
Natureza; aos quais nós respondemos primeiramente com o que
dissemos já respeito da Natureza sem procurar esta Imitação; e depois
disto com os exemplos que nos oferece a experiência de todos os dias,
nós vemos a grande utilidade que resulta da Imitação e que longe de
enfraquecer e sufocar, pelo contrário ela corrobora, aumenta, dilata e
faz realçar a mesma Natureza. Revela pois saber manejar, para que se
consigam estas vantagens, os preceitos desta Imitação, que se define
um empréstimo de ideias, de pensamentos, de sentimentos e passagens
dos escolhidos exemplares que nos propomos a imitar ou
aproximando-nos, ou diminuindo ou aumentando, os quais preceitos,
próprios da Faculdade Retórica e Poética, nos quais supomos o nosso
aluno de Composição de Música bem instruído, como preparatórios
desta Faculdade que tratamos; por isto deixamos aqui de os explicar
(DUPRAT et al., 1998, p.180).

É dentro de um universo de modelos disponíveis a André da Silva Gomes
que elencamos dois para esta pesquisa: a Retórica e os Partimenti, com a intenção
de abranger posteriormente outros compositores luso-brasileiros, ou que
influenciaram esse ambiente musical.
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1. O PENSAMENTO RETÓRICO
Durante meados do século XVI e ao longo dos séculos XVII e XVIII, a
retórica definida por Aristóteles, Cícero e Quintiliano extrapola as fronteiras das
expressões literárias e da oratória e alcança a música. Sabe-se das inúmeras
publicações em território germânico-luterano que propuseram alterações na
maneira de pensar a música especulativa e a música prática, relacionado-as às
discussões renascentistas referentes a notação musical e as perspectivas de
composição musical. A partir de 1490, no tratado Tetrachordum musicae, Adam
von Fulda redefine a matriz boeciana redimensionando o papel da Musica
instrumentalis,

introduzindo

uma

grande

proeminência

aos problemas

concernentes a concepção de uma música “mais humana”. Em 1553, no tratado
Rudimenta musicae planae, Nikolaus Listenius adota o termo Musica poetica como
um amálgama entre a Musica theoretica e a Musica practica, corroborando o
conceito renascentista do compositor como artista, ou como mais tarde vai ser
denominado, musicus poeticus (BARTEL, 1997, p.18-19)336.

Figura 02: Organograma da nova sistematização musical depois dos tratados Tetrachordum
musicae de Adam von Fulda (1490) e Rudimenta musicae planae de Nikolaus Listenius (1553).

Dietrich Bartel discute brevemente sobre a mudança do paradigma teológico para a visão
humanista renascentista: “O humano começou a tomar o lugar do Divino como objeto e sujeito
nas disciplinas. Para legitimar essa mudança de ênfase, as ciências foram “humanizadas"
enquanto, ao mesmo tempo, as artes foram abordadas através de uma justificativa e explicação
científica” (BARTEL, 1997, p.18).
336
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Na senda dos tratados germânico-luteranos, a “retórica musical” se
estabiliza como processo de composição, desde o Musica Poetica de Joachim
Burmeister de 1606 com as primeiras tentativas de análise retórica e o efeito de
figuras retórico-musicais nos ouvintes a Der Vollkommene Capellmeister de Johann
Mattheson de 1739 buscando uma teoria da melodia.
Porém, não é somente nesse panorama germânico que a retórica se torna
cara para os compositores; a retórica era uma expressão da erudição em qualquer
cultura cristã. José Augusto Alegria (1985) enuncia no estudo sobre o ensino e
prática musical nas Sés Portuguesas a importância dos professores de gramática
para a instrução do povo português ao longo e após a Reconquista portuguesa:

Mais complexo era o estudo da gramática, a scientia litteralis,
cujo âmbito de conhecimentos ultrapassava a simples formalidade da
leitura correcta dos textos. Ser gramático implicava já a análise de
regras e preceitos conducentes ao estudo das fontes da cultura
patrística ramificada por todos os sectores da sabedoria do tempo e o
natural acesso às obras dos clássicos latinos, entre os quais gozou de
especial prestigio o poeta mantuano Virgílio (ALEGRIA, 1985, p.21).

Ou seja, ser gramático implicava o conhecimento retórico ao aplicar as
regras e preceitos da cultura cristã. Avançando no tempo, temos uma situação
mais explícita, onde nos Estatutos do Real Seminário da Santa Igreja Patriarcal de
1764 está disposto na página 22:

Capítulo 4: Do Mestre da Gramática e do Vice-Reitor
N.1 O Mestre da Gramática será Presbítero secular ciente nesta arte, e
na arte de Rethorica exemplar, grave eleito por mim.
N.2 Será obrigado dar aos Seminaristas nos dias de estudo lição de
Gramática, ler e escrever, doutrino cristã, ajudar a Missa e benção da
Mesa nas horas adiante determinadas no Cap. 15. E a mesma aula do
exercício da Música servirá para as sobreditas lições, cuidadosamente
em que os Seminaristas sejam peritos nesta arte pelo método que eu
tenho ordenado, como também na Retórica (FERNANDES, 2010, vol.2,
p.130).
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Fica clara a transladação dos preceitos retóricos das artes literárias para as
artes musicais ao longo dos século XVII ao XIX em Portugal no estudo de Ana
Margarida Paixão (2008), que analisou 351 obras divididas em dois grupos: Obras
Literárias e Obras Musicais. Todo este corpus teórico é designado pela autora
como Artes de Escrita, recorrendo às definições de Ars de Aristóteles e Cícero.
Segundo Paixão (2008), Aristóteles em Ética a Nicómaco considera Ars como um
“[...] sistema de regras extraídas da experiência, mas depois pensadas
logicamente, que nos ensinam a maneira de realizar uma ação tendente ao seu
aperfeiçoamento e repetível à vontade […]” (PAIXÃO, 2008, p.16). Ou seja,
espaços de regulamentação e normatização de um código mediador da poiesis,
seja literária ou musical, consubstanciando-se em um modelo.
Pode-se exemplificar o estudo de Paixão com o próprio tratado de
contraponto de André da Silva Gomes, onde este demonstra a sua consciência
sobre a instrução retórico-literária, escrevendo de próprio punho:

Daqui pode concluir o Compositor instruído, não só como
Filósofo, a entidade diferente de cada hum dos sobreditos empregos;
podendo justamente distinguir o Contraponto Harmonia Docente, e a
Composição Harmonia Utente, isto é, parte que dá preceitos e parte que
os apresenta em execução; mas também pode observar como Retórico
a analogia da Faculdade Harmônica com a Faculdade Retórica; aqui se
observa o Contraponto relativo à parte da Invenção e a Composição
relativa a Disposição e à Elocução. Na Dissertação, que serve de
principio a esta obra, fica após demonstrado, quanto é preciosa ao
Compositor a Instrução Literária (DUPRAT et al., 1998, p.18).

Silva Gomes utiliza a divisão do processo retórico: Invenção (Inventio),
Disposição (Dispositio) e Elocução (Elocutio) para definir a abordagem do seu
tratado, pois a resolução do contraponto era um exercício, que para se tornar
música, deveria se utilizar de uma intencionalidade advinda do pensamento
retórico; ou seja, a manipulação das notas só se tornava uma expressão musical
com a retórica. Ademais, a instrução retórico-literária é tão fundamental para
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Silva Gomes, que este se exime de explicá-la, já que era conhecimento prévio para
o ensino do contraponto, como visto na nota da Lição 17, posta acima.
É evidente que vários aspectos ainda devem ser levados em consideração.
O processo retórico, sistematizado primeiramente por Aristóteles, é o primeiro
exemplo de processo comunicacional, no qual teríamos - e aqui um esquema
rudimentar de Teoria da Comunicação - um Emissor que externa uma
determinada mensagem para um Receptor, que interioriza esta mesma
mensagem, sendo que esta deveria ter um código comum entre os dois pólos. O
problema é que neste processo a retórica participa de duas formas: (1) como um
“modelo pré-discursivo” que seria a Inventio, onde seriam escolhidos os tópicos
a serem abordados; e (2) um modelo discursivo que seria a Dispositio e a Elocutio,
respectivamente a disposição das ideias e a sua decoração e ornamentação com
figuras retóricas.
Sendo um processo comunicacional, em que haveria uma interação
ideológica entre os partícipes (seja qual for a interação), o estudo da retórica pode
abrir caminhos e ultrapassar a análise de “o que fala” e o “pra quem fala”
(respectivamente, codificação da mensagem e definição de público alvo), mas
chegar no “por que fala” ou “por quem fala” (respectivamente, motivação e
replicação/manipulação de discurso). Entendendo a música como discurso, as
perspectivas de análise crítica do discurso aplicadas à música revelariam esses
pontos levantados.

2. A PRÁTICA DOS PARTIMENTI
O segundo modelo abordado é a tradição italiana de ensino de Partimenti.
Apesar do partimento não ter mesma função formal das estruturas retóricas de
primeira grandeza (o gesto musical, como afeto ou tópica), também estava à
serviço de um processo comunicacional que deveria localizar e dar conforto
intelectual ao ouvinte culto. O partimento, em linhas gerais, definia uma estrutura
que orientava a “solução” da malha contrapontística, ou como Robert Gjerdingen
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(2007) define, as schematas. Era mais uma das peças de identidade que,
conjuntamente com estruturas topificadas da melodia, herdeiras do sentido dos
afetos, constituíam uma discursividade objetiva que deveria causar uma
retroação forte no ouvinte pela identificação do discurso musical e sua adequação
ao momento e ao tempo.
Giorgio Sanguinetti (2012) afirma que a falta de uma definição exata dessa
ferramenta nos tratados e documentos italianos é decorrente do próprio processo
pedagógico em que esta estava inserida: um processo oral e passado
“artesanalmente” de professor para aluno, nos conservatórios, principalmente,
de Nápoles337. Além de estar intrinsecamente ligado ao Contraponto e à Técnica
de tocar instrumentos de teclas, o processo abordava gradativamente aspectos da
composição musical, podendo conter a carga semântica de toda uma obra, com
definições de estruturas fraseológicas, forma, textura, entre outras. A priori, tais
exercícios consistiam de uma linha instrumental de baixo, numerado ou nãonumerado, em que o aluno deveria realizá-lo levando em consideração
expectativas auditivas de coerência tonal e consonâncias/dissonâncias,
encaminhamento das vozes, cadências, Regra da Oitava, suspensões,
movimentos específicos do baixo e mudanças de escala.
No ambiente musical luso-brasileiro, Mário Trilha (2011) abriu as portas
para o estudo desta prática, analisando grande parte dos exemplos dispostos no
fundo do Seminário da Patriarcal. Primeiro, faz-se necessário diferenciar duas
possibilidades de documentos contendo esses exercícios: (1) as chamadas Regras
de Acompanhar, onde teríamos a descrição de alguns preceitos de realização
contrapontística, como formação de intervalos, movimentos das notas (paralelos,
oblíquos, contrários), em alguns casos a resolução possível de Regra de Oitava,
alguns exemplos de cadência, e depois uma seção com os partimenti; e (2) os

Em um mapa histórico, teórico e prático, Sanguinetti (2012) tenta mostrar o desenvolvimento
dos partimenti, apontando possíveis antecedentes (a prática de alternatim nos versos de órgão) e
as diferentes escolas: o Círculo Romano, Nordeste Italiano e Nápoles. Sanguinetti chega até a
propor uma ilustrativa “árvore genealógica” de influências teóricas com os principais mestres
desta arte.

337
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próprios compêndios de partimento, que comumente poderiam ter outros nomes,
como Solfejos de Acompanhar, onde só existiria os exercícios. Exemplificando
cada um: o documento Regras de Acompanhar de David Perez (P-Ln: C.N. 209),
com a formação do Tom, as consonâncias e dissonâncias, regras/explicações de
resolução de contraponto, a Regra de Oitava seguindo o ciclo das quintas (tanto
escalas sustenidas quanto bemóis) nas tonalidade maiores e suas relativas com
uma “progressão cadencial” com uma cadenza doppia (quatro tempos sobre a
dominante) em seus respectivos tons, Exemplos 01 e 02; e Solfejos de
Acompanhar feitos por José Joaquim dos Santos (P-Ln: C.N. 200), que não há
texto explicativo, iniciando diretamente nos exercícios.

Exemplo 01: Regra de Oitava - Escala de Dó maior ascendente e descendente em primeira
posição, com progressão cadencial e cadenza doppia.

Exemplo 02: Regra de Oitava com resolução - Escala de Dó maior ascendente e descendente
em primeira posição, com progressão cadencial e cadenza doppia.

Em relação a este documento de José Joaquim dos Santos, Mário Trilha
(2011), analisa todos os sessenta e cinco exercícios da primeira parte e os quarenta
da segunda parte, apontando o gradual aumento de complexidade, com
exemplos em dezenove tonalidades entre maiores e menores englobando as duas
partes, distribuídos em pequenas formas binárias, minuetos, passacaglias, gigas,
fugas e sonatas. Os Exemplos 03 e 04 representam, respectivamente, o primeiro
exercício da primeira parte e o primeiro da segunda.
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Exemplo 03: Exercício 1 da Primeira Parte do Solfejos de Acompanhar feitos por José
Joaquim dos Santos (P-Ln: C.N. 200)

Exemplo 04: Exercício 1 da Segunda Parte do Solfejos de Acompanhar feitos por José
Joaquim dos Santos (P-Ln: C.N. 200)

O Exemplo 03 é uma forma binária e pode ser resolvido com simples
consonâncias (con le simplice consonanze), além disso, pode-se observar a mudança
de escala de Dó para Sol nos compassos 5 e 6 pela sugestão do tetracorde (de Sol)
descendente juntamente com a suspensão em cima do quarto grau já do novo
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tom, sendo assim, o movimento 6-5-#4, caracteriza o #4 de Dó como sensível de
Sol. O Exemplo 04 apresenta uma dificuldade bem maior, com característica
fugada pela presença de mudanças de clave - Fá, Dó 4ª linha e Dó 1ª linha representando entradas de diferentes vozes - Baixo, Tenor e Soprano e Alto em
duo; e assim como o Exemplo 03, neste exercício também é possível notar a
mudança de escala para o V grau (de Sol para Ré) da tonalidade, porém a
resolução deste exercício requer o conhecimento de aplicação de dissonâncias
(dissonanze).
Como modelos pré-composicionais, os partimenti proporcionam uma
verificação da teoria musical do século XVIII (baseada no trabalho de
Sanguinetti) e uma analítica para compreensão de expectativas auditivas
possíveis/reconhecíveis (baseada em Gjerdingen). Sanguinetti (2012, p.342-346)
exemplifica essas duas possibilidades ao apresentar um determinado partimento,
Figura 05, e seu desenvolvimento até a organização do Prelúdio nº 21 do Cravo
Bem-Temperado de Johann Sebastian Bach.

Figura 05: Partimento com divisões de possíveis schematas representadas pelos colchetes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este

artigo

teve

como

objetivo

apresentar

dois

modelos pré-

composicionais disponíveis aos compositores do século XVIII sem distinção de
localidade, e que por isso, estavam disponíveis também aos compositores lusobrasileiros.
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Giorgio Sanguinetti (2012, p.344-346) faz alguns apontamentos entre o
processo de escolhas retórico-musicais e a resolução/desenvolvimento dos
partimenti até uma obra musical; dentro disso, o autor critica a posição de teóricos
como Johann Mattheson e Lawrence Dreyfus ao não creditar o devido valor aos
esquemas de baixo como fundamental para Inventio, e, defendendo a sua postura,
opina que não seria em toda música que o compositor faria uso do processo
retórico para composição musical.
Não se pretende aqui travar essa disputa, mesmo porque acreditamos que,
como modelos pré-composicionais, as duas plataformas estavam indissociáveis.
Para uma composição musical, qualquer motivação para qualquer escolha
musical já estaria ligada a algum ímpeto retórico, e qualquer resolução possível
levaria em conta os esquemas dos partimenti.
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Projeto de banco de dados para pesquisas musicológicas em
periódicos: um estudo de caso para os jornais da cidade
de Rio Grande
Pablo Palácios
Universidade Federal de Pelotas
pablo@sleepy.com.br
Resumo
A pesquisa “A música nos jornais de Rio Grande” utiliza periódicos como principal fonte de
pesquisa. O acervo possui notícias relacionadas a música encontradas em três jornais da década
de 1920, e, ao todo, somam-se mais de 1800 notícias. Neste trabalho, tratamos de apresentar o
método empregado para a organização do banco de dados do nosso acervo, descrevendo os
problemas que tivemos no início e a solução desenvolvida através do uso do framework Django.
Essa solução constitui-se em um banco de dados centralizado, onde todos os pesquisadores
envolvidos no projeto possuem acesso através da internet, e, além disso, nossa solução é dotada
de mecanismos de busca, classificação e ordenação de dados, facilitando futuras pesquisas em
nosso acervo.
Palavras-Chave: história da música no Rio Grande do Sul; pesquisa em periódicos; projeto de
banco de dados; python; django.

Database design for musicological research with journals: a study case for the Rio
Grande city newspapers.

Abstract
The research “A música nos jornais de Rio Grande” uses journals as the main source of research.
The collection has music related news found in three newspapers of the 1920s, and counting all
the material, we have more than 1800 news. In this work, we present the method used to organize
our news database, describing the problems we had at the beginning and the solution developed
by using the Django framework. This solution is made up in a centralized database, which all the
researches have access through the internet, and, more than this, our solution has interesting
features such as data research engine and assortment and classification of data, which will help
the researches that will come in the future.
Keywords: Music history of Rio Grande do Sul; journals research; database design; python;
django.

A pesquisa “A música na visão dos jornais de Rio Grande”, iniciada em
2010, tem como um de seus objetivos levantar as dinâmicas musicais presentes
na cidade de Rio Grande – em Rio Grande do Sul, Brasil – na década de 1920 por
meio da análise de periódicos publicados nesse mesmo período: A Lucta, O Tempo
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e Rio Grande. Além disso, a pesquisa também tem como objetivo formar e
disponibilizar um banco de dados para futuras pesquisas.
O método utilizado pode ser divido em três etapas principais: rastreio de
notícias sobre música, organização e sistematização das notícias encontradas e,
por fim, a análise delas. Dessas etapas, devido à grande quantidade de notícias
encontradas na primeira parte do trabalho e à dificuldade no processo de
classificação das notícias levantada por Ruthe Pocebon (2011), encontramo-nos
agora em um processo de reorganização e reclassificação dos dados. No entanto,
durante esse processo, alguns problemas de ordem prática e técnica apareceram,
o que acabou por dificultar o processo de revisão. Por exemplo, questões mais
simples, como erros em nomes de arquivos (que acabaram gerando problemas
complexos) até a dificuldade no compartilhamento de dados atualizados entre
pesquisadores.
Sendo assim, apresentamos com este trabalho um projeto de modelo de
banco de dados, bem como um sistema para análise dos dados e sua divulgação,
para um acervo de notícias de jornais. Para tanto, utilizamos o processo de
mapeamento de planilhas de dados em objetos por meio de scripts em Python
para o framework Django, com o objetivo de resolver os problemas encontrados e
facilitar o processo de revisão. A partir desse mapeamento, o framework Django
nos possibilita fazer listas de notícias utilizando consultas por termos de interesse
em cima de qualquer atributo dos nossos modelos de dados, facilitando a
extração de informações para atender aos objetivos de nossas pesquisas.
Por fim, este trabalho tem como por objetivo apresentar as tecnologias
empregadas nesse processo de reorganização, discutir o projeto de banco de
dados para pesquisas em periódicos e apresentar os resultados obtidos até o
momento com os jornais da cidade Rio Grande.

758

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

1. O ANTES
1.1. Estrutura dos diretórios
O banco de dados de notícias utilizado anteriormente consistia em um
simples diretório de arquivos que se organizava da seguinte maneira: o diretório
raiz armazenava 3 subdiretórios, um para cada jornal; cada diretório de jornal
possuía um subdiretório para cada ano, e esse, por sua vez, possuía um
subdiretório para cada mês. Para cada diretório de mês, maioritariamente,
encontrava-se uma lista de documentos de texto do Microsoft Office (arquivos com
extensão .doc) com as transcrições das notícias extraídas dos jornais. Esses
arquivos estavam nomeados, de uma forma geral, com a data da notícia,
precedida pelo seu título.
Vale notar que, embora cada diretório ou subdiretório possuísse um certo
nível de organização, se os analisássemos como um todo, as estruturas não
seguiam uma forma padrão. Por exemplo, ora os arquivos eram nomeados com
a data completa, ora com apenas o dia e o mês, ora só o dia.

Figura 1 – Estrutura dos diretórios.
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No fim disso, um arquivo poderia possuir um endereço tão longo e
confuso quanto essa descrição (e esse endereço poderia ser ainda maior
dependendo de onde o diretório raiz se encontrasse no computador do
pesquisador).

Figura 2 – Listagem de arquivos: longo e confuso.

Além disso, o diretório do periódico O Tempo diferenciava-se dos outros
dois por possuir um subdiretório extra, com fotografias das notícias. Quanto às
notícias desse periódico, devemos relatar que algumas delas ainda não haviam
sido transcritas, encontrando-se apenas no formato de imagem nesse diretório
extra ou com a imagem inserida em um documento .doc. Por fim, vale dizer que
algumas notícias possuíam apenas uma foto (geralmente referentes a pequenos
anúncios de lojas ou instrumentos), e outras possuíam até 9 fotos (como é o caso
da notícia da inauguração do Conservatório de Música de Rio Grande, que
ocupou o espaço de uma página inteira no jornal), mas todas com resoluções
altíssimas, fazendo com que essas imagens ocupassem bastante espaço no disco
rígido.

1.2. Interface
Para possibilitar a análise das notícias, foram criados arquivos de planilhas
(arquivo do tipo .xsl) para servirem de interface com a estrutura de diretórios.
Para cada jornal havia um arquivo de planilha e para cada arquivo de planilha,
havia uma planilha para cada ano de notícias.
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Figura 3 – Modelo de notícia antigo.

Como descreve Ruthe Pocebon (2011), o modelo de dados para descrever
uma notícia consistia nos seguintes atributos: ano, mês, dia, nome do periódico,
título da notícia em formato de hipertexto (apontando para o endereço do
arquivo que continha a notícia, seja sua transcrição em formato .doc, seja a
fotografia da notícia), página do periódico onde se encontrava a notícia, resumo,
autor e tipologias para classificações das notícias (figura 3). Cada um desses
atributos correspondia a uma coluna na planilha e cada linha na planilha
correspondia a uma notícia.
Diferentemente do caso dos diretórios, as planilhas se apresentavam
consistentes entre elas, pois todas apresentavam o mesmo modelo de dados
apresentado acima. No entanto, entre os valores dos atributos das notícias, o
nível de não formalização era grande. Notícias que se repetiam em um mesmo
mês possuíam uma lista dos dias nas quais elas se repetiam. Em alguns casos, os
delimitadores de dias variavam entre vírgulas, pontos, ponto e vírgula ou mesmo
textos, como “até”. O problema é que, se quiséssemos fazer uma consulta atrás
de todas as notícias de um específico dia, provavelmente omissões ocorreriam,
tendo em vista que quando há um intervalo de dias números podem ser
omitidos.
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Figura 4 – Problema com delimitadores: o número 17 não aparece no texto “16 até 23”.

Para o campo das tipologias, o problema era semelhante ao do campo dos
dias, pois, como descreve Pocebon, algumas notícias possuem mais de uma
possibilidade de classificação tipológica:

[a tipologia de um] anúncio de um concerto, no qual se lê o histórico do concertista
e o programa a ser executado (…) é composta por uma informação principal e outras
secundárias, registrando-se Concertos/Concertistas/Repertórios (POCEBON, 2011,
p. 2).

Sendo assim, esse atributo também recebia múltiplos valores e a sua
formatação na planilha também recebia delimitadores variados, como barras,
vírgulas e a palavra “e”, o que acaba por dificultar uma ordenação ou filtragem
das notícias por tipologias. Outro problema encontrado para esse atributo é que
ainda havia muitas notícias necessitando de revisão quanto à classificação
tipológica, visto que muitas ainda apresentavam tipologias já em desuso na
pesquisa.
Outro atributo que apresentava problemas de consistência em seus valores
era o de título e endereço, pois muitas notícias não possuíam o hipertexto com o
endereço da transcrição ou da imagem no diretório de arquivos. Isso acontecia
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principalmente nos casos em que a notícia ainda não havia sido transcrita para
.doc ou por existir mais de uma fotografia por notícia, impossibilitando a criação
do hipertexto, pois esse só permite o endereço de um arquivo por texto.
De acordo com o conceito de normalização de banco de dados relacionais,
todos os atributos de um modelo de dados devem possuir dados atômicos
(BEIGHLEY, 2010, p. 146), ou seja, cada atributo da nossa planilha não deve
receber mais que um valor, pois, assim, além de criarmos uma tabela consistente,
também nos facilitará fazermos consultas aos nossos dados posteriormente. Os
atributos dias, tipologias, título e endereço não possuíam dados atômicos, pois todos
recebiam mais de um valor. Uma consideração deve ser feita quanto ao atributo
página, pois embora esse campo também recebesse múltiplos valores (mais de um
número de página quando a notícia era longa) muito dificilmente serão feitas
consultas envolvendo número de páginas, caracterizando esse campo não como
um dado a ser pesquisado, mas sim como uma referência para o endereço da
notícia no jornal.

1.3. PESQUISADORES
Certamente, o maior problema encontrado no antigo banco de notícias era
a sua descentralização. Desde o início da pesquisa, em 2009, um número razoável
de colaboradores chegou a trabalhar na organização e sistematização das
notícias. Obviamente, a organização de um banco com milhares de notícias não
poderia ser trabalho para apenas um único pesquisador. Para viabilizar esse
processo, a estrutura de diretórios e as interfaces eram copiadas (duplicadas) no
computador de cada pesquisador, possibilitando que todos tivessem acesso ao
banco de notícias. No entanto, foi devido a isso que os maiores problemas
surgiram. Provavelmente, a origem de uma não padronização completa entre os
diretórios e as planilhas de interface tenham sua origem aqui, pois, em
determinados momentos, cada pesquisador era responsável por um jornal e cada
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um possuía um método de análise e maneira diferente de lidar com essas duas
estruturas.
Como Pocebon (2011) diz, na interpretação de uma notícia de difícil
compreensão, pode ser necessário recorrer a outro periódico para obter uma
classificação tipológica mais apurada. O problema gerado é: como manter todos
os integrantes da pesquisa com informações atualizadas sobre as notícias?
Também é importante dizer que, para complicar a nossa situação, houve
momentos em que havia mais de uma planilha por jornal – com informações
divergentes, ou com classificações tipológicas já em desuso – proveniente de
pesquisadores que já não trabalhavam mais no projeto. Nasceu outro problema:
como saber qual planilha continha a classificação mais adequada? Sendo assim,
inseriu-se mais uma etapa no processo de revisão das planilhas, a comparação e
revisão do trabalho feito por antigos pesquisadores.
Mas o fato de termos um número grande de pesquisadores e a
consequente replicação dos dados não gerou apenas um problema de ordem
prática, mas também problemas de ordem técnica. Muitos pesquisadores
significam muitos computadores e muitos computadores significam softwares e
versões de softwares diferentes, bem como sistemas operacionais diferentes com
sistemas de formatação de discos diferentes.
Cada software utilizado para a edição das planilhas possuía uma maneira
diferente de tratar os hipertextos com os endereços dos arquivos das notícias.
Alguns softwares utilizavam o endereço absoluto do arquivo com a transcrição
(ou da imagem), enquanto outros usavam endereços relativos estáticos em
relação ao endereço da planilha. Isso significa que alguns hipertextos levavam
para arquivos que estavam no computador de outro pesquisador ou para
arquivos que se encontravam em estrutura de diretórios utilizada por esse
mesmo outro pesquisador. Ou seja, havia hipertextos com endereços que não
levavam aos arquivos das notícias, embora esses tivessem sido copiados para o
computador do pesquisador. Somente os softwares mais recentes faziam uma
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análise da estrutura de diretórios e corrigia os endereços dos hipertextos
automaticamente. Mas, se por acaso houvesse uma vírgula a mais ou a menos no
nome de um arquivo ou no nome de um diretório, o software não seria capaz de
atualizar os endereços. E isso nos leva a um segundo problema que tivemos:
embora a estrutura de diretórios e os nomes dos arquivos não fossem mais
alterados, o endereço dos hipertextos podia ainda estar errado, mesmo se
apontando para o lugar certo, parecendo-nos como alguma falha no arquivo de
planilhas (um bug na planilha). A justificativa para esse evento é o fato de cada
sistema operacional e cada sistema de formatação de arquivos tratar de forma
diferente nomes de arquivos longos e caracteres não ASCII (por exemplo ç, é, ã e
letras que não estão presentes no alfabeto inglês). Como visto anteriormente,
alguns endereços de arquivos poderiam ser bem compridos em função da
estrutura de diretórios, fazendo com que alguns sistemas truncassem o nome do
arquivo. Também vimos que os arquivos eram nomeados com os títulos das
notícias, e em todas as vezes que havia um caractere não ASCII no título da
notícia, esse era convertido para números hexadecimais. Por exemplo, o par de
chaves “[texto qualquer]” presente no título de algumas notícias (e, portanto, no
nome do arquivo) era alterado para “5Btexto qualquer5D”. Na planilha, o
endereço do hipertexto estava certo, mas no sistema de arquivos o nome aparecia
errado, quebrando o hipertexto. Enfim, mais uma etapa era adicionada ao
processo de revisão, verificar os endereços dos hipertextos; e cada vez mais o
pesquisador se distanciava de “apenas” revisar as classificações tipológicas.

2. TRANSIÇÃO
Para poder resolver os problemas levantados anteriormente e possibilitar
um fluxo de pesquisa livre de detalhes que se afastam da prática musicológica,
propus, com este trabalho, um novo modelo de banco de dados e uma nova
interface para interação com ele. Esse novo sistema deveria facilitar a
manipulação das notícias. O modelo de banco de dados e o método para
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conversão do banco antigo para o novo são os mesmos utilizados em trabalhos
anteriores e consistem no uso do framework Django para o mapeamento dos
dados e a criação de scripts em Python para a conversão, pois, como visto em
outros trabalhos:

O uso do framework Django […] nos possibilita tratar os dados
como se fossem objetos e não apenas como linhas em uma tabela,
dando-nos praticidade na extração dos dados relevantes à pesquisa,
evitando que buscas manuais em tabelas gigantes sejam feitas.
(PALÁCIOS, 2013, p. 5)

A primeira etapa consiste em redefinir o nosso modelo de dados, ou seja,
redefinir quais são os atributos do nosso objeto de pesquisa, no nosso caso, uma
notícia. Começamos por desmembrar o modelo antigo em três novas classes –
Notícia, Jornal e Tipologia – pois julgamos ser a melhor representação do nosso
objeto de estudo na vida real.
Para a classe Notícia, unimos os atributos dia, mês e ano do modelo antigo
em um único atributo chamado data. Pelo fato do atributo data somente permitir
um dia por data, criamos mais dois atributos para Notícia: repete? e notícia base.
Dessa maneira, possibilitaremos a criação de notícias repetidas baseadas em uma
única notícia e, caso haja necessidade de alteração em uma delas, todas as notícias
que possuam a mesma notícia-base serão alteradas. O atributo Título e Endereço
foi desmembrado em três novos atributos, Título, Endereço de Imagem e Transcrição
da Notícia.
É importante salientar que cada instância de nossas novas classes deverão
ter um identificador único: um número inteiro que não se repetirá em instâncias
da mesma classe, o que nos permite uma melhor comunicação entre as instâncias.
Sendo assim, o atributo tipologias da classe Notícia se transformou em uma lista
de identificadores de instâncias da classe Tipologia. Isso nos possibilita que, caso
encontremos uma melhor nomenclatura para uma determinada tipologia e
resolvamos alterá-la, todas as notícias que possuam essa tipologia em sua lista de
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tipologias serão atualizadas automaticamente, sem perder o vínculo com a
tipologia, pois apenas o nome foi alterado e não o seu identificador.
As classes Tipologia e Jornal possuem os mesmos atributos, que são nome
e descrição. No caso da tipologia, podemos colocar na descrição o que define
aquela tipologia, quais são seus limites de classificação e adicionar exemplos de
notícias que foram classificadas com ela.

Figura 5 – Transformação do modelo antigo no modelo novo.

Dessa maneira, caso o pesquisador encontre alguma dificuldade no
processo de revisão das classificações tipológicas, poderá recorrer ao banco de
tipologias para sanar suas dúvidas. Já para a classe jornal, o campo descrição
pode servir para delinear qual é o perfil daquele veículo, também para ajudar o
pesquisador no processo de revisão citado anteriormente. No fim, a
transformação do modelo de dados pode ser representado conforme a figura 5.
Definido o novo modelo, criamos as classes (Notícia, Jornal e Tipologia)
em linguagem Python na sintaxe do framework Django, e por meio do comando
syncdb nosso novo sistema para manipulação de dados está pronto, no entanto,
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sem nenhuma notícia ainda. O Django possibilita que insiramos várias instâncias
de nossas classes de uma só vez com o comando loaddata. Para tanto, nossas
instâncias devem possuir uma representação em texto no formato JSON. Para
sabermos qual é a formatação em JSON, criamos uma notícia dentro do sistema
gerado pelo framework e exportamos o banco de dados para JSON com o comando
dumpdata, obtendo um resultado semelhante à figura 6.

Figura 6 – Formato JSON das nossas classes.

A tarefa agora é transformar cada notícia do nosso antigo banco de dados
em sua representação em formato JSON e colocarmos todas em um único
arquivo, possibilitando a inserção desses dados no sistema gerado anteriormente
e permitindo que o Django transforme as nossas planilhas antigas em tabelas
dinâmicas que atendam às necessidades de nossos pesquisadores e facilitem
futuras pesquisas. Poderíamos fazer isso manualmente, escrevendo notícia por
notícia no seu formato JSON, mas devido à grande quantidade de material,
criamos scripts em Python para automatizar esse processo.
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Tendo em vista a quantidade de problemas na estrutura do nosso banco
de dados antigo, a criação do algoritmo de conversão tomou um certo trabalho.
Primeiramente, antes de escrever qualquer código, precisávamos chegar a um
mínimo de padronização entre os dados de nossas planilhas. Para isso, unimos
todas as planilhas em um único arquivo, criando uma lista gigante de notícias.
Reparamos aqui que não é prático analisar uma tabela muito comprida, pois o
arquivo demorava muito para carregar todas as notícias, tornando lenta a
navegação e classificação dos dados por meio de editor de planilhas. Após a
união das planilhas, padronizamos todos os delimitadores utilizados nos
atributos dia e tipologias, assim, nosso script seria capaz de entender em quais dias
determinada notícia se repete e quais tipologias foram utilizadas para classificar
cada notícia. Além disso, corrigimos todos os hipertextos que não possuíam o
endereço da notícia. Aqui, nos deparamos com o problema de haver mais de uma
imagem por uma notícia, impossibilitando que o hipertexto levasse a todos os
arquivos que compunham a notícia. Por se tratar de poucas notícias nesse caso,
utilizamos o editor de imagens GIMP para realizar uma montagem de fotos,
unindo todas as imagens em um único arquivo, permitindo assim, a criação do
hipertexto. Por fim, todos os campos que estavam vazios receberam um texto
informando que aquela informação não existia.
Nesse estágio, já possuíamos uma planilha com todos os campos
completos, no entanto, ainda com dois grandes problemas: ainda havia a
presença de tipologias já em desuso e endereços que não levavam a nenhum
arquivo. Para ambos os casos, a metodologia foi a mesma, criamos scripts em
Python para analisar o conteúdo desses campos e gerar listas com as notícias que
possuíam algum valor problemático. A começar pelas tipologias, nosso script nos
informou que havia mais de sessenta tipologias cadastradas, embora hoje
somente trinta e uma estejam em uso. Revisamos cada notícia que recebia uma
tipologia em desuso e as classificamos de acordo com as novas tipologias. A cada
reclassificação, rodávamos mais uma vez o nosso script para saber quantas
notícias ainda precisavam ser revistas. O interessante, aqui, é ter um controle
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sobre o processo de revisão, permitindo-nos programar para realizar as revisões
(por exemplo, a cada dia, revíamos uma tipologia em desuso, assim poderíamos
manter o foco sempre em um determinado conceito de classificação, além de
matar a ansiedade para saber quando o processo de revisão terminaria).
Já para a correção dos endereços, criamos um script para corrigir os nomes
de arquivos que apresentavam algum caractere em formato hexadecimal. Depois,
criamos outro script que gerava uma lista de notícias as quais, mesmo com os
nomes corrigidos, não levavam a nenhum arquivo. Para essas notícias, tentamos
por meio dos programas find e locale, presentes em sistemas operacionais com base
UNIX, localizar os arquivos em nossos diretórios. A surpresa foi saber que havia
hipertextos que apontavam para um mesmo arquivo, não por erro de quem
catalogou a notícia, mas sim por, em todas as vezes, a notícia ser uma duplicação
de outra notícia já existente. Por fim, criamos um script que criava um
identificador para cada notícia (um número inteiro que não se repete) e movia
todos os arquivos para um único diretório, nomeando-os com o identificador da
notícia e atualizando o hipertexto para apontar para esse novo arquivo. Caso a
notícia estivesse em um documento .doc, o script convertia-a para o formato
HTML. Esse último passo foi necessário pois, como dito anteriormente, havia
notícias que não haviam sido transcritas, mas que suas fotografias se
encontravam em um documento .doc. Dessa maneira, poderíamos utilizar o
analisador de HTML para Python BeautifulSoup para extrairmos as imagens e, caso
houvesse mais de uma imagem dentro do documento, utilizaríamos o programa
ImageMagick para realizar a união das imagens em uma única, sem que
precisássemos fazer isso manualmente. Além disso, o ImageMagick nos permitiu
diminuir o tamanho das imagens, reduzindo o tamanho do espaço em disco
utilizado para armazená-las.
Finalmente, com todos os campos revistos, com a remoção das tipologias
antigas, a revisão dos hipertextos e a revisão dos delimitadores, foi possível criar
o último script que convertia nossa interface em um documento no formato JSON.
A única característica especial aqui é que o script analisava se a notícia se repetia
770

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

ou não e, em caso afirmativo, criava novas instâncias de notícias com base nela
mesma, apenas alterando a data.
Outra característica interessante de nossos scripts é que tivemos o cuidado
de criar testes para eles utilizando o framework de testes unittest para Python, com
objetivo de garantir que todos os dados de entrada se convertiam em um valor
adequado e coerente. Isso significa que, antes de fazer a conversão completa dos
nossos dados, criamos notícias fictícias com dados problemáticos e testávamos
os nossos scripts nelas, permitindo-nos ver se as conversões estavam ocorrendo
de forma adequada ou não. Com os nossos scripts aprovados nos testes,
convertemos nossas notícias em um arquivo no formato JSON e o entregamos
para o Django fazer o resto do trabalho, isto é, transformar esse arquivo em um
banco de dados relacionais com nível máximo de padronização e nos entregar
uma interface para análise das notícias.

3. HOJE
Após todo o processo de transação do banco de notícias antigo para o
framework Django, possuímos agora uma interface para manipulação dos dados
que nos permite ser mais produtivos e dar passos mais largos na análise da
dinâmica musical da cidade de Rio Grande na década de 20 (figura 7).
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Figura 7 – Nova interface do banco de dados: classificações por título, jornal, data e autor,
bem como filtros (à direita e no topo) por data, jornal e tipologias. Campo de pesquisa por
termos no campo superior esquerdo.

Devido ao fato de o Django ser um framework para desenvolvimento de
aplicativos web, podemos instalar o nosso banco de dados em algum servidor de
hospedagem de sites, possibilitando acesso ao banco de notícias de qualquer
lugar do mundo e de qualquer dispositivo que possua um navegador web
(computadores, tablets, celulares...). Com isso, resolvemos o problema de
descentralização, pois os nossos dados ficam em apenas um lugar e, ao mesmo
tempo, acessíveis a todos os pesquisadores. Além disso, podemos configurar o
nosso servidor para realizar diariamente cópias de segurança dos nossos dados,
possibilitando que nossas notícias sejam recuperadas caso algum problema
técnico aconteça ou caso alguma notícia seja excluída equivocadamente. É válido
dizer que o framework também nos dá um sistema de autenticação, ou seja,
somente pesquisadores cadastrados no nosso banco poderão modificá-lo. Ainda
em relação à segurança, contamos com o sistema automático de validação de
entrada de dados do Django, isto é, nunca será possível atribuir um valor não
válido a um determinado atributo (por exemplo, o Django não permitirá inserir
uma letra no campo data), o que garante a consistência dos nossos dados.
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Mas, além de resolver problemas de ordem técnica e prática de nossa
pesquisa, o ponto mais interessante da nossa nova interface é podermos criar
novas listas de notícias, com ordenações ou filtros baseados nas tipologias, nos
nomes dos autores ou por datas de publicação. Não somente, o framework Django
possibilita também que busquemos por palavras dentro dos valores de cada
notícia. Um exemplo prático disso é que, por termos convertido os arquivos .doc
para texto puro, podemos criar uma lista de notícias que contenham em sua
transcrição o nome de uma determinada pessoa. Se somarmos isso com o uso de
filtros, podemos ter uma lista de todos os programas de concertos nos quais um
determinado compositor aparece, o que nos facilita se quisermos fazer um estudo
de repertório posteriormente.

CONSIDERAÇÕES
A criação de scripts em Python e o uso do framework Django nos auxiliou a
resolver vários problemas que tínhamos com o nosso antigo banco de notícias,
como, por exemplo, o de descentralização e a inconsistência dos dados. Além
disso, nos possibilitou novos recursos para utilizarmos em nossa pesquisa, por
exemplo, a capacidade de ordenação e filtragem das notícias, bem como a
capacidade de pesquisa nos valores dos atributos da notícia. No entanto, para
que o nosso banco funcione de forma eficiente, ainda precisamos terminar de
transpor todas as notícias que apenas se encontram no formato de imagem. Vale
dizer também que, pelo fato das notícias terem sido transpostas fielmente como
foram publicadas (com português de época e erros gráficos), poderá haver
omissões em listas de notícias provenientes de pesquisas por termos. Quanto a
isso, pensamos que um modelo ideal de notícia também deva incluir um atributo
para a transcrição em português atual e com os erros devidamente corrigidos.
Quanto às imagens, ainda pensamos que poderíamos diminuir o espaço
de disco utilizado, tendo em vista que uma única foto em alta resolução seria
suficiente para uma página inteira de jornal. Dessa maneira, além de também nos
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facilitar a leitura das notícias, isso também nos possibilitaria utilizarmos
futuramente um software de busca de texto em imagens, semelhante ao sistema
utilizado pelo acervo do jornal “O Estado de São Paulo”338.
Também é importante ressaltar que a migração de um banco de dados
utilizando o método apresentado nesse trabalho exige um conhecimento
específico quanto à programação e administração de sistemas, o que em alguns
casos exigirá um profissional qualificado na área para o desenvolvimento de
recursos específicos. Pelo mesmo motivo, também é difícil encontrar serviços de
hospedagem que ofereçam suporte às tecnologias empregadas, exigindo um
investimento um pouco maior se comparado com servidores que suportam
outras tecnologias.
Por fim, esperamos que com este trabalho tenhamos conseguido mostrar
novas possibilidades para pesquisas com periódicos. É possível que alguns
ajustes ainda sejam feitos em função da demanda dos pesquisadores, mas, devido
ao grau de organização que possuímos agora, isso não deverá ser um problema.
A próxima etapa consiste na finalização do processo de revisão das classificações
tipológicas e na criação de uma interface pública para que outros pesquisadores
não cadastrados no nosso banco também tenham a possibilidade de consultá-lo.
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Resumo
Em investigações recentes realizadas sobre a música instrumental na Madeira foi possível
observar que as danças ocuparam um lugar de destaque no repertório musical do século XIX. O
repertório encontrado é influenciado maioritariamente pelas danças europeias, mas começam
igualmente a surgir danças de origem americana, embora nem sempre seja fácil de concluir se
estas influências vieram directamente da América ou se vieram via Europa. O que é certo é que
muitos dos tipos de danças observados são comuns a outras regiões e países do espaço atlântico,
tais como os Açores, Cabo Verde ou Brasil.
As danças que chegaram até aos nossos dias são compostas e arranjadas musicalmente para
diferentes instrumentos e constituições instrumentais – piano, machete (espécie de cavaquinho),
viola, agrupamentos de bandolins, bandas e pequenas orquestras de salão –, sendo possível
encontrar um repertório variado constituído por valsas, polcas, quadrilhas, mazurcas, contradanças,
danças com indicações geográficas (africana, espanhola, turca, pastoril, etc.), one steps, maxixes,
tangos, entre outros.
A enorme proporção de danças no contexto do repertório encontrado permite concluir que este
tipo de música instrumental era a mais executada nos convívios sociais e privados do Funchal. A
sua importância tornou-se tão central que passou a fazer parte da educação da sociedade urbana
madeirense, sendo frequente encontrar referência a colégios que ensinavam as crianças e jovens
a dançar. Parte deste repertório foi recuperado recentemente e executado no âmbito da Coleção
Madeira Música.
Palavras-chave: Danças; Madeira; educação; convívios sociais; música instrumental.
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Resumo
Logo após a inauguração do Teatro S. João no Rio de Janeiro em 1813, surge uma pequena
polêmica entre Gastão Fausto da Câmara Coutinho, autor d’O Juramento dos Numes (apresentado
na inauguração do teatro) e Manuel Ferreira de Araújo Guimarães, redator do jornal O Patriota.
Disputa belicosa de caráter literário, a polêmica revela alguns dos pressupostos teóricos evocados
por ambas as partes, os quais mostram o conhecimento que os autores tinham de um debate que
já vinha acontecendo na Europa desde o início do século XVIII. A proposta do presente artigo é
examinar os pressupostos teóricos da disputa, com o intuito de mostrar os parâmetros usados
para pensar a ópera e demais espetáculos de música naquele período. Além disso, serão
analisados outros textos de Câmara Coutinho que tratam de temas relacionados ao teatro e à
ópera.
Palavras-chave: Teatro São João; G. F. da Câmara Coutinho; poética.

Gastão Fausto da Câmara Coutinho: Thoughts on opera, between polemics and poetics.

Abstract
Right after the opening of the São João Theater in Rio de Janeiro in 1813, a small polemic rose
between Gastão Fausto da Câmara Coutinho, author of O Juramento dos Numes (presented at the
opening), and Manuel Ferreira de Araújo Guimarães, editor in chief of O Patriota. A bellicose
dispute with a literary approach, the controversy reveals some of the theoretical assumptions
evoked by both parties, showing the two authors were aware of the extensive European debate
on opera. The purpose of this paper is to examine the theoretical assumptions of the dispute. In
addition, other texts on theater and opera written by Câmara Coutinho will be analyzed.
Keywords: São João Theater; G. F. da Câmara Coutinho; poetics.

Gastão Fausto da Câmara Coutinho é um autor ainda pouco estudado.
Conhecemos bem alguns aspectos do seu O Juramento dos Numes, apresentado na
inauguração do Teatro São João do Rio de Janeiro em 1813, e mais algumas
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poucas contribuições suas. Ao tomá-lo como objeto neste estudo, a proposta é
explicitar o universo teórico utilizado pelo autor (e por seus oponentes) no
pensamento sobre os espetáculos com música no mundo luso-brasileiro da
primeira metade do século XIX. Certamente há menos do que gostaríamos ou do
que necessitaríamos, mas é possível entrever um mundo um tanto subterrâneo,
que demonstra a circulação de autores e de seus livros. Talvez o mais
surpreendente seja ver que os diversos autores luso-brasileiros do período
referiram-se a uma série de importantes pensadores internacionais, mostrando
escolhas teóricas significativas.

Para o leitor moderno, a disputa em torno do Juramento dos Numes pode
parecer um tanto supérflua, lembrando mais uma rixa pessoal que por acaso se
processa através de um debate teórico. AYRES DE ANDRADE (1967, Vol. I,
p.112) não deu grande atenção ao episódio, lembrando apenas o alvoroço na
época das publicações: “Por uns dias O Juramento dos Numes agitou os meios
intelectuais da cidade, suscitando uma discussão meramente platônica sobre a
sua forma poética”340. Em um aspecto o autor tem razão: a disputa é mesmo sobre
a forma poética. A musicologia, como era de se esperar, sempre trouxe a
discussão sobre obras com música para os domínios da música. Mas é importante
lembrar que até boa parte do século XIX, as preceptivas poéticas e retóricas ainda
operavam como o fundamento para as discussões musicais.
A polêmica surgiu após a inauguração do Teatro São João e gira em torno
do libreto d’O Juramento dos Numes, com texto de COUTINHO (1813a) e música
de Bernardo José de Souza e Queirós341, espetáculo com música apresentado em
12 de outubro de 1813, antes da peça O combate do Vimeiro342. O texto apresenta

LEITMAN (1974) é mais específico ao tratar da polêmica.
Partitura na Biblioteca Alberto Nepomuceno, Escola Nacional de Música – UFRJ, Rio de
Janeiro, Ms. Q.-II.2.
342 Para mais detalhes sobre a apresentação e também uma discussão sobre a polêmica, cf.
BUDASZ (2008, p.151-179).
340

341
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uma pequena advertência, que será o foco de uma primeira crítica do redator d’O
Patriota (GUIMARÃES, 1813, segunda subscrição, n. 4, p. 92-93); Coutinho
responde às acusações e críticas através de uma publicação intitulada Resposta
defensiva e analítica à censura que o redator do Patriota fez ao drama intitulado O
Juramento dos Numes (COUTINHO, 1813b). O redator do Patriota, Araújo
GUIMARÃES (1814, terceira subscrição, n° 1, p.63-92), volta à carga com um
Exame da resposta defensiva e analítica à censura que o redator do Patriota fez ao drama
intitulado o Juramento dos Numes, &c., que, por sua vez, será respondido com
mais uma publicação de Câmara COUTINHO (1814b). A última informação de
que temos notícia é uma resposta indireta do redator d’O Patriota que se limitou
a fazer uma irônica citação de Alexander Pope343.
A ocasião de inauguração do teatro é, em si, um evento de grande
magnitude para a cidade do Rio de Janeiro naquele período; com a nova casa de
espetáculos, a corte podia retomar sua tradição de grandes apresentações e, com
isso, empreender a missão civilizatória no Brasil. Pela descrição dada no libreto,
Câmara Coutinho deve ter imaginado um espetáculo com muitos recursos: um
elogio inicial, o Juramento dos Numes, com as diversas cenas344, a música de Souza
e Queirós para alguns trechos, as máquinas e pinturas de Manuel da Costa e o
vestuário de Antônio Vieira Guimarães. É igualmente mencionada no libreto a
presença de dois bailes, um no fim da segunda cena e outro no meio da última
cena, depois do coro “Às armas lusos”. Na última cena também estava exposto
um retrato de D. João, diante do qual se realizaria o juramento que dá título à
obra. Como consta na advertência do libreto, uma peça foi representada em
seguida e tinha como tema a batalha do Vimeiro, em que as tropas francesas
foram expulsas de Portugal. Desse modo, no conjunto geral do espetáculo, o
Juramento dos Numes, apesar de todos os recursos empregados, seria um acessório

“There is a woman’s war declar’d against me by a certain Lord: his weapons are the same,
which women and children use, a pin to scratch, and a squirt to bespatter, &c.” Pope’s Letters, v.
3, Letter 70. (GUIMARÃES, 1814, terceira subscrição, n. 5, p. 110).
344 “A cena é parte nas faldas do monte Etna, parte no templo do Heroísmo”.
343
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da peça principal, que, contudo, não é conhecida até o momento. Sabe-se porém
que a encenação do Juramento não aconteceu como esperava seu autor, que
informava, em um dos textos da polêmica, que era uma “produção voltada a S.
A. R., representada na Sua Augusta Presença, e mandada imprimir por Ordem
do Mesmo Augusto Senhor, depois de revista pela competente Secretaria de
Estado” (COUTINHO, 1814, p.7), para, mais adiante queixar-se do fato de que
somente os coros foram cantados (idem, p. 10).
No texto, as citações de Terêncio345 e Horácio346 indicam o tom celebrador
da obra, que, como na União venturosa347, mostrará, em um domínio alegórico e
mitológico, as virtudes dos portugueses em geral, de D. João especificamente,
assim como dará um sentido à derrota dos franceses e à transferência da corte ao
Brasil. No elogio, a menção de Tito e Trajano, o traçar de um percurso de glórias,
os augúrios de sorte a D. Pedro, a comparação com os “augustos avós”, enfim
tudo indica a celebração típica dos prólogos. Muitas vezes, a homenagem direta
ocorre fora do drama, nos prólogos ou licenças finais, para que a ação
propriamente dita não se converta em uma reverência explícita. No drama,
muitas vezes, o tributo é alusivo, discreto, mas não é o caso deste Juramento dos
Numes.
No elogio também existem referências ao próprio Teatro São João,
retoricamente lembrado com modéstia, se comparado a dois edifícios romanos:

Neste artefato que rasteja às sombras
Dos dois pomposos de Marcelo e Balbo;
Onde, contudo, a lucinda virtude,
Fechando o mundo em círculo pequeno,
Rotas as névoas da calúnia infame,
Descortina, detesta e pune o crime (COUTINHO, 1813a, p.6-7)

Adelphoe: Istuc est sapere, non quod ante pedes modo est videre, / Sed etiam illa quæ futura
sunt, prospicere (Saber é não apenas ver aquilo que está diante de nossos olhos, mas, também,
antever o que existirá).
346 Ode XXV do Livro 3, vv. 17-18: Niil parvum aut humili modo, / Nil mortale loquar (Nada de
limitado e humilde/ nem de mortal falarei).
347 Música de F. Mazziotti, texto de Antônio Bressane Leite, apresentada em 1811.
345
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O comedido teatro que se inaugura deverá ter uma função educadora,
sendo uma escola da virtude, mesmo que não consiga, como lembra o autor,
imitar a produção dos grandes trágicos franceses. É importante destacar essa
passagem do elogio, pois ela dá ao teatro uma dimensão precisa, explicitando sua
função na sociedade, alinhada a uma antiga tradição moralizante que
permanecerá nas reflexões teóricas sobre o assunto. Também é relevante notar
que o autor não afirma uma posição clara com relação ao papel da música neste
drama, tendo, inclusive, feito a ressalva, no início, de que se tratava de uma
composição de um gênero que servia “mais para deleitar que para instruir”, o
que o eximiria do rigor dos preceitos poéticos para o gênero dramático.

No exame da “Advertência” ao Juramento dos Numes, podemos encontrar
um tema recorrente na reflexão sobre a ópera, que atravessa tanto a tradição
italiana quanto a francesa, e que também está presente no pensamento lusobrasileiro sobre os espetáculos com música:

Este drama é alusivo à peça que há de representar na noite da
abertura do Real Teatro de S. João, que tem por título “O Combate do
Vimeiro” e serve como de prefação à mencionada comédia. É
desnecessário lembrar aos leitores judiciosos que nas composições
deste gênero, que servem mais para deleitar que para instruir, não se
deve exigir o severo cumprimento dos preceitos dramaticais [sic]:
hajam [sic] vista a Voltaire, Metastasio, Molière, Goldoni, e outros, que
sendo aliás tão prolixos na exata perfeição das suas grandes obras o não
quiseram ser naquelas de que trato.
Se me criminarem acerca do estilo que sustento um tanto
levantado, e porventura impróprio da poesia dramática, responderei
que a locução rasteira é vergonhosa na boca de uma divindade, e que
os objetos grandes devem ser grandemente tratados (COUTINHO,
1813a, “Advertência”).

A tensão entre os preceitos do teatro e as necessidades do drama com
música é uma constante na história da ópera e também na história da teoria da
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ópera. Se o gênero drama com música, pelo menos nos moldes da tradição
ocidental moderna, é uma criação que escapa às classificações antigas, aquilo que
mais parecia incomodar a crítica era justamente a série de exigências externas ao
texto (a música, os cantores, os cenários, os empresários, o público, etc.), que
tornariam impossível uma sistematização de preceitos e, consequentemente, de
critérios para as boas composições dramáticas. Na ópera, e em outras formas de
teatro com música, portanto, as regras ou convenções viriam de um uso abusivo,
que desrespeitava aquilo que deveria ser considerado o centro da produção, a
saber, o texto em si, com suas leis e exigências próprias.
A “Advertência” funciona, assim, não apenas como captatio benevolentiae,
mas também como reconhecimento de um gênero que lhe parece menor e tão
problemático. Ao citar grandes nomes do teatro dos séculos XVII e XVIII,
Coutinho refere-se tanto às obras desses autores como, provavelmente, aos
escritos que eles deixaram sobre os dramas com música; desse modo, parece
querer acostar-se à sombra dos grandes, buscando refúgio e proteção e indicando
que, se está a cometer algum pecadilho, não seria tão diferente de tantos outros
insignes autores do passado recente. De qualquer maneira, a referência mais
próxima, não citada na “Advertência”, mas apenas no Recenseamento, é a de
BOCAGE, que, no prefácio de sua Virtude Laureada (1805) escrevera:

Injustiça seria exigir o desempenho de todos os preceitos dramaticais
em uma composição deste gênero, cujo mérito essencial é aprazer os
olhos, por meio do espetáculo e variedade de cenas (apud NORONHA,
1867,v. 3, p. 172)348.

A Virtude Laureada pode ser tão problemática quanto a obra de Coutinho,
já que, além de ser um drama para música, com os “defeitos” inerentes ao gênero,

O texto de A Virtude Laureada, drama para música, pode ser lida em BOCAGE (1875, p.119138). COUTINHO (1853, p.29), refere-se a Bocage como “meu chorado amigo e mestre”. Teófilo
BRAGA (1902, p. 104-106) e NORONHA (1867, v. II e v. III, passim) confirmam a longa amizade
entre os dois escritores.

348
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participava igualmente de outro gênero detestado pela crítica desde o século XIX,
o do elogio dramático. No comentário sobre essas obras “menores” de Bocage,
José Feliciano de Castilho Barreto e NORONHA (1867, v. 3, p. 172) tentava
desculpar o autor, afirmando:

Injustos detratores de Bocage censuram as suas produções desta
ordem, como se os defeitos proviessem do autor! Tanto é menos
merecida a censura, quanto Bocage era o próprio que reconhecia o falso
e ridículo de semelhantes peças, como frequentemente dizia.

Falso, ridículo, variedade de cenas, aprazer os olhos e tantas outras
maneiras de dizer que as convenções do gênero são externas ao texto e que,
portanto, escapam a qualquer tentativa de regulação. Contudo, parece tratar-se
de uma justificativa que precisa ser relembrada constantemente, indicando a
tensão permanente com os preceitos poéticos. Se retornarmos a alguns dos
autores citados por Coutinho em sua “Advertência”, podemos encontrar a matriz
das questões. A famosa passagem das memórias de Goldoni, em que o autor
relembra sua frustrada leitura da Amalasunta diante de pessoas ligadas ao mundo
da ópera, com a consequente enumeração das convenções operísticas por parte
do Conde Prata, é constantemente citada por aqueles que criticavam as
exigências externas nas óperas:

Os três principais atores do drama devem cantar cinco árias cada um;
duas no primeiro ato, duas no segundo, e uma no terceiro. A segunda
atriz e o segundo soprano só podem ter três, e os últimos papéis devem
contentar-se com uma ou duas, no máximo. O autor das palavras deve
fornecer ao músico as diferentes gradações que formam o claro-escuro
da música, e cuidar para que duas árias patéticas não sucedam uma à
outra; é necessário distribuir, com a mesma precaução, as árias de
bravura, as de ação, as de meio-caráter, e os minuetos e rondós.
É preciso sobretudo cuidar de não dar árias apaixonadas, nem árias de
bravura, nem rondós aos segundos personagens; é necessário que essas

783

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

pobres pessoas se contentem com o que lhes é dado [...].(GOLDONI,
1973, v. 1, p.129)349.

Que os cantores fossem a principal injunção externa ao drama musical era
uma queixa constantemente repetida, junto com outras tantas que já haviam sido
elencadas por Benedetto Marcello, entre vários outros autores. Ao citar a
passagem de Goldoni, a crítica tende sempre a enfatizar a limitação imposta pelo
gênero do drama com música, mas insiste menos na passagem imediatamente
anterior, a qual, na versão italiana, mais detalhada, é:

Vossa obra, se fosse escrita diversamente, poderia ser uma boa
tragédia; mas o drama para música, que é por si uma composição
imperfeita, foi sujeitado pelo uso das regras contrárias, é verdade,
àquelas de Aristóteles, de Horácio e de todos os que escreveram sobre
a poética, mas necessárias para servir à música, aos atores e aos
compositores. O profundo Apostolo Zeno, o melífluo, elegante e
doutíssimo Metastasio conformaram-se a essas regras, e aquilo que
pareceria defeito em uma tragédia regulada torna-se beleza em um
drama para música. Lede com atenção os dois autores mencionados

“Les trois principaux sujets du Drame doivent chanter cinq airs chacun; deux dans le premier
acte, deux dans le second, et un dans le troisième. La seconde Actrice, et le second dessus ne
peuvent en avoir que trois, et les derniers rôles doivent se contenter d’un ou de deux tout au plus.
L’Auteur des paroles doit fournir au Musicien les différentes nuances qui forment le clair obscur
de la musique, et prendre garde que deux airs pathétiques ne se succedent pas; il faut partager,
avec la même précaution, les airs de bravoure, les airs d’action, les airs de demi-caractères, et les
menuets, et les rondeaux. ; Surtout, il faut bien prendre garde de ne pas donner d’airs passionnés,
ni d’airs de bravoure, ni des rondeaux aux seconds rôles; il faut que ces pauvres gens se
contentent de ce qu’on leur donne, et il leur est défendu de se faire honneur”. Nos prefácios às
suas comédias, na edição de Pasquali (1761-1778), Goldoni é ainda mais específico: “Il primo
Soprano, la prima Donna e il tenore, che sono i tre principali Attori del Dramma, devono cantare
cinque arie per ciascheduno, una patetica, una di bravura, una parlante, una di mezzo carattere ed
una brillante. Il secondo Uomo e la seconda Donna devono averne quattro per uno, e l’ultima
parte tre, ed altrettante un settimo personaggio, se l’Opera lo richiede; poiché (per parentesi) i
personaggi non devono essere più di sei o sette, e voi ne avete nove nel vostro Dramma. Le
seconde parti pretendono anch’esse le arie patetiche, ma le prime non lo permettono, e se la Scena
è patetica, l’aria non può essere che al più al più di mezzo carattere. Le quindici arie dei primi Attori
devono essere distribuite in maniera, che due non si succedano dello stesso colore, e le arie degli
altri Attori servono per formare il chiaro scuro. Voi fate cantare un personaggio che resta in Scena,
e questo è contro le regole. Voi all’incontro fate partire un Attor principale senz’aria, dopo una
Scena di forza, e questo ancora è contro le regole. Voi non avete nel vostro Dramma che tre
cambiamenti di Scena, e ve ne vogliono sei o sette. Il terzo Atto del vostro Dramma è il migliore
dell’Opera, ma questo ancora è contro le regole ...”. (GOLDONI, 1973, v. I, p.688-689).
349
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acima e compreendereis um pouco o que é o drama de que falamos, e
dele observareis as regras (GOLDONI, 1973, p. 688)350.

Aqui, a exclusão das regras tradicionais da poética é claramente
enunciada, mostrando uma incompatibilidade: as leis da ópera, se assim podem
ser chamadas, seriam contrárias àquelas das preceptivas antigas, mas necessárias
ao gênero musical. Assim, se Goldoni seguiu os preceitos e teve sucesso na
composição de sua Amalasunta, teria falhado justamente naquilo que seria
próprio do drama com música, ou seja, o respeito a ingerências externas,
especialmente os interesses dos cantores. Neste caso, a citação dos grandes nomes
– Zeno e Metastasio – serve para demonstrar que também os gigantes se teriam
dobrado aos costumes, mesmo se algum valor autônomo pudesse ser atribuído
às obras dos dois poetas cesáreos. O defeito intrínseco transforma-se em beleza e
em virtude, na visão de um pragmatista dando conselhos a Goldoni, o que não
seria corroborado por Metastasio em suas cartas nem em suas traduções e
comentários das poéticas de Aristóteles e Horácio.

No caso de Voltaire, o prefácio a seu Œdipe apresenta diversas
considerações sobre a ópera, lembrando o caráter bizarro e magnífico do
espetáculo, assim como a necessidade de sujeitar-se às exigências da música. O
autor também lembra que é preciso respeitar as três unidades, mas adverte que
algum tipo de ordenação é devida para torná-las melhores351. Ou seja, mesmo se

“La vostra Opera, se fosse scritta diversamente, potrebbe essere una buona Tragedia; ma il
Dramma per musica, ch’è per se stesso un Componimento imperfetto, è stato suggettato dall’uso
a delle regole, contrarie, egli è vero, a quelle di Aristotile, di Orazio e di tutti quelli che hanno
scritto della Poetica, ma necessarie per servire alla Musica, agli Attori e ai Compositori. Il
profondo Apostolo Zeno, il melifluo, elegante e dottissimo Metastasio si sono a queste regole
conformati, e quel che parrebbe difetto in una regolata Tragedia, diviene una bellezza in un
Dramma per musica. Leggete con attenzione i due Autori suddetti, comprenderete a poco presso
che cosa è il Dramma di cui parliamo, e ne rimarcherete le regole”.
351 “Cependant, quoique les opéras soient dispensés de ces trois règles, les meilleurs sont encore
ceux où elles sont le moins violées: on les retrouve même, si je ne me trompe, dans plusieurs, tant
elles sont nécessaires et naturelles, et tant elles servent à intéresser le spectateur”. Prefácio a Œdipe,
edição de 1730 (VOLTAIRE, 1877, v. 2, p.52-53).
350
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dispensados da observância das regras próprias da tragédia, os espetáculos com
música deveriam ter algum limite. Aqui reside o problema para os diversos
teóricos: quais seriam os limites razoáveis, quais os critérios a serem adotados,
qual o grau de rigor necessário?
Claro, são respostas difíceis e que nunca contentariam a todos. É
interessante notar como o questionamento e consequentes polêmicas surgem no
Brasil a partir da apresentação e publicação do Juramento dos Numes, sem nenhum
impacto no mundo da produção e do consumo das óperas. É como se o grande
problema fosse encenado novamente e o que mais surpreende é a permanência
do questionamento. A “Advertência” de Câmara Coutinho era razoável para
uma obra de pouca ambição como o Juramento, mas as acusações do redator do
Patriota e a polêmica que se segue revelam a dificuldade da questão, além,
provavelmente, de hostilidades pessoais entre os dois autores.

O ataque de Manuel Ferreira de Araújo Guimarães, redator do Patriota, é
o seguinte352:

Censura do Redator do Patriota.
O Juramento dos Numes, drama para se representar na abertura do
Real Teatro de São João, por D. Gastão Fausto da Câmara Coutinho.
É tão importante o assunto deste drama, que mal nos permite fixarmos
a nossa atenção no seu desempenho. Este trabalho vem mesmo a ser
inútil, quando o poeta na sua Advertência declara que nas composições
deste gênero não se deve exigir o severo cumprimento dos preceitos
dramaticais: hajam vista a Voltaire, etc.
Se isto quer dizer que os preceitos do poema dramático e lírico são
diferentes das regras da Comédia e da Tragédia, é uma verdade
inegável. Se quer dizer que não tem absolutamente regra, que é poema
de mera fantasia, os Mestres da Arte decidirão este ponto. Sei apenas
que muitos Autores têm tratado este objeto com bastante crítica.
Admiro particularmente J. J. Rousseau, que empregou a delicadeza do

Transcrevemos aqui a íntegra do texto, que pode ser lido tanto no Patriota quanto na Resposta.
Em nenhum momento o redator do Patriota publica seu nome. Câmara Coutinho, na Resposta,
analisa uma obra do redator e dá seu nome. Para um estudo sobre os vários aspectos d’O Patriota,
cf. KURY (2007).
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seu juízo em observações análogas; citarei apenas uma, que é filha do
bom senso: “On sentit qu’il ne fallait à l’Opéra rien de froid et de
raisonné, rien que le spectateur pût écouter assez tranquillement pour
réfléchir sur l’absurdité de ce qu’il entendait”, etc. Quanto aos
exemplos, eu respeito muitos nomes tão célebres para não anuir ao seu
testemunho. Mas Pandora, e o Tempo da Glória, do Trágico Francês,
muitas de Metastasio, as belas Psique e Anfitrião de Molière, sem
dúvida são assaz regulares.
O estilo, (diz o mesmo Poeta) que sustento um pouco levantado, e por
ventura impróprio da Poesia Dramática...
A Poesia Dramática, abrangendo diferentes ramos, suscetíveis de todos
os estilos, não é fácil saber qual lhe é impróprio: a locução rasteira é
vergonhosa na boca de uma divindade. Não entraremos no exame do
estilo levantado; deixemos isto aos Poetas, que merecem este nome.
Vulgus profanum não podemos entrar nos mistérios de Apolo. Nada
avançaremos sobre a disposição do Drama pela advertência apontada.
O muito, que estamos avezados a Camões, nos fez conhecer uma
imitação ou cópia no papel de Vênus: a sua fala a Vulcano tem seus
laibos das Est. 39 e 40 do Canto 2º; à pag. 15 faz lembrar a Est. 33 do
Canto 1º, com bastante saudade. Na página 17 pertende imitar Vergílio,
dizendo:
Ninfas quatorze, que a meu cargo tenho,
De tez nevada, e pudibundas faces
Hão de ser para vós, hão de ser vossas
Até aqui parece que o Poeta tem em vista o Sunt mihi bis septem,
ajuntando-lhe o que a meu cargo tenho, e a redundância hão de ser
vossas. É belíssima a imitação de Camões no Canto 6º.

Como se percebe pela leitura desse texto, a crítica adquire um tom de
provocação. Em primeiro lugar, preparando o ataque, está a total falta de
interesse na representação do drama; em seguida vem o foco da atenção: o gênero
dramático e as possíveis licenças . O redator do Patriota está sim interessado em
algum tipo de regra para o gênero dramático-musical; até aceita alguma
liberdade, mas acredita ser possível e recomendável a existência de regras, e,
como exemplo, cita obras de alguns libretistas, as quais constituiriam um modelo
de textos bem acabados, mesmo se concebidos como libretos. Desse modo, a
música e a relação entre o texto, a música e o espetáculo estão fora dos domínios
da discussão apresentada. O ataque prossegue então, com ironia, contra o gênero
“elevado” das falas e, posteriormente, contra o uso de citações não nomeadas de
Camões e Vergílio. A discussão encerra-se na tradução do nome Brontes, sempre
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em tom provocativo. Nota-se, através da enumeração dessas críticas, que o autor
estava interessado em atacar o mais que possível pequenas falhas de Câmara
Coutinho, sem se preocupar com o drama em si, com seu conteúdo, com a trama,
com sua relação com a peça apresentada em seguida, ou com o espetáculo. Por
isso fica a sensação de tratar-se mais de uma provocação pessoal do que uma
discussão mais direta sobre questões poéticas.
A polêmica vai crescendo, e as réplicas e tréplicas aumentam de tamanho:
a Resposta defensiva analítica tem 39 páginas, o Exame ocupa quase 30, o
Recenseamento tem 74. Em todos esses textos, exacerba-se o tom de provocação,
sempre aliado à ironia e a certo desdém. A discussão acontece dentro dos limites
da poética literária, com diversas citações de autores de todos os tempos e em
diversas línguas, e os polemistas parecem apenas querer demonstrar sua
infindável erudição. Os pontos levantados na Censura são discutidos à exaustão
por Câmara Coutinho, sempre com um toque de provocação; Coutinho sugere,
em vários momentos, a falta de competência para Araújo Guimarães julgar uma
composição poética e, ainda assim, a discussão parece infindável. Para encerrar
sua argumentação, Coutinho procede ao exame detalhado de uma obra poética
de seu inimigo, a fim de apontar-lhe os defeitos e deslizes. Em muitos aspectos,
a polêmica lembra, por exemplo, aquela entre Raguenet e Lecerf de la Viéville
um século antes.
Com relação a uma discussão específica do universo da ópera, ou pelo
menos, de dramas com algum tipo de música, Coutinho, na sua Resposta, diz
muito pouco. O autor reafirma preceitos tradicionais na análise de obras poéticas
em geral353, sem estabelecer limites em que obras com música deveriam ser
julgadas, apesar de mencionar que

“Para marchar em ordem estabelecerei primeiramente as três pedras fundamentais em que se
deve erigir o edifício dramático, que vem a ser, a unidade de ação, de lugar e de tempo, havendo
sempre em vista a verossimilitude que lhe é inseparável de todas as produções do nosso engenho,
e que mui vivamente deve manejar todos os negócios da poesia dramática, pois que esta não é
outra coisa mais que o retrato das nossas paixões metidas em jogo” (COUTINHO, 1813b, p. 3.).
353
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neste gênero de poesia dramática, urdida para aprazer aos olhos,
escorada em objetos fabulosos, e sustentada por personagens do
paganismo, não se pode conservar com inteireza o severo cumprimento
dos preceitos dramaticais (COUTINHO, 1813b, p. 5).

Ecoa aqui o grande problema, já reconhecido por Aristóteles, sobre a
relação entre o espetáculo e o texto, que vinha assombrando a teoria da ópera
desde seus primórdios. Coutinho afirma que obras como o Templo da Glória de
Voltaire e o Anfitrião de Molière são belas, mas igualmente monstruosas quanto
aos preceitos. Note-se que além do difícil reconhecimento de que obras com
música escapam às classificações tradicionais e, consequentemente, às regras das
poéticas, a necessidade de algum tipo de limite ainda faz parte das preocupações
dos autores; o problema sempre é determinar tais limites.
Coutinho discute igualmente a questão da imitação dos modelos, sempre
invocando Horácio, e problemas específicos de linguagem, para rapidamente
mencionar as dificuldades da encenação do Juramento:

Não entreteremos mais o leitor, acrescenta V. M., sobre um
drama que às Artes se empenharam em avultar. É falso; menos pelo
que diz respeito à Música e às vestiduras das personagens; tudo o mais
que pedi se me negou, como é público. Vênus, que deveria baixar à cena
envolta em uma nuvem, dentre a qual pouco a pouco se iria divisando
o seu carro de concha marinha tirado por dous cisnes, cujas rédeas
seriam dirigidas por seu filho Cupido; veio por seu pé, e só. O teatro,
que deveria representar as furnas Trinácrias, no fundo das quais se
veriam as chamas das forjas sopradas pelos foles, apresentava um pano
com um buraco ao lado, junto do qual apenas se descobria uma
pequena tábua pintada de vermelho, e amarelo. As safras que, nas
mutações de cenas se deveriam magicamente sumir pelos alçapões do
tablado, eram transportadas de rojo, pelos ciclopes para dentro do tal
buraco, fora de todo o natural; e deste modo é que as Artes se
empenharam em avultar o meu drama? (COUTINHO, 1813b, p. 15).

Com

relação

ao

quesito

“espetáculo”,

Coutinho

queixa-se

das

adversidades da apresentação, salvando apenas a qualidade da música e do
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vestuário. Interessante é a ironia do redator do Patriota, dizendo que as artes se
empenharam em avultar o drama de Coutinho. No fundo, o autor diz que o
drama não tinha qualidades e que, disfarçado e ajudado pelas demais artes, teria
seu valor aumentado. Tal tipo de pensamento é recorrente no mundo da ópera,
justamente porque os libretos quase sempre foram considerados como produções
menores, defeituosas, monstruosas de fazedores de versos, e que, somente no
conjunto do espetáculo, adquiririam algum valor digno de nota. Mas é
igualmente importante lembrar que a parte principal da polêmica entre os dois
autores estava nas qualidades literárias do drama de Coutinho.

No Exame da Resposta Analítica, surgem alguns temas e autores mais
específicos sobre a ópera: da Enciclopédia, o verbete Poème Lyrique de Grimm e os
verbetes Lyrique e Opéra de Marmontel, referências a Rousseau, sobre música e
poesia, além de o autor mencionar uma dificuldade com relação ao gênero
dramático da obra de Coutinho, para finalmente alfinetar, mais uma vez, seu
oponente:

Talvez que o seu poema não mereça a honra de ser contado a par dos
de Zeno, Metastasio, Quinault, etc. Mas neste caso devia antes o poeta
agradecer-me este obséquio do que culpar-me de rigoroso
(GUIMARÃES, 1814, terceira subscrição, p.69).

Novamente, as críticas são feitas dentro do âmbito exclusivamente
literário e o encerramento mostra a preferência, mais uma vez, pelo mestre
Aristóteles:

Eis-aqui, nem mais nem menos, o Juramento dos Numes. Debalde se
procura uma ação que tenha justa grandeza, como fala Aristóteles, ou
princípio, meio e fim; em vão se quer ver desempenhado um só preceito
deste grande Mestre; é tempo perdido fazer dos diversos retalhos uma
ação; não há ligação nem nexo; não se acham senão palavras
(GUIMARÃES, 1814, terceira subscrição, p.88).
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O autor não estava de todo equivocado ao dizer que não há ação na obra
de Coutinho; de fato, quase nada acontece no Juramento. Uma dificuldade que
aflora é justamente a da definição do gênero dramático, não exatamente da ópera
neste caso, mas de peças menores com alguma música. Se Metastasio dedicou-se
a uma série de obras “menores”, estudadas em detalhe por J. JOLY (1978), e se
mesmo em Portugal grande confusão quanto à definição, à nomenclatura e ao
uso de diversos gêneros já podia ser verificada desde os anos 1780, percebe-se na
polêmica em torno do Juramento uma dificuldade crescente354. Não apenas
quanto ao gênero dramático, mas também na definição de tradições. Durante
toda a polêmica, são citados, entre os autores modernos, de preferência os
franceses nos assuntos ligados à música e a ópera355. Quase nenhum autor
italiano, inglês ou alemão aparece no momento de discutir questões específicas.
Citar autores franceses, especialmente aqueles ligados a determinadas polêmicas
parisienses do século XVIII, para tratar de questões pertencentes ao domínio da
ópera italiana, ou digamos, de uma tradição italiana, é uma tomada de posição
que traz consigo outras dificuldades.
Quando os autores franceses procuraram definir o “poema lírico”, ou a
ópera, eles estavam, em geral, pensando na tragédie lyrique, com suas diversas
convenções;

mesmo

quando

se

debruçaram

sobre

a

ópera

italiana,

frequentemente as definições eram propostas com um olho nas querelas. Por
exemplo, a discussão sobre a classificação do Juramento como “poema dramático
lírico”, contestada por Araújo Guimarães, revela a inspiração francesa, o que,
num primeiro momento, não foi percebido pelo redator do Patriota. No

354 As dificuldades quanto ao gênero dramático complicam a discussão e o estudo do debate. No
fundo, é a mesma dificuldade que se tem ao tentar compreender a produção de dramas com
música durante o século XVIII e parte do XIX no Brasil: quanto de música havia nos espetáculos,
que música era usada, poderiam os espetáculos ser comparados às produções europeias
tradicionalmente definidas como óperas?
355 COUTINHO (1814, p.16) queixava-se: “São raras neste país as obras de Rousseau … Poucos
emprestam livros, não querendo desfazer-se deles”.
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Recenseamento, COUTINHO (1814, p.9-12) faz uma longa digressão pelas
definições de diversos autores franceses (Enciclopédia, Marmontel, Rousseau,
Lacombe), e indica a diferença entre teatro e ópera e suas consequências:

[...] quando, porém, a música se une à poesia lírica, forma uma espécie
de drama chamado ópera; mas este ou é trágico, ou cômico, pois se não
conhecem outras fontes da poesia dramática, com diferença que os
preceitos deste, sendo sempre os primitivos, sofrem considerável
alteração pela distância que vai de falar a cantar (p.10).

Ainda que pouco específica, a indicação de Coutinho é de que os preceitos
da poética estão presentes, mas distantes, na ópera. Estaria ele pensando na
tragédia lírica francesa, na ópera séria ou cômica italiana, ou nos diversos tipos
de ação dramática com música? Ou em uma teoria geral dos espetáculos com
música? Mais adiante, ainda no Recenseamento, o autor consegue elaborar um
pouco mais suas ideias sobre as convenções do gênero de seu Juramento:

Em todas as composições dramáticas da ordem da minha, que pela sua
premeditada pequenez não se tornam suscetíveis de envolver e de
desenvolver largamente o enredo, pois que o seu fim, como já deixei
dito, é o de aprazer aos olhos e aos ouvidos pelo meio da música e
variedade de cenas, o poeta deve demorar-se pouco em atar
circunstâncias que não sejam de pronta resolução; é neste lugar onde
tem a melhor cabida o semper ad eventum festinat de Horácio
(COUTINHO, 1814, p.57).

Como se pode depreender do conjunto de argumentos apresentados por
ambas as partes, todos os dramas ou comédias com algum tipo de música são
pensados dentro dos limites literários; ou seja, ainda que se aponte que o gênero
dramático com música escaparia das poéticas tradicionais, isso é feito apenas com
certa condescendência, uma vez que não haveria outra maneira de se pensar
espetáculos cujo fim é “aprazer aos olhos e aos ouvidos”. Este é um ponto
sensível, mesmo para os estudos atuais de história da música, uma vez que a
questão que se coloca é a seguinte: seria possível escrever sobre os espetáculos,
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em seu conjunto e em suas diversas facetas?356 E, sobretudo, seria possível
escrever uma poética do espetáculo em geral, de obras italianas, francesas,
portuguesas, brasileiras?

O mundo da crítica do Brasil, naquele momento, não parecia muito
preocupado com as questões teóricas relacionadas aos espetáculos com música.
A polêmica em torno do Juramento aparece como uma exceção e, no exame do
repertório referente ao período que vai da inauguração do Teatro São João em
1813 até o incêndio de 1824, percebemos diversas transformações no que diz
respeito à estrutura dramática das obras, a algumas questões musicais e também
a alguns elementos da representação. Mas sem ecos da polêmica entre Coutinho
e o redator do Patriota. São outras as crises que suspendem ou dificultam a
realização de espetáculos: a morte de D. Maria em 1816, a partida de D. João e
todos os acontecimentos políticos que culminam na Independência em 1822. As
dificuldades também se acentuam depois da Independência e o incêndio do
Teatro São João em 1824 coloca novos problemas.
A preferência geral do público estava nas obras em italiano, mas não
exclusivamente aquelas consagradas pela tradição do século XVIII; grande parte
delas tem origem em peças francesas, de caráter mais “romântico”,
acompanhando, assim, uma tendência europeia. Apesar do grande número de
comédias apresentadas, o conjunto não deve ser apreendido como homogêneo.
Coexistiram, na verdade, durante o período, três gerações de compositores de
obras italianas: uma com raízes muito claras no século XVIII, outra da primeira
década do século XIX, com algumas transformações nas características das
óperas séria e cômica, e, por fim, a novidade rossiniana. Mas essas três gerações
não aparecem isolada e paulatinamente na cena carioca; ao contrário, surgem
misturadas e convivem.

356 A

discussão tem movimentado estudos recentes sobre o assunto. Cf. ABBATE (2004) e BERGER
(2005).
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Claro, na década de 1810, existe o predomínio das óperas de Marcos
Portugal, mas também surgem as obras de Salieri, Paer e Puccitta. Se Salieri e M.
Portugal estão um pouco mais próximos, Paer e Puccitta já podem ser encarados
como introdutores de mudanças na ópera italiana: mudança de temas
(afastamento da tradição setecentista), organização mais flexível dos números
musicados e continuidade entre as diversas partes, uma aproximação mais
“realista” dos personagens e de suas ações. Mas também no final da década de
1810 há uma obra “isolada” de P. Rosquellas e a chegada do Tancredi de Rossini.
São dois momentos bem distintos da história da ópera. De Rosquellas a música
está perdida e não se conhecem outras composições; Rossini, ao contrário, é a
grande referência da ópera italiana naquele momento. O Tancredi é uma obra de
mudança na carreira do compositor e apresenta aquelas características que
Carpani tanto louvava. Alguns elementos “novos” estão ali representados: a
ênfase na melodia (ou cantilena), a instrumentação mais rica e mais desenvolta,
sobretudo se comparada à tradição mais tipicamente italiana, o uso do famoso
crescendo orquestral e também vocal, em que instrumentos ou vozes vão se
somando, aumentando não só o volume, mas também a riqueza de timbres.
Contudo, o papel título no Rio de Janeiro foi cantado por um castrato (Fasciotti),
o que distancia a apresentação brasileira da proposta original do compositor.
Esse dado é importante, porque confirma a grande liberdade que se tinha na
criação das óperas, adaptando-as às necessidades locais. E, dada a falta de
informação mais precisa sobre apresentações específicas, é difícil determinar
como de fato foram representadas.
Assim, para o público carioca, existia uma variedade de exemplos, não
muito extensa, porém próxima do que se realizava na Europa. A defasagem de
alguns anos não é tão significativa e não deve ser tomada como um atraso. O que
mais nos interessa, aqui, é essa liberdade na sequência das apresentações, que,
talvez, indique uma dificuldade para conseguir as partituras, para realizar as
encenações, para encontrar os cantores apropriados aos papéis. Mas, ainda aqui,
é possível notar a construção de um repertório, indicativo de um gosto específico,
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que constrói uma espécie de galeria da ópera, em que convivem diversas obras.
Algumas vão ficando esquecidas, outras teimam em voltar. De qualquer modo,
permanece o grande interesse por esse tipo de espetáculo e aquilo que parece ser
um desinteresse em pensar seus fundamentos teóricos.

Quatro décadas separam a publicação do Juramento e a da Paráfrase da
Epístola aos Pisões, publicada postumamente em 1853, mas que, segundo o autor,
vinha sendo escrita em 1848357. No meio tempo, Coutinho voltou a Portugal,
tornou-se o primeiro bibliotecário da Biblioteca da Marinha em Lisboa e, em certo
sentido, distanciou-se do mundo do teatro com música358. Ele não volta às
polêmicas levantadas havia mais de três décadas no Brasil. Sua preocupação,
como era de se esperar ao fazer uma paráfrase da poética horaciana não era a de
tratar especificamente de assuntos musicais, nem de temas ligados aos dramas
com música. No Prólogo, COUTINHO (1853, p.7) justifica sua empreitada:

A segura persuasão em que estou de que Horácio em alguns lugares
desta Epístola não se acha ainda explicado como, talvez, precisem e
desejem os principiantes estudiosos, o que por certo não deverá
provocar grande admiração se nos recordarmos que Mr. Dacier [...]
dissera que, apesar de tantos comentadores que o haviam precedido,
Horácio se achava em alguns lugares muito mal entendido.

Note-se que a proposta do autor não é puramente filológica ou histórica,
mas sim, a de compreender Horácio de modo a utilizá-lo como guia na criação
literária. Isso pode soar como antiquado ou retrógrado, em plena metade do
século XIX, depois de tantas transformações e depois das várias ondas
românticas. Especialmente no que diz respeito à presença da música, que aparece
em alguns trechos da poética horaciana, Coutinho não parece estar preocupado

“Agora mesmo, que estou escrevendo estas regras (em 13 de setembro de 1848) vai por essas
ruas [...]”. (COUTINHO, 1853, p. 82 dos comentários).
358 Para dados sobre as obras de Coutinho, cf. SILVA (1859, v. 3, p.136-137); NORONHA (1867, v.
2, p. 280-285; MENDES DE ALMEIDA, J. (1992.
357
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com debates recentes, mas as escolhas que faz de determinados autores como
guias para sua discussão são muito importantes. Desde o Prólogo, Coutinho
menciona Metastasio e sua tradução da Epístola (com os comentários) e também
o Estratto dell’Arte Poetica de Aristotile e suas diversas notas. Coutinho amarra
Horácio e Metastasio, citando um comentador que dizia deste último: “ele
recitava de cor quase todo o Horácio, era seu autor favorito”359. Ou, ainda,
quando lembra nas notas: “Metastasio, para quem sempre nos voltamos em
ocasiões difíceis” (COUTINHO, 1853, p. 95). Assim, a autoridade de Metastasio
é invocada para tratar de vários assuntos relacionados a determinadas passagens
da poética horaciana, e também outros eruditos dos séculos XVII, XVIII e XIX são
lembrados. Contudo, o Metastasio do Estratto e da Ars Poetica, especialmente nas
notas, é um autor particularmente empenhado em justificar o modelo do dramma
per musica. Estaria então Coutinho concordando também com essas preocupações
do autor italiano?

As notas de Coutinho limitam-se, de um lado, a concordar com a opinião
de que a tragédia antiga seria toda cantada (seguindo Metastasio) e, de outro, a
comentar a passagem em que Horácio menciona a decadência do teatro:

Nestes dezoito versos até sententia Delphis, explica Horácio como entre
os romanos o luxo fez degenerar o teatro da sua primitiva simplicidade,
dizendo que não só o teatro, mas igualmente as vestiduras cênicas, os
instrumentos músicos, e até a mesma música vocal sofreram alteração,
assim como o estilo dos poetas trágicos, os quais, pretendendo inculcarse sublimes, sentenciosos e pressagos, degeneraram em empolados e
tão escuros e confusos como os oráculos de Delfos. (COUTINHO, 1853,
Comentários, p. 100)

“Il recitait presque tout Horace par cœur, c’était son auteur favori”. Dictionnaire Historique,
Critique et Bibliographique, contenant les viés des hommes ilustres, célèbres ou fameux de tous
les pays et de tous les siècles, Paris, chez Ménard et Desenne, 1822, t. XIX, p. 21. A citação aparece
em COUTINHO (1853, p.9, nota 7).

359
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Coutinho parece concordar com Horácio a respeito da decadência teatral
em Roma e do papel da música. Na Poética horaciana encontramos nos versos
202-219 as normas concernentes à música, considerada um elemento da poesia
dramática. Mas a recomendação principal é de que a música se mantenha severa
e submissa ao texto, o que, podemos depreender, não acontecia de fato. A visão
horaciana, no que respeita ao uso da música, enxerga a decadência nos
espetáculos em que a música ultrapassou os limites que lhe eram próprios,
tendendo apenas a agradar o vulgo360. Assim, ainda que não tratando
explicitamente de dramas com música, Coutinho insiste no texto como elemento
predominante de qualquer composição. As questões quanto aos limites das
regras nos dramas com música, presentes na época da polêmica em torno do
Juramento dos Numes, aqui não aparecem.
Esse tipo de abordagem com relação ao papel da música nos espetáculos
teatrais, desenvolvida numa proposta cujo principal objetivo não é a discussão
das óperas, revela sobretudo um forte alinhamento com as poéticas tradicionais
e com o pensamento de boa parte do século XVIII que sempre tentou domesticar
a ópera dentro do domínio das preceptivas. Os italianos, de algum modo, já
tinham percorrido um caminho mais longo, de distanciamento com relação às
preceptivas, com certo impulso “romântico”361, e com vários desdobramentos
nas óperas compostas até a primeira metade do século XIX. Mas mesmo no
mundo italiano, um livro como o de C. Ritorni (1841)362 mostra a tentativa de
compreender o drama com música mais recente, mas também, com propostas de
como construir um bom drama segundo “a razão poética”363. O esforço de
Coutinho, se encarado dentro de um contexto europeu mais amplo, não soa assim

Rostagni (HORÁCIO, s/d, p. 60-61), em seu comentário sobre o trecho, recomenda alguma
cautela quanto à ênfase na degeneração, lembrando que “qui Or. indulge più che altrove allo
spirito del Vecchio Catone che alla santità dei primitivi costumi opponeva in ogni cosa la
corruzione dei nuovi”.
361 Trata-se de um tema extenso, mas para uma visão de conjunto sobre o problema do
romantismo e a ópera italiana da primeira metade do século XIX, cf. TOMLINSON (1986).
362 Para mais detalhes sobre as ideias do autor, cf. FABBRI (1981) e BALTHAZAR (1988–9).
363 Especialmente no livro II (RITORNI, 1841, p. 77-196).
360
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tão retrógrado, mesmo se os referenciais teóricos e de repertório com que ele
trabalhava já há algum tempo haviam caído em desuso. Na trilha do Romantismo
no Brasil, porém, outras propostas surgiriam, sobretudo com um forte teor
nacionalista, mas nem por isso despregadas das preceptivas tradicionais.
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Resumo
O tratado de contraponto Arte Explicada de Contraponto (c. 1800), do lisboeta André da Silva Gomes
(1752-1844), residente no Brasil desde 1774, certamente possuiu como modelos pedagógicos a
teoria presente na Metrópole. Além da relação óbvia com tratados intitulados “de contraponto”,
os preceitos abordados por Silva Gomes podem ser identificados em tratados de
acompanhamento, oriundos da tradição dos partimenti. Através desse ensino, os discípulos
aprendiam e absorviam as fórmulas protocolares da composição musical. Nesse contexto, este
texto pretende estabelecer um vínculo entre o tratado supracitado, e a tradição pedagógica do
contraponto vigente em Portugal que se mostrou herdeira de modelos didáticos italianos. Mais
especificamente, compara-se o tratado brasileiro com as plataformas teóricas fundamentadas
sobre os escritos de autores portugueses como Manuel Pedroso da Silva, Alberto Gomes da Silva
e Francisco Ignácio Solano e autores italianos como Francesco Gasparini e Fedele Fenaroli.
Palavras-chave: Ensino do contraponto; regras de acompanhar; André da Silva Gomes.

The teaching of counterpoint by André da Silva Gomes: a visit to Portugal

Abstract
The treatise on counterpoint Arte Explicada de Contraponto (c. 1800) was written by the Portuguese
André da Silva Gomes (1752-1844), who lived in Brazil since 1774. It was certainly grounded on
the music theory that was practiced in Portugal. The treatise can be seen as related not only to
other treatises whose titles are “on counterpoint”, but its rules can be found in treatises that deals
with accompaniment, which come from the partimenti tradition. Pupils learned and absorbed the
many formulas of music composition through that model of teaching. This article thus intends to
set forth a connection between the aforementioned treatise and the Portuguese pedagogic
tradition of counterpoint that was inherited from Italian didactic models. More specifically, the
Brazilian treatise is compared with the theoretical platforms based on the writings by Portuguese
theorists such as Manuel Pedroso da Silva, Alberto Gomes da Silva and Francisco Ignácio Solano,
and Italian theorists such as Francesco Gasparini and Fedele Fenaroli.
Keywords: Counterpoint pedagogy; rules of accompaniment; André da Siva Gomes.

INTRODUÇÃO
As práticas musicais europeias, no século XVIII, compartilhavam
sonoridades em comum, fundamentadas sobre protocolos diversos que atuavam
enquanto padrões de comunicação. Isso se dava especialmente nos círculos
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cultos, pois esses modelos comunicacionais representavam também uma forma
de distinção social. Desde pelo menos a década de 1980, com Leonard Ratner, a
musicologia se mostra atenta a essas questões, sofrendo atualizações teóricas e
metodológicas cujas perspectivas lidam com as estruturas musicais enquanto
estruturas discursivas. Novas teorias emergiram com isso, como o estudo das
tópicas e a questão da retórica musical, por exemplo. No âmbito do ensino
musical, no qual a manutenção dessa tradição se firmava, uma das mais
importantes considerações refere-se ao ensino do contraponto. Além de sua
presença óbvia em tratados intitulados “de contraponto”, ou então referidos
como “documento harmônico”, “música prática”, seu ensino encontrava-se
também em tratados sobre “regras de acompanhar” e manuscritos musicais,
quase sem a presença de texto escrito, dedicados ao ensino dos partimenti.
Através desse ensino, os discípulos aprendiam e absorviam as fórmulas
protocolares da composição musical. Nesse contexto, este texto pretende
estabelecer um vínculo entre o tratado de contraponto Arte Explicada de
Contraponto (c. 1800), do lisboeta André da Silva Gomes (1752-1844), residente no
Brasil desde 1774 como quarto mestre de capela da Sé de São Paulo, e a tradição
pedagógica do contraponto vigente em Portugal, parcialmente herdeira de
modelos didáticos italianos. Mais especificamente, compara-se o tratado
brasileiro com as plataformas teóricas fundamentadas sobre os escritos teóricos
de autores portugueses como Manuel Pedroso da Silva, Alberto Gomes da Silva
e Francisco Ignácio Solano e autores italianos como Francesco Gasparini e Fedele
Fenaroli.

A ARTE EXPLICADA DE CONTRAPONTO
A Arte Explicada de Contraponto é conhecida através de uma cópia escrita
em 1830 por Jerônimo Pinto Rodrigues, e constitui até agora o único exemplar
conhecido dessa obra teórica. Inclui também o nome de Elias Álvares Lobo,
conhecido como o compositor de A Noite de S. João, considerada a primeira ópera
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brasileira a ser apresentada em língua vernácula no país. Segundo Régis Duprat
– quem organizou uma edição integral do tratado –, os nomes vinculados ao
tratado permitem supor que seu alcance era muito maior do que se poderia
esperar através unicamente do nome de André da Silva Gomes, articulando
direta ou indiretamente figuras como Rafael Coelho Machado, Alexandre Levy e
Carlos Gomes.
O exemplar encontrado é apenas o primeiro tomo – os preceitos do
contraponto simples e figurado – de um conjunto de três. Os demais diriam respeito
a os preceitos concernentes à pura composição e a os exemplos musicais de todos os
preceitos. Márcio Spartaco Landi (2005) apresentou um estudo no qual se propõe
a explicar os preceitos contidos no tratado e a reconstituir os exemplos que
estariam no terceiro tomo. Entretanto, alguns preceitos e explicações
continuaram sem respostas claras devido à escrita por vezes confusa de Silva
Gomes ou mesmo à falta de detalhes maiores.
Por exemplo, dos cinco modos que Silva Gomes prescreve o uso da
suspensão da 5ª aumentada, dois não se encontram claros o bastante para que
seus exemplos musicais pudessem ser reconstituídos. Conforme afirma Landi,
“os exemplos foram construídos a partir da descrição de cada um, à exceção o
quarto modo, impossível de se lhe deduzir” (2005, p.105). Sua impossibilidade se
deve à falta de informações deixadas por Silva Gomes em seu primeiro tomo,
pois somente com o exemplo próprio – encontrado no terceiro tomo – poder-seia verificar esse tipo de tratamento da suspensão de 5ª aumentada. Gomes apenas
nos diz que se trata de “uma organização variada de ligaduras [suspensões] de
5ªs supérfluas [aumentadas] e 7ªs [...]” (DUPRAT, 1998, p.163), o que não
esclarece absolutamente nada sobre como se daria essa “organização variada”.
As descrições dadas por Silva Gomes a respeito dos tipos e uso de
fórmulas cadenciais também não são fáceis de serem compreendidas. Sobre a
Cláusula Composta Real, por exemplo, Silva Gomes afirma que para sua
realização, “forma-se sobre o baixo a ligadura [suspensão] da 7ª, que resolvendo
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na 6ª ou na 3ª maior, se o baixo saltar 5ª acima, fecha a cadência na 8ª” (DUPRAT,
1998, p.170).

Figura 1, Duas interpretações da segunda opção de realização da Cláusula Composta Real – a
que resolveria “na 3ª maior, se o baixo saltar 5ª acima”: interpretação literal do salto de 5ª do
baixo – comprometendo a resolução na 3ª maior; interpretação de “saltar 5ª acima” como
“saltar ao 5º grau”.

Ora, a explicação traz em si uma possível contradição ou extrema falta de
clareza para leitores de hoje em dia. Contradição caso optarmos pela segunda
opção dessa fórmula cadencial. Nela percebemos que não há como se resolver
uma suspensão de 7ª no intervalo de 3ª com o baixo saltando 5ª acima, pois esse
salto implicaria na resolução da 7ª em um intervalo de 2ª – o que no caso, nem
mesmo seria apropriado o termo “resolução” [...] Falta de clareza caso julgarmos
que as palavras “5ª acima” significariam, na verdade, sobre o 5º grau – uma
interpretação aparentemente forçada, mas musicalmente muito mais aceitável.
Poderia, ainda, Silva Gomes ter se enganado ao dizer “5ª acima”, quando
provavelmente quisesse ter dito “5ª abaixo”. De qualquer modo, não se podem
basear todos os possíveis exemplos contidos no terceiro tomo apenas sobre as
explicações dadas por Silva Gomes no terceiro tomo. Ainda assim, algumas
tentativas – saudáveis – de reconstituições e interpretações foram levadas a
cabo364.

Em seu livro, Márcio Landi (2005, p.121) opta pela leitura da cadência composta real como
uma espécie de variante da cadência autêntica, na qual o acorde de dominante receberia as
apojaturas 6/4, que seriam resolvidas em momentos diferentes, resultando no que Silva Gomes
chama de Cláusula Composta Dupla.
364
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1. REGRAS DE ACOMPANHAR E A ARTE EXPLICADA
Conforme demonstra Cristina Fernandes (2010), o ensino musical em
Portugal possuía como fortes modelos teóricos a tradição pedagógica italiana,
especialmente no Seminário da Patriarcal – instituição na qual certamente Silva
Gomes possuiu algum tipo de relação, mesmo se supostamente sob a posição de
aluno externo. Essa tradição italiana caracterizava-se, principalmente, como o
ensino musical através da prática dos partimenti. Em Portugal produziram-se
tratados dedicados ao acompanhamento ao cravo que abordavam assuntos
pertencentes aos estágios iniciais do ensino dos partimenti. Esses tratados,
portanto, com suas “regras de acompanhar”, eram parte integrantes dessa
tradição, na qual serviam aos propósitos elementares desse modelo (TRILHA,
2011).
O

fato

de

esses

tratados

terem

sido

classificados

como

“de

acompanhamento” ou de “regras de acompanhar” não significa que não
versassem sobre o ensino do contraponto. Além do mais o ensino dessas regras
de acompanhar e dos partimenti de um modo geral servia ao ensino da
composição e, consequentemente, do contraponto – desde estágios básicos
puramente pedagógicos até níveis de ensino nos quais se poderia confundir o
propósito e a utilização de determinado exemplo – se para atuar como exercício
ou como música acabada. Fazemos uma ressalva de que nem todos os tratados
de acompanhamento aqui ilustrados se preocupavam em seguir as regras de
contraponto, mesmo se implicitamente. O tratado de Pedroso distingue
claramente uma parte dedicada ao ensino do acompanhamento e outra ao do
contraponto. O tratado de Alberto Gomes da Silva, por exemplo, traz exemplos
musicais sobre a regra de oitava nos quais se encontra a presença de diversas
quintas paralelas, algo totalmente proibido no ensino do contraponto. Mas outros
documentos, como o Novo Tratado de Musica Metrica e Rhythmica, de Francisco
Ignacio Solano, discorrem tanto sobre regras do acompanhamento quanto do
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tratamento contrapontístico, abordando, inclusive, assuntos sobre como se
construir e classificar uma fuga.
As principais questões presentes nos tratados de acompanhamento que
foram ecoadas por Silva Gomes incidem sobre o tratamento da dissonância nas
suspensões e, especialmente, sobre a classificação das fórmulas cadenciais.
Através de uma visita aos teóricos portugueses mencionados, são ilustrados,
então, alguns pontos de contato entre o tratado de Silva Gomes e o ensino das
regras de acompanhamento.
A utilização de suspensões é chamada pela teoria lusitana de ligaduras e,
nos tratados de contraponto escritos até cerca de meados do século XVIII, inclui
tradicionalmente em suas explicações as dissonâncias de 2ª, 4ª, 5ª diminuta, 7ª e
9ª. A diferença entre as suspensões de 2ª e de 9ª referem-se à voz que é
considerada dissonante e, portanto, deve se mover a fim de resolver em um
intervalo consonante: na suspensão de 9ª, a voz superior resolve no intervalo de
8ª; na suspensão de 2ª, é a voz inferior que deve resolver – no caso, no intervalo
de 3ª. Devido à sua especificidade, essa última suspensão é conhecida também
como ligadura de 2ª inferior.

Figura 2, Exemplos de suspensão de 2ª inferior e de suspensão de 9ª.

A principal diferença entre a abordagem das suspensões encontrada nos
tratados de contraponto e aquela presente nos tratados de acompanhamento
reside no fato de que nestes últimos, há uma preocupação em detalharem-se os
diversos elementos constituintes da suspensão, especialmente os intervalos que
devem acompanhar a dissonância no exato momento em que ela se dá365. Além

Utilizando a explicação de Silva Gomes como referência, esses elementos constituintes podem
ser identificados em cinco itens para cada tipo (intervalo) de suspensão: o intervalo que prepara

365
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disso, nas regras de acompanhar, consideram-se, frequentemente, outros
intervalos dissonantes para a efetuação da dissonância, como a 4ª diminuta e a 4ª
e 5ª aumentadas.366
A respeito da 4ª aumentada, André da Silva Gomes nos fala
frequentemente que deveria ser acompanhada pelo intervalo de 2ª e 6ª maior,
tratando-se, na verdade, de uma suspensão antes de 2ª inferior do que de 4ª
aumentada. Resolver-se-ia a 4ª aumentada, no caso, no intervalo de 6ª, bem como
a 2ª seria resolvida no intervalo de 3ª.

Figura 3, Realização de suspensão de 2ª inferior e 4ª aumentada.

No entanto, em seu décimo segundo preceito da lição 12, o autor prescreve
o uso da 4ª aumentada de uma maneira específica, na qual não se pode confundila com a 4ª que acompanha a suspensão de 2ª, que nem sempre se encontraria
aumentada. Além de recomendar seu acompanhamento no intervalo de 5ª – o
que causaria uma dissonância ainda maior entre as vozes superiores, uma 2ª

a suspensão; os intervalos nas demais vozes, que acompanham a suspensão; o intervalo sobre o
qual a suspensão resolve; o movimento do baixo ou – no caso da 2ª inferior – da voz com a qual
a voz em suspensão mantém a dissonância, no caso de ambas as vozes se moverem no momento
da resolução; o grau sobre o qual a suspensão deve ou pode acontecer.
366 Recentemente, efetuou-se a comparação parcial entre as explicações sobre cada uma das cinco
suspensões básicas, encontradas no tratado de Silva Gomes e em alguns tratados portugueses e
italianos de acompanhamento e/ou partimenti (RAMOS, 2013). Uma vez que essas comparações
– resumidas em tabelas – versavam apenas sobre as considerações elementares a respeito do uso
dessas suspensões e, ademais, não consideravam todos os autores aqui elencados – como Alberto
Gomes da Silva e Francisco Inácio Solano, por exemplo –, alguns elementos comuns entre os
tratados de acompanhamento e de Silva Gomes no que concerne a esse tema.
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menor –, considera sua resolução no intervalo de 3ª – e não de 6ª – através da
imobilidade do baixo – situação ausente na suspensão de 2ª. Logo em seguida,
no mesmo preceito, explica a utilização da suspensão de 4ª diminuta – intervalo
de rara aparição nos tratados teóricos e nas obras musicais dessa época. Segue a
citação:

A Ligadura de 4ª superior supérflua [aumentada] escreve-se
com a 5ª e pode desculpar na 3ª, sem mover o Baixo. (Ex.) A Ligadura
de 4ª Diminuta quer o seu Acompanhamento na 5ª Falsa ou na 6ª, e é
preciso mover o Baixo subindo, depois que resolve na 3ª (DUPRAT,
1998, p.162).

Além das particularidades mencionadas, Silva Gomes escolhe, nesse
momento, referir-se a essa suspensão como “ligadura de 4ª superior” [grifo
nosso], algo extremamente peculiar, pois essa dissonância não havia sido
caracterizada como “inferior” anteriormente. Esses pontos específicos vinculamse ao tratado de Solano. Dos demais tratados portugueses ele é o único a abranger
a suspensão de 4ª aumentada tal como descrita nessa ocasião e a de 4ª diminuta.
Ademais, também se refere à 4ª aumentada como superior.

A Ligadura superior de 4ª Superflua abona-se com 5.ª: póde regularmente
Desculpar em 3.ª sem mover o Baixo. Tambem fórma outra Ligadura de
2.ª inferior entre a dita 4.ª supérflua, e a 5.ª: a 4.ª resolve em 3.ª, tanto para
huma, como para com outra Ligadura.
A Ligadura de 4.ª Diminuta sobre o Baixo acompanha-se com 5.ª Falsa.
Faz outra Ligadura de 2.ª inferior entre a 4.ª, e a 5.ª, e Desliga em 3.ª com
huma, e outra Parte. Póde também ser acompanhada com a 6.ª, e então
não fórma Ligadura de 2.ª entre as ditas Especies. Haverá mais
Dissonancia, abonando-se com a 5.ª por ser o Baixo alterado; e ainda que a
5.ª seja Perfeita, sempre fará com ele grande aspereza a 4.ª, e por isso a
6.ª he o seu mais próprio acompanhamento (SOLANO, 1779, p.109).

808

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

Figura 4, Exemplo de resolução de suspensão de quarta aumentada e de quarta diminuta
segundo as informações colhidas de Francisco Ignácio Solano e de André da Silva Gomes.

É notável a similaridade entre as escolhas de ambos os autores,
especialmente se consideramos os demais autores portugueses selecionados. Por
outro lado, não se pode afirmar que Silva Gomes tenha conhecido o Novo Tratado
de Musica Metrica e Rhythmica, de Solano, ainda que essa probabilidade exista em
grau considerável. Não se percebe nenhuma influência direta de Solano sobre
Silva Gomes nessas similaridades, mas se notam algumas peculiaridades
próprias do modelo de ensino pautado sobre o acompanhamento ao teclado que
estiveram presentes em ambos os autores e, embora ausentes nos outros teóricos
portugueses, estes certamente as conheciam, bem como todos os compositores e
teóricos lusitanos que tiveram acesso à teoria italiana, com forte presença em
Portugal.
Outra particularidade nas explicações dos tratados de acompanhamento é
o ensino das duplas dissonâncias. Estas suspensões se caracterizariam pela
presença de duas dissonâncias simultaneamente. Por exemplo, a suspensão de 9ª
e 4ª resolvendo nos intervalos de 8ª e 3ª, respectivamente.

Figura 5, Exemplo de suspensão com dissonância dupla – no caso, 9ª e 4ª.
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Os tratados de regras de acompanhar comumente explicavam essas
combinações de dissonâncias, algo que não demandava muitas palavras ou
exemplos, pois não seria difícil imaginar o tratamento dessas dissonâncias:
bastava-se proceder as dissonâncias com seus tratamentos individuais já
conhecidos, conforme exemplificado. Ademais, esse tópico não foge aos
tradicionais assuntos do contraponto, pois apenas continuava-os.
Entretanto, a Arte Explicada traz uma passagem a respeito do tema que é
bastante curiosa e que dificilmente se vincularia à antiga teoria do contraponto.
Nela há um exemplo no qual se escreve “sobre um Baixo firme a 8ª coberta da 9ª,
depois a 7ª coberta da 8ª, depois a 6ª da 7ª, a 5ª da 6ª, a 4ª da 5ª, a 3ª da 4ª, a 2ª da
3ª, o Uníssono da 2ª, e aquela Espécie que for padecendo, vá desculpando, na
qual operação se vê que todas estas Espécies fazem Ligadura [suspensão] de 2ª
inferior [...]” (DUPRAT et al, 1998, p.160).

Figura 6, Exemplo específico de sequencia de suspensões de 2ª nas vozes superiores.

Ora, essa explicação condiz com o exemplo incompleto dado por Pedroso
a fim de se ilustrar o processo das chamadas acciacaturas, recursos típicos do
ensino do acompanhamento que seriam essa cadeia de suspensões de 2ªs nas
vozes superiores sobre um baixo imóvel, as quais, segundo Pedroso,
“ordinariamente se usam só em coisas instrumentais” (PEDROSO, 1751, p.41).
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Figura 07, Exemplo de achacatura oferecido por Manuel Pedroso. Fonte: PEDROSO, 1751, p.41.

O tratado de Silva Gomes reproduz claramente procedimentos musicais
próprios do ensino do acompanhamento e da música instrumental – o que
confirma a necessidade do estudo desses modelos para o entendimento da teoria
musical contida em seu tratado.
Por fim, ilustra-se o principal vínculo entre André da Silva Gomes e a
regras de acompanhar: as fórmulas cadenciais – chamadas por Gomes de
cláusulas. Cinco modelos cadenciais descritos pelo autor foram elencados: a
cláusula fingida; a cláusula simples; a cláusula composta única ou singela; a
cláusula composta dupla; e a cláusula composta real.
A cadência fingida seria a atual “cadência de engano”. Silva Gomes
apresenta uma definição similar à encontrada em L’armonico pratico al cimbalo, de
Gasparini, que a chama de cadenza finta. Ambos dizem que ao invés de concluir
nas cordas de costume – isto é, nos graus esperados –, essa cadência se propõe a
enganar o ouvido, passando à outra espécie – inesperada. Considera-se essa
cadência também quando se resolve em menor ao invés de maior. Não estamos
afirmando que Silva Gomes tenha lido Gasparini muito menos que tenha retirado
sua explicação deste último, embora a primeira hipótese nos pareça bem possível,
mas que ambos compartilharam de um mesmo pensamento teórico, nesse
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momento, através de seus processos de escolhas: optaram por colocar um mesmo
conceito e com uma explicação similar em seus tratados teóricos.

[...] o seu Artifício se propõe a enganar o ouvido, não descaindo
ou concluindo nas Cordas costumadas e que o mesmo ouvido estava
esperando; porém passando à outra Espécie não esperada, assim como
também quando se faz Menor a Resolução de uma Ligadura devendo
ser maior [...] (DUPRAT et al, 1998, p. 169, grifo nosso).

Le Cadenze finte si fanno in diversi modi, e si chiamano finte,
quando la Composizione formata, che hà la Cadenza non termina nelle
corde solite, ma inganna, portandosi in altra corda, o nota inaspettata.
Chiamasi Cadenza finta ancora, quando la risoluzione invece di
maggiore si fa minore (GASPARINI, 1722, p. 35, grifo nosso).

As cláusulas chamadas por Silva Gomes de simples, composta única e
composta dupla são classificadas na tradição dos partimenti segundo suas
unidades métricas ocorridas durante o acorde de dominante e, por isso,
poderiam ser entendidas atualmente como variações da cadência autêntica367.
Essas cláusulas se apresentavam de formas variadas e possuíam diferenças
terminológicas a depender do autor. No entanto, é certo que todos aqueles que
haviam sido iniciados nesse modelo de ensino italiano, conheciam-nas todas
muito bem. Para as comparações, ilustra-se a figura de Fedele Fenaroli de acordo
com suas referências encontradas no livro The Art of Partimenti, de Giorgio
Sanguinetti (2012, p.106). Embora seja posterior, Fenaroli é considerado uma
espécie de síntese das diversas variantes do ensino dos partimenti até sua época
e, por isso, utilizado aqui.

A única fórmula cadencial verificada até o momento que poderia incluir acordes construídos
sobre outros graus da escala que não o quinto, seria a cláusula simples. Esta, segundo Silva
Gomes, poderia ser construídas sobre os graus 5º, 4º, 2º ou 7º. Mas sua especificidade, conforme
demonstrado a seguir, continua inabalada: a presença de apenas uma unidade métrica durante o
acorde que antecede a resolução no primeiro grau.
367
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Segundo Gomes, as cláusulas simples seriam as que aparecem “sem
concorrência de Espécie alguma falsa”, em outras palavras, sem dissonância,
possuindo, portanto, apenas uma unidade métrica sobre o 5º grau.

Figura 8, Exemplo de cadenza semplice segundo Fenaroli.

A Cláusula Composta Única ou singela expressaria-se “formando sobre o
Baixo 4ª e 5ª ou 4ª e 6ª, desculpando na 3ª e 5ª e descendo o Baixo para o Tom
acompanhado de 3ª e 5ª.” É chamada por Fenaroli simplesmente de cadenza
composta pelo fato de possuir duas unidades métricas.

Figura 9, Exemplo de cadenza composta segundo Fenaroli.
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A Cláusula Composta Dupla apresentaria os intervalos de 3ª e 5ª sobre o
baixo, depois 4ª e 6ª, depois a 6ª resolveria na 5ª e num último momento a 4ª
resolveria na 3ª, para, enfim, o baixo se mover à nota do tom, acompanhado de
3ª e 5ª. Chamada por Fenaroli apenas de cadenza doppia, possuiria, portanto,
quatro unidades métricas.

Figura 10, Exemplo de cadenza doppia segundo Fenaroli.

Essas duas últimas cadencias se encontrariam, ainda, no Compendio
Musico, de Manuel Pedroso. Neste, ilustra-se, também, a variante da cadenza
composta, possuindo a apojatura 6/4 ao invés de 5/4 – tal como exemplificadas
por Silva Gomes.

Figura 11: Exemplo de cadenze composta e doppia em Manuel Pedroso. Fonte: PEDROSO,
1751, p.17.
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Finalmente, temos a cadência composta real, colocada em evidência
anteriormente. Apresentamos, então, um exemplo esclarecedor, retirado do
tratado de Solano. Embora Solano e Silva Gomes apresente duas variantes,
percebemos que seu sinal de distinção enquanto fórmula cadencial é a presença
da progressão melódica no baixo por segunda descendente.

Figura 12, Exemplo de Cadência Real segundo Francisco Ignácio Solano. Fonte: SOLANO,
1779, p.130.

Ora, essa mesma progressão, com a mesma suspensão de 7-6 que resolve
na 8ª na voz aguda, é uma das fórmulas cadenciais identificadas por Robert
Gjerdingen em seu livro sobre o estilo galante, conhecido como clausula vera – o
que não seria difícil traduzirmos por “cláusula real”. A linha ascendente da voz
aguda seria a chamada cláusula de soprano – ou cantizans –, ao passo que a linha
descendente seria a cláusula de tenor – ou tenorizans –, ambas as vozes
caminhando por grau conjunto.
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Figura 13, Exemplo de clausula vera oferecida por Robert Gjerdingen. Fonte: GJERDINGEN,
2007, p.172.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dessa visita aos tratados portugueses – e alguns italianos –, foi
possível identificar laços entre o tratado de Silva Gomes e o discurso teórico da
tradição dos partimenti em seus estágios elementares – conhecidos como regras de
acompanhar –, isto é, os modelos teóricos italianos referentes ao ensino do
acompanhamento ao teclado. Além disso, já num âmbito mais específico,
puderam-se trazer possibilidades de reconstrução de exemplos que estariam
contidos no terceiro tomo através de exemplos congêneres dos modelos
portugueses da época. Pôde-se, portanto, demonstrar a força desses modelos na
Arte Explicada, sugerindo o alcance e a importância dessa tradição por entre o
século XIX no ensino musical brasileiro, especialmente quando levamos em conta
os nomes assinados no único exemplar conhecido do tratado e a importância e
vínculos que aqueles possuíam.
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Resumo
A encenação do poder no âmbito do “Antigo Regime” em Portugal, passa a ter especial
importância desde o retorno do poder aos portugueses em 1640, com a aclamação de D. João IV.
A afirmação do poder régio a partir de um tratamento teatral de sua representatividade, passa a
ter um lugar preponderante nas celebrações públicas do calendário relativo à família real, como
nascimentos, batizados e casamentos reais. Neste âmbito, não poderia haver cerimônia mais
simbólica da manutenção do poder e da dinastia que a da Aclamação pública do soberano, em
que as sistematizações hierárquicas e de obediência são relembradas e reforçadas por meio de
uma portentosa celebração. Neste contexto, a simbologia sonora e musical tem um papel
fundamental, desde os toques dos sinos e salvas de tiros de canhões vindos do castelo de São
Jorge, à atuação dos “ministres” ou “charamela real”, até a música executada na Real Capela por
cantores e instrumentistas profissionais. Esta comunicação perfaz uma trajetória dos usos dos
códigos sonoros nas aclamações em Portugal, desde a cerimônia para Filipe II em 1583 em Tomar
à de D. Maria I em 1777, ao Terreiro do Paço conforme a tradição vista desde o tempo de D. João
IV. A aclamação de D. Maria I foi a mais bem documentada destes eventos em Lisboa nos séculos
XVII e XVIII, e cujas referências musicais citam obras e compositores executados, o que possibilita
um panorama analítico mais apurado dos usos e importância das atividades sonoro-musicais
nestas cerimônias singulares de representação do poder.
Palavras-chave: Aclamação; D. Maria I; Portugal; música; poder.

Té o Tejo, que de ir não se fartava
A ver a Estatua Eqüestre,
Que o Lusitano Mestre
Fundio d’huma nova arte, não querendo
Hoje correr, quieto está dizendo:
Tagides, reparai,
Que inda a Filha será maior que o Pai.
(Na Coroação da Rainha Fidelíssima Dona Maria
Nossa Senhora. Ode. Autor anônimo)

A encenação do poder no âmbito do “Antigo Regime” em Portugal, passa
a ter especial importância desde o retorno do poder de governação aos
portugueses em 1640, com a aclamação de D. João IV. A afirmação do poder régio
à partir de um tratamento teatral de sua representatividade, passa a ter um lugar
preponderante nas celebrações públicas do calendário relativo à família real,
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como nascimentos, batizados e casamentos reais. Neste âmbito, não poderia
haver cerimônia mais simbólica da manutenção do poder e da dinastia que a da
Aclamação pública do soberano, em que as sistematizações hierárquicas e de
obediência são relembradas e reforçadas por meio de uma portentosa celebração.
As razões, como afirma António Manuel Espanha, em muito podiam residir no
fato do poder dos monarcas não ser de fato ilimitado ou absoluto, uma vez que
mesmo nos períodos áureos do absolutismo, o rei estava sujeito tanto às leis
fundamentais quanto às ordinárias (HESPANHA, 1992, p.12). Hespanha aponta
como “a progressiva emergência, no plano simbólico, da imagem do rei atenua
bastante esta impotência jurídico-institucional da coroa. A representação e
encenação pública do poder real, com o recurso às artes e ao cerimonial, uma
“liturgia cortesã que inculcava uma representação eminente da realeza” serviam
como resposta simbólica à essa real impotência da Coroa (HESPANHA, 1992,
p.13). A sacralização da figura do monarca como legitimado representante da
Majestade Divina, ao comparar a real pessoa à uma semi-divindade ao modo do
absolutismo regalista francês era, ao fim, uma eficaz ferramenta para a
manutenção da imagem do poder. De modo similar ao que ocorria em França,
Portugal celebra as qualidades do rei absoluto, tendo na real pessoa a
representação das virtudes do Estado. Assim demonstram as dezenas de odes e
panegíricos às aclamações reais, que dirigem à figura pessoal do monarca,
representante instituído por “direito natural e divino” ao trono, o que pretendem
ao “Estado”.
Tanto nos aspectos visuais, quanto sonoro-musicais, uma das festividades
mais documentadas, e talvez mais ricamente celebradas no mundo português
dos setecentos, foi a Aclamação de D. Maria I a 13 de Maio de 1777. Numa época
ainda afetada pela recuperação após o trágico terremoto de 1755, a subida ao
trono de Maria I teve o significado simbólico da expectativa de uma nova era,
que desvencilhava-se da lembrança do rei e de seu primeiro ministro que
administraram o reino durante dias tão difíceis para a nação. Com efeito, na
literatura panegírica produzida à época, pode-se observar desde já que um
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importante aspecto simbólico no plano sucessório da cerimônia de aclamação
que é o de ser vista, ainda que não objetivamente, como espelho daquela das
exéquias reais. Pode-se pensar que uma era já concebida no imaginário da outra,
ou seja, enquanto ainda chorava-se a morte de um rei já respirava-se a esperança
do monarca vindouro, ao mesmo tempo que ao celebrar o novo ainda choravase o passado, sem com isso obscurecer as festividades. O sermão, cujo excerto
tem-se abaixo, foi proferido na Igreja de N. Senhora dos Remédios dos Carmelitas
Descalços a 19 de Maio de 1777, seis dias após à cerimônia de aclamação de D.
Maria I, bem mostra esse aspecto. Seu autor, o Pe. Fr. José de S. Venâncio, ao
preparar o tema da ascensão da nova rainha em seu discurso, começa por
conclamar os fiéis a libertarem-se do luto que ainda podia-se sentir quanto ao
passamento de D. José I, afim de celebrar plenamente as alegrias do novo
momento:

Amavel Filha de Sião, querida Lusitania, Nação Fiel, religiosa, ainda o
luto te ocupa? Ainda teus olhos conservão frescas as lagrimas? Ainda
não rompeste, não fizeste em pedaços os grilhões, que pendião de teu
pescoço? Que te impede? Que te embaraça? Onde estão os fortes, que
te fazião a subsanação dos Póvos,a ignominia das Nações? Ah! Gloria
a Deos! (S. VENANCIO, 1777, p.2).

Outro exemplo deste discurso são as referências ao rei e pai D. José I, que
como testemunha desde seu lugar no Paraíso, e em perpétua majestade, vem
admirar os festejos feitos em homenagem a sua filha, como exemplifica o
panegírico ou ode intitulado A Virtude Coroada de Antonio Pereira de Figueiredo:

Oh grande Rei, e Senhor D. José I. que nesse vosso Simulacro
presenciastes a pompa, e luzimento deste Dia, e ouvistes subir às
nuvens, e atroar a esfera celeste o festivo clamor, e alarido de mais de
duzentos mil espectadores! Não vos admireis desta pompa tão
extraordinária, nem vos assustem os repetidos écos, que fizerão
retumbar os ares. He vossa Augusta Filha, he a nossa Serenissima
RAINHA […] (FIGUEIREDO, 1777, p. 3).
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Como dito, esse momento representava o fim de um tempo associado à
desgraça do terremoto de 1755, tendo à frente esperanças renovadas, mesmo que
se soubesse que dada à imobilidade estrutural do regime, na prática, pouco
mudaria nas questões jurídico-constitucionais do reino e seus súditos. Na
imobilidade inerente à manutenção da tradição, a estrutura das cerimônias pouco
mudou desde a aclamação de D. João IV, que por sua vez teve muito em comum
mesmo com a cerimônia de juramento de Felipe II de Espanha, em 1583, junto às
cortes ao Convento de Cristo em Tomar. Os relatos dos notários públicos
demonstram que desde o evento de fins do século XVI até 1777 o protocolo
apenas sofreu alguns ajustes, sendo que a estrutura básica manteve-se inalterada.
Já na Aclamação de D. João IV, a quinze de Dezembro de 1640, o ritual
como espetáculo devia ser público e aberto, contudo sendo ainda o mais
importante o momento do juramento de fidelidade ao rei por parte dos
representantes dos três estados: o da Nobreza, o dos Povos e o Eclesiástico, como
havia sido no século anterior “por ser assim costume no juramento dos Principes
destes Reynos[...]”(CRASBEECK, 1619, p.9). Assim, para este ato que tornava-se
cada vez mais público foi escolhido o Terreiro do Paço em Lisboa como o sítio
simbolicamente mais adequado para este teatro do poder. Em 1640, escrevem os
notários públicos João Pereira de Castelbranco e Gaspar da Costa de Mariz:

No terreiro do Paço, junto à varanda debaxo delle, se fez hum
Theatro grande, & alto no andar da dita varanda da qual se entrava
para elle, & nelle hum estrado que ocupava toda a largura do dito
Theatro, de quatro degraos, & encima delle outro estrado mais pequeno
de dous degraos […].No estrado pequeno se pos huma cadeira de
brocado de tres altos cuberta com hum pano do mesmo brocado debaxo
de hum muy rico docel bordado de ouro, & prata [...] (ALVAREZ, 1641,
p. 4).

A construção de varandas efêmeras ao Terreiro do Paço, ricamente
decoradas com alcatifas e os mais faustosos tecidos, e com um trono
estrategicamente erigido de modo a fazer evidente a figura superior e central do
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monarca, em que se encenava a organização hierárquica do reino, tornava-se a
regra para as cerimônias públicas das aclamações reais portuguesas no dito
“Antigo Regime”, de D. João IV a D. Maria I. A cada um deste eventos a varanda
adquire maiores dimensões assim como era mais luxuosamente decoradas para
exaltar a figura central do poder real e para bem para acomodar todos os
representantes das outras esferas de poder, que eram minuciosamente citados
pelos notários públicos nos Autos de Juramento368. As exceções deram-se nas
sessões de juramento de D. Pedro II ao Paço da Ribeira a 9 de Junho de 1668 e na
de D. João VI, que deu-se no Rio de Janeiro. A aclamação de D. Pedro II foi muito
mais discreta, como noticiaram os “Escrivães da Câmara de sua Magestade”
Jacinto Fagundes Bezerra e Antonio Rodrigues de Figueiredo. Em função de
tratar-se do juramento de D. Pedro II aos Três Estados do Reino após o
impedimento perpétuo de seu irmão Afonso VI, a ocasião pediu por cerimônias
mais discretas e menos custosas. O ato passou-se em uma das salas do Paço da
Ribeira que, apesar de ricamente decorada, em nada devia comparar-se à pompa
dadas à seu pai e irmão, nem mesmo com comparável engajamento público. A
aclamação de D. João VI em 1818 é um caso à parte, pois deu-se já no âmbito do
exílio da corte no Brasil após as invasões napoleônicas, tendo contudo, mantido
as bases do protocolo e o uso das varandas e demais construções efêmeras.
Neste contexto laudatório, juntamente à recriação de espaços fictícios e
voláteis operados por uma grandiosa arquitetura efêmera, dos panegíricos e
sermões dedicados à exaltação da real pessoa, a música tinha um papel primaz
ao operar como a representação sonora desse poder que se reafirma, ainda que,
todavia, seja o aspecto menos estudado do plano simbólico destas celebrações.
Muitas são as incumbências e circunstâncias para a escolha e preparação dos

É no Auto de Juramento de D. Afonso VI que encontramos pela primeira vez explicitamente o
termo referente à aclamação ao referir-se ao trono construído na varanda ao Terreiro do Paço: “E
no meio da dita varanda junto às grades estava hum estrado pequeno de quatro palmos de alto,
com tres degraos pella banda de dentro, para se subir a elle, cuberto tambem com riquissimas
alcatifas de seda: o qual se poz no dito lugar para dalli se acclamar [grifo nosso] S. Majestade,
como adiante se dirá”.

368
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efeitos e do repertório musical que servem de “ilustração sonora” dos rituais
públicos, civis e religiosos na teatralização da cerimônia de Aclamação.
Para compreender estes fenômenos podem ser utilizados os estudos e
conceitos de memória sonora, em que toda a simbologia que era criada para causar
impressão aos ouvintes, através não somente da música realizada por
agrupamentos musicais mas também, por exemplo, o dos dobres de sinos e fogos
de artifício, e tiros de artilharia, estes últimos não somente para serem vistos mas
também ouvidos. Um bom paralelo para falar-se destes artifícios pode ser
encontrado no estudo de Rodrigo Teodoro de Paula que analisa os aspectos
sonoros e musicais nas festividades do Brasil colônia e, como conseqüência,
diretamente derivados daqueles operados na corte lisboeta:

Os aspectos visuais, que sempre são os mais relatados nas narrações
dos festejos coloniais, criam, juntamente ao ambiente sonoro, uma
percepção de algo provido de elementos representativos que toca o
coletivo. Os sons da festa tocam o receptor como algo que o fere sem
que ele perceba a causa. Eles fazem parte da memória sonora de um
evento (DE PAULA, 2007, p.2).

No caso de simbologia musical organizada ou padronizada, como os
dobres de sinos para informações específicas como nas exéquias, ou o repicar
desenfreado em momentos de exaltação como são relatados nas grandes
festividades, De Paula lembra que isso acaba por estabelecer um padrão aos
participantes que chamou-se memória sonora, ou seja, “a reminiscência de sons,
aleatórios ou organizados que, em tempos específicos, com os aspectos visuais,
exaltam os afetos do coletivo na festa” (DE PAULA, 2007, p.3).
Sendo assim, do mesmo modo que na procura de efeitos e impressões aos
espectadores com os dobres de sinos, fogos de artifícios e demais efeitos sonoros,
o mesmo conceito pode ser aplicado ao repertório musical executado nas
festividades por músicos profissionais. Os compositores, com especial valia para
os dos séculos XVII e XVIII, valiam-se de claras regras estabelecidas para o
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discurso retórico musical, descrita pelos teóricos musicais da época como “Teoria
dos Afetos”, com o qual procuravam “afectar” ou exaltar as sensibilidades ou
emoções do público (BUELOW, 2001). Os efeitos musicais e emocionais
procurados pelos compositores por meio das escolhas das combinações
instrumentais e vocais eram pensados de modo a convir o significado do texto
cantado e da ocasião para que a música era composta. Deste modo, uma grande
festa requererá grande aparato musical, com grande número de músicos e cuja
música deve expressar sonora e estilisticamente a grandiosidade da ocasião. No
caso das festividades reais como as aclamações, a qualidade e impacto sonoro das
obras musicais especialmente compostas para a ocasião eram imbuídas de poder
político de representação da elevada cultura da monarquia. De Paula ainda cita
Bouza-Álvarez quando associa a formação de uma memória visual à da imagem
real acompanhada pelo sentido da audição:

[...] a memória visual possibilitava a manutenção da ordem e da
submissão ao rei e às instâncias de poder a ele associadas. Além disso,
estava o sentido da audição, especialmente aguçado pelo som da
música, do estrondo dos fogos e artilharias que se tornavam freqüentes
enquanto estivessem o rei e a corte aposentados no local (BOUZAÁLVAREZ, 1996, p.15).

Nos aspectos que dizem respeito à música nestas cerimônias, algo sempre
presente foi a atuação dos “Ministreis”. Em todas as relações das aclamações reais
portuguesas manteve-se na tradição dos músicos responsáveis por “tangerem as
charamelas, trombetas e atabales” (ou timbales, já ao uso da nomenclatura
italianizante para o auto de D. João V).369 A partir do reinado de D. João V, o
grupo das Charamelas Reais passa a compreender um conjunto de trompetes

Note-se que os citados notários para esta ocasião seguiam também uma tradição protocolar ao
relatar os eventos dos juramentos do reis. Em 1640, para o juramento de D. João IV, utilizam
literalmente as mesmas palavras escritas pelos notários de 1583 na aclamação de Felipe II, para
descrever a entrada de sua majestade no recinto. Observe-se que utilizam, ou copiam, as mesmas
frases sobre as dimensões das salas e distâncias dos aposentos do rei ao lugar do “dito Acto”,
porém referindo-se em 1583 à Cisterna do Convento de Cristo em Tomar e em 1640 à uma sala
do Paço da Ribeira em Lisboa.

369
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naturais [trombetas] que, acompanhados por percussão, eram utilizados nas
entradas cerimoniais do rei. O excerto abaixo de 1640, que parece ter sido copiado
“ipsis literis” do Auto de Juramento de 1583, faz as mesmas menções usuais à
activivade dos Ministris ou Ministreis, comprovando a atuação deste
agrupamento de músicos de instrumentos militares ao menos desde o século
dezesseis.

E começando Sua majestade a entrar no lugar do dito acto,
tangerão os Ministreis, charamelas, trombetas e ataballes, os quaes não
vierão diante de Sua majestade, como he de costume em semelhantes
levantamentos, & juramentos dos Reys destes Reynos, quando entrão
na Coroa delles, porque por ter pequena a distancia do aposento de
Sua majestade ao lugar do dito Acto se poserão logo os Ministreis,
aonde avião de estar (SOAREZ LOPO, 1619, p.9).

As referências à música realizada pelos músicos profissionais, por sua vez,
são escassas nos Autos de Aclamação e, somente no documento referente à de D.
Maria I, o notário público dá maiores detalhes como os nomes dos compositores
e o momentos da cerimônia em que houve atividade musical. Nos Autos
anteriores as indicações eram genéricas.
No documento de relato da aclamação de D. João IV a quinze de
Dezembro de 1640, as referências à música para além da atuação dos Ministres,
limitou-se a dizer que após a veneração à Relíquia do Santo Lenho pelo rei
“avendo na Igreja vários ternos de Musicos cantando excellentemente versos, &
motetes”.
Na aclamação de D. Afonso VI a quinze de Novembro de 1656, após o
Juramento encaminhou-se à Capela Real e, assim como seu pai “beijou a Santa
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Reliquia, que lhe deu o Capellão mór, & feito isto, começarão os Capellães da
Capella Real a entoar o Hymno: Te Deum Laudamus”370.
Um tanto decepcionante para a historiografia musical, uma vez que foram
realizadas num momento de auge das atividades musicais das Reais Capelas, é a
falta de detalhes sobre a música das cerimônias religiosas nos Autos de
Levantamento relativos à aclamações de D. João V e D. José I. Tanto na primeira,
ocorrida a 1 de Janeiro de 1707, quanto na segunda a sete de Setembro de 1750 os
notário público em seus Autos de Juramento & levantamento limitaram-se a
dizer que já na Capela Real, e após o beijar a Relíquia pelos reis, “começarão os
Capellães da Capella Real a entoar o hymno Te Deum Laudamus” (AMENO,
1750, p.14). Finalmente, será no Auto de Juramento da aclamação de D. Maria I em
1777 que o notário António Pedro Vergolino dará maiores informações à respeito
da música, seus protagonistas e do local onde foi realizada (VERGOLINO, 1777?,
p.12).
Com a massiva destruição dos edifícios e dos templos lisboetas no sismo
de 1755, não mais havia o antigo Paço da Ribeira e nem tampouco sua Real
Capela Patriarcal anexa com sua torre do relógio, locais históricos das aclamações
reais em Lisboa. Contudo, era preciso o simbolismo da Real Capela junto ao
palácio real em construção no logradouro mais importante da capital para a
grande cerimônia, de modo a emular as festas de aclamação feitas para D. João V
e D. José I . Fez-se então uma igreja de madeira, aos moldes e no mesmo sítio da
antiga Real Capela para as duas funções religiosas, a Missa votiva e a de Ação de
Graças, sendo a missa pela manhã e outra a seguir à cerimônia de juramento e
aclamação.

A sessão de juramento de D. Pedro II ao Paço da Ribeira a 9 de Junho de 1668 apesar de mais
discreta e somente ter-se dado em uma das salas do Palácio da Ribeira, ainda assim, como de
costume “tanto quanto S.A. Entrou na salla com este acompanhamento, tangérão os menistris
charamellas, trombetas, & atabales [...]”.

370
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Para se cantar a Missa votiva do Espirito Santo no mesmo dia
pela manhã, e pa. despois da Real Aclamação se renderem a Deos as
costumadas Graças se mandou de novo construir de madeira no
mesmo citio a Real Capela Patriarcal. Era esta regular, e tinha de
comprimento cento e secenta palmos e sincoenta de Largo, e outros
tantos de alto; o tecto na figura ovado, e primorozamente guarnecido
com pinturas; ao corpo desta Igreja dava luz oito janelas altas com
vidraças de vidros cristalinos (VERGOLINO, 1777, p. 19).

Mais especificamente em relação ao uso dos sinos postos na Patriarcal de
madeira, o notário deixa claro tratarem-se dos sinos remanescentes da torre do
relógio destruída em 1755. Assim, como muito certamente utilizados nas
aclamações anteriores, seus “armoniosos repiques” davam justamente o tom de
solenidade real restaurada, dando certa unidade entre o passado destruído que
o presente então resgatava.

Finalmente da banda do Sul se formou huà Torre na qual se suspederão
os grandes Sinos q. Antigamente servião de relogio para solemnizar
esta função com armoniosos repiques (VERGOLINO, 1777, p. 19).

Como descreve Vergolino, tal templo efêmero era ricamente decorado
com pinturas, pleno de janelas para a entrada de luz natural e com todas as
estruturas necessárias para o bom funcionamento do ritual. Causa especial
impressão o fato de, pela primeira vez num Auto de Juramento, fazer menção à
música e a participação dos corpos musicais, na ocasião compostos pelos músicos
da Real Capela e pelos religiosos e cantores que entoavam o cantochão ou canto
fermo. A descrição, ainda que sumária, revela importantes dados sobre a
organização espacial para a execução das obras musicais, assim como dos
compositores responsáveis pela novas obras. Segundo o que o documento do
Auto nos revela, conforme o uso da época, a disposição de cantores e
instrumentos podia ser diversa da usual formação contemporânea de concerto.
Coro e orquestra ficaram em coretos separados, estando um agrupamento de
frente para o outro. Diferentemente de concerto de nossos dias, a execução
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musical era mais para ser ouvida que vista. Ainda que posicionados em local
bastante visível aos presentes nas laterais acima do altar, o resultado sonoro e a
possibilidade de engajamento visual entre os executantes era o mais importante.
A música servia de ilustração sonora aos principais acontecimentos que davamse no altar-mor que, de modo estritamente organizado e teatralizado, era
intercalada a música em polifonia (música executada pelo coro e orquestra) com
a monodia entoada pelos religiosos em torno da estante de cantochão e
acompanhados pelo órgão. Este instrumento, que devia ser apenas de médias
proporções para ser transportado até o local, estava estrategicamente “posto” ao
centro do coreto dos Muzicos (cantores) para a dupla função de acompanhar o
dito canto fermo, assim como fazer o baixo contínuo para a polifonia, dando o
sustento harmônico e amalgamando as sonoridades.

[Do lado do Evangelho] Seguia-se depois o Coreto dos
instromentos; em correspondencia no Lado da Epistola se via o grande
Coro dos Muzicos da Capela, e no meio deste se pos o órgão, e Estante
com o Livro de Canto fermo (VERGOLINO, 1777, p. 23).

A missa solene cantada foi celebrada pelo Principal Deão D. Tomás de
Almeida, que em canto fermo conduzia a cerimônia. Por tratar-se da função
religiosa inicial, a missa solene que iniciava o dia da aclamação, essa não foi de
longa duração. Aproximadamente uma hora é o que relata o notário, o que faz
supor que tratou-se estritamente da celebração do Ordinário e do Próprio,
acrescido da oração de Ação de Graças

– Pro gratiarum actione. A grande

cerimônia religiosa estava prevista para a tarde, após o ato público de juramento
e aclamação, conforme indicado pela organização processional para “receber
Suas Magestades” a que os ministros da Igreja já coordenavam.

[...]eram dez horas quando se principiou a Missa do Espirito
Santo q. Cantou o Principal Deão D. Tomás de Almeida, unindo nas
orações debaixo da mesma concluão a oração – Pro gratiarum actione –
a nova muzica foi composição de Antonio Leal Moreira deputado
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ajudante dos Mestres do Real Seminario […]. Acabou-se o Pontifical as
onze horas [...]. No fim da Missa se apartarão todos os Ministros da
Capela, e logo se cuidou na dispozição para de tarde se receberem
procissionalmente a Suas majestades (VERGOLINO, 1777, p. 20-21).

É clara a informação de que a música fora especialmente composta para a
ocasião pelo jovem António Leal Moreira (1758-1819), que contava então com
apenas 19 anos. Leal Moreira era então assistente dos mestres do Real Seminário
da Patriarcal, instituição musical criada por D. João V, cujo objetivo era formar
músicos e compositores para atuar na Real Capela e na Real Câmara. João de
Sousa Carvalho (1745-1798) era seu mestre e deve ter sido dele a indicação. Ainda
que menos importante que a grande função da tarde, em que seria cantado o
grande Te Deum laudamus, a oportunidade de compor a música para uma ocasião
tão importante na vida da corte e da monarquia era capaz de definir os rumos da
carreira de qualquer músico, sobretudo um jovem compositor que teve toda sua
formação em Lisboa.
Nas atividades que se seguiram à tarde, impressionantes são as descrições
da aglomeração do povo junto à varanda montada à Praça do Comércio e da
sistematização das várias fontes de efeitos sonoros que deveriam estar prontas e
alinhadas para abrilhantar a festa, porém de modo organizado:

O grande terreno do Praça se via coberto de infinito e Luzidio
Povo que anciozo concorreu de todo o Reinoa ver, e a admirar esta
solemníssima função. […] O Tejo se concervou neste dia quieto,
convidando com o seu socego a que chegassem mais vizinhas as Naos
de altobordo, hum sem numero de grandes e pequenas embarcações q'
enfeitadas de muitas, e diverças bandeiras fazião hum objecto dos mais
agradaveis p.a a recreação de todos os Espectadores […].
No Castelo de São Jorge, nas Fortalezas da Barra e Guarnição da
Cidade, e também em as Naos de Guerra, se remontou e preparou a
artelharia para das as Salvas Reaes ao determinado sinal, havendo
igualmente as mesmas prevenções nas Torres das Igrejas p.a repicarem
os Sinos, prevenindo a ordem, e o methodo todas as dispozições p.a
q'alegria e o prazer se não confundissem no seu mesmo tempo
(VERGOLINO, 1777, p. 27).
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Pelas quatro da tarde saem “Suas Magestades” de seus aposentos e
dirigem-se para a Sala do Docel, seguidos de seu cortejo doméstico. Nesta sala
estavam à espera “Grandes do Reino, Titulos da Corte Secular e Eclesiastica” que
acompanharam suas majestades à grande varanda externa. Tem-se então a
primeira referência à atividade dos Ministres ou da Charamela Real.

Quando a Rainha N. Sra. Entrou na varanda se ouvirão tocar
os antigos instrumentos dos Ministres, Charamelas e Trombetas, a que
correspondião com armoniosas Sonatas os Timbales e Clarins com seu
riquissimo uniforme; E os regimentos que estavam formados na Praça
fizerão as devidas continencias e os soldados permanecerão em quanto
durou a função com as armas apresentadas (VERGOLINO, 1777, p. 28).

Após o discurso laudatório, em que não faltaram menções ao passado rei
D. José I, cuja estátua fazia-se onipresente ao meio da Praça, seguiu-se o Auto de
Juramento da rainha, dos príncipe D. José e do infante D. João (que foi dispensado
do ato por ter apenas dez anos de idade), e ao beija-à-mão pelos grandes da corte.
A aclamação pública foi o que seguiu-se, ao serem ditas em duas ocasiões em voz
alta pelo Alferes Mór do Rei : “Real, Real, Real pela Muito Alta, Muito Poderoza
a Fidelissima Rainha Senhora Dona Maria Primeira Nossa Senhora”. Nestes dois
momentos tem-se mais uma indicação de participação dos Ministres:

Estas mesmas palavras repitirão logo os Reys de Armas,
Arautos e Passavantes ajudados as Pessoas q. Estavam na dita Varanda
a que 1. se seguirão os Instromentos dos Ministres, Timbales, Clarins,
Charamelas e Trombetas (VERGOLINO, 1777, p. 54).

É, contudo, após as duas vezes proferida a aclamação que deu-se a grande
reação popular, com toda a sorte de exclamações de alegria coletiva,
grandemente expandida pelos repiques de todos os sinos, fogos de artíficio e
artilharia do castelo e das naus ancoradas junto à praça que criaram o efeito
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sonoro arrebatador para este grande evento, para esta grande festa barroca em
sua expressão:

O imnumeravel Povo q' occupava a Praça do Commercio, e q' esperava
já com impaciencia este feliz anuncio, rompeu em altos vivas, e outras
muito significantes expreções de alvoroço, amor e alegria […] ouvindose ao mesmo tempo ao sinal dos foguetes repicar os sinos das Sés, e das
mais Igrejas, e retumbar as estrondozas Salvas Reais do Castelo de São
Jorge, Torres e Fortalezas da Barra a quem correspondião neste
magestozo aplauzo as Naos de Guerra, e Navios Mercantes com igual
estrondo sem por isso cessar o eco dos vivas q' feria com tal força os
ares q' bem deixava perceber entre a aplauzivel confuzão das salvas e
dos repiques (VERGOLINO, 1777, p. 54).

Após este grande demonstração pública de alegria e fidelidade ao
monarca por parte do povo, D. Maria I, “juntamente as sonatas dos referidos
Ministres, timbales, e clarins continua ate o fim da varanda” e encaminha-se para
a Real Capela de madeira para a função religiosa de Ação de Graças, juntamente
das Reais Infantas e da Rainha Mãe, que permaneceriam ocultas das vistas do
público. Assim como em todas as aclamações anteriores, deu-se a cerimônia de
reverência à relíquia do Santo Lenho. Conforme o uso foi ministrada pelo
Principal Deão que, em ato processional, encaminhou-se sob o páleo até o altarmor. Este foi o momento em que principiou-se a música com o hino Te Deum
laudamus, obra de composta e dirigida por Davide Perez (1711-1778), Mestre de
Música de Suas majestades e figura musical de maior relevo na corte desde os
primeiros anos do reinado de D. José I.

O Principal Deão tornando a receber a Sagrada Reliquia da mão
do Diacono se meteu debaixo do Paleo, e encaminhando-se a Procissão
para o Altar Mor principiarão os Muzicos no seu coreto o Himno Te
Deum Laudamus, q' proseguirão acompanhados de muitos, e
destrissimos instromentos, governando a cantoria de q' era compozitor
o insigne Profeçor David Peres Mestre de S. Magdes (VERGOLINO,
1777, p. 56).
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Para este ato Antonio Pedro Vergolino, diferentemente de sua relação
sobre a Missa matutitna, dá informações mais específicas sobre cada passo da
cerimônia, inclusivamente do importante momento de genuflexão do Principal
Deão quando do verso de contrição Te ergo quaesumus.

Os Muzicos proseguirão o canto do Himno, e quando cantarão
o Verço – Te ergo quaesumus – ajoelhou o Principal Deão entre os seus
Ministros no infimo degrao lateral da parte da Epistola; […] no fim do
Himno cantou o verso “Firmetur manus tua” e oração “Deus, qui
victricis Moysi manus in oratione firmasti” […](VERGOLINO, 1777, p.
56).

A última menção às atividades musicais dá-se na descrição do retorno de
Suas Majestades e os principais do reino à Sala do Docel, onde “rompendo-se o
silencio, e recreando os asistentes huma armoniosa, e destrissima sonata
composta pelo mesmo Me. David Peres” (VERGOLINO, 1777, p. 58). Os músicos
citados por Vergolino, Leal Moreira e David Perez representam duas gerações
distintas de compositores, numa relação de extremos pois a primeira obra ficou
à cargo de um jovem estudante do Seminário da Patriarcal, António Leal Moreira,
enquanto o Te Deum foi composto e dirigido pelo mais célèbre compositor do
reino à altura David Perez. Muitas são as questões que podem ser levantadas e
conjecturas que podem ser feitas à respeito desta insólita combinação. Leal
Moreira era mestre assistente na Patriarcal e discípulo de João De Sousa
Carvalho. Perez, por sua vez, era o mestre de música de suas altezas e compositor
régio desde sua contratação em 1753 pelo rei D. José I.
Tanto a Missa do Espírito Santo de Leal Moreira, quando o Te Deum de
Davide Perez sobrevivem em arquivos musicais portugueses. A partitura do Te
Deum encontra-se no Arquivo Arquivo da Sé Patriarcal de Lisboa, tendo em sua
página de rosto informações explícitas de tratar-se da obra escrita para a ocasião.
A missa de Leal Moreira, por outro lado, sobreviveu apenas em coleção completa
de partes cavas dos instrumentos que se guarda na Biblioteca Nacional de
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Portugal em Lisboa. As duas obras foram escritas para agrupamentos musicais
distintos, no entanto, complementares. Segundo levantamento feito por Cristina
Fernandes, a convocatória dos músicos que se guarda na Torre do Tombo prevê
a participação de 37 instrumentistas e 24 cantores ao longo das cerimônias.
Fernandes ainda nota que o mesmo documento pede-se a Epifanio e a Nicola Lo
Forte para levarem“ mais dous clarins os melhores que se acharem”, fazendo-se
o mesmo pedido a André Lenzi e Federico Herffort em relação à trompas e a João
Pedro Thomas em relação aos Timbales. As obras de Perez e Leal Moreira
prevêem dois coros dividos a quarto vozes cada, acompanhados por orquestra,
sendo que a disposição dos músicos na Patriarcal de Madeira como descrita por
Vergolino para a Missa do Espírito Santo sugere que os 24 cantores do coro, ainda
que divididos em dois grupos, ficaram no mesmo coreto junto ao órgão. Leal
Moreira faz uso de uma orquestra clássica completa (ainda que sem clarinetes e
trombones), enquanto Perez utiliza-se da mesma formação, porém ainda sem as
cordas medias e agudas. Segundo Fernandes esta obra seguiu o “modelo do Te
Deum de corte […], caracterizado pela instrumentação com sopros e cordas graves,
prescindindo de violinos e violas (FERNANDES, 2010, p.511). Chama a atenção
também o uso dos fagotes e violoncelos como instrumentos solistas, ou obbligati,
pelos dois compositores, com especial atenção para o uso desta combinação ao
fim do Gloria da missa de Leal Moreira371. Não obstante estas características na
orquestração, as duas obras possuem, do ponto de vista da retórica musical um
caráter intensamene festivo, com extenso uso de efeitos de brilho orquestral como
vê-se na escrita dos trompetes (trombe lunghe), que devem ser acompanhados
pelos tímpanos. Os dois compositores utilizaram todo o aparato vocalinstrumental da Real Capela para criar um ambiento de sonoridades sofisticadas
digno da função única de uma aclamação. Estas eram obras musicais compostas

Referimo-nos a este procedimento como baixo-contínuo expandido em nossa dissertação de
mestrado “A Missa de Nossa Senhora da Conceição de 1810 [...]”, uma vez que os instrumentos
regularmente usados para tocarem a mesma linha do contínuo passam a ter função expandida
do ponto de vista melódico e da textura musical, funcionando como verdadeiros instrumentos
solistas.
371
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para uma ocasião em que a teatralização do poder era dada através da impressão
causada aos “Grandes do Reino” assim como aos representantes diplomáticos de
outros países presentes. Deve ser lembrado que a dinastia dos Bragança possuía
grande afeição pela arte musical e seus monarcas e, assim como em outras cortes
na Europa, sabiam que a possibilidade de manutenção de grupos musicais de
excelência, de grande porte e com produção própria por meio da contratação dos
mais excelentes compositores e músicos, simbolizavam erudição e força. Portugal
precisava destacar-se entre as outras nações europeias não somente pelas
riquezas materiais amealhadas, mas também ao demonstrar urbanidade e
atualidade artística. Sendo assim, as atividades musicais em cerimônias desta
importância eram mais que recreação, pois carregavam toda uma força simbólica
de rearfimação de seu poderio e capacidade de produção cultural e musical digna
da imagem de grande corte europeia que queria se impor. Do que dependesse da
qualidade intrínseca musical e da beleza estética das obras compostas, o objetivo
foi plenamente alcançado.

À
MUITO
ALTA,
MUITO
PODEROSA/RAINHA
FIDELISSIMA/NOSSA
SENHORA/NO
FELIZ
DIA
DA/SUA/EXALTAÇÃO AO THRONO. SONETO.
De candidas Virtudes adornada,
Ao Alto, e Real Throno sóbe agora
Do Lusitano Imperio a Successora
Para ser dos Vassallos Acclamada
Hum Venerando Velho, que exaltado
Vê a sua Legítima Senhora,
Dobra o joelho em terra, alegre chora,
E a tremer beija a Regia Mão nevada.
Portugal neste Velho se figura,
Em todas as Nações bem conhecido
Pelo Amor aos seus Reis, pela Fé Pura.
MARIA excelsa o vê quasi abatido,
Mostra-lhe o Aureo Sceptro, em que o segura;
Portugal se levanta destemido.
De Fr. Joaquim de S. Pedro de Alcantara. Religioso de S. Francisco de
Lisboa [?]
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Craesbeeck de Mello, 1669”.
CASTELBRANCO, João Pereira de; MARIZ Gaspar da Costa de. “Autos do
levantamento e juramento, que por os grandes, titulos seculares, & pessoas que
se acharão presentes, se fez a el Rey Dom Joam o IV. nosso senhor, na Coroa, &
Senhorio destes Reynos, & do que elle fez às mesmas pessoas na Cidade de
Lisboa, em os quinze dias do mes de Dezembro do Anno de 1640. E da ratificaçam
do juramento, que os tres Estados destes Reynos a El Rey N. S. D. Joam o IV... E
das Cortes, que fez aos tres Estados do Reyno el Rey D. Joam o IV. deste nome N.
S. na mesma cidade de Lisboa em os 29. do dito mes de Janeiro do mesmo anno
de 1641 Portugal”. Cortes 1641 (Lisboa); Álvares, António, fl. 1620-1659, impr.
Em Lisboa : por Antonio Alvarez, 1641. Microfilme F. 6258.
CRASBEECK, Pedro. Auto do Juramento que el Rey Dom Phelippe Nosso
Senhor, Segundo deste Nome, fez aos tres Estados deste Reyno, & e do que eles
fizerão a sua majestade, do reconhecimento, & aceitação do Principe Dom
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Phelippe nosso Senhor, seu filho, Primogenito. Em Lisboa a 14 dias do mês de
Julho de 1619. E assi o acto das Cortes q a 18 dias do mesmo mês se celebrou nella.
Lisboa: Pedro Crasbeeck, 1619.
GUIMARÃES, Manoel de Castro; CORDES, Antonio Luis de. Auto do
levantamento & juramento qve os grandes titvlos secvlares ecclesiasticos & mais
pessoas que se achárão presentes, fizerão ao... senhor Elrey D. Joam V[...]. Lisboa:
na Officina de Valentim da Costa Deslandes, 1707”.
SOAREZ LOPO; Lopez Valério. Auto do Juramento que el Rey Dom Phelippe
Nosso Senhor, Segundo deste Nome, fez aos tres Estados deste Reyno, & e do
que eles fizerão a sua majestade, do reconhecimento, & aceitação do Principe
Dom Phelippe nosso Senhor, seu filho, Primogenito. Em Lisboa a 14 dias do mês
de Julho de 1619. E assi o acto das Cortes q a 18 dias do mesmo mês se celebrou
nella. Em Lisboa, por Pedro Crasbeeck. Anno. 1619. Vendese em casa de Belchior
de Faria Livreiro de sua majestade.
S. VENÂNCIO, Fr. José de. Sermão na Felicíssima Acclamação da Augustissima
Senhora D Maria Rainha Fidelíssima de Portugal &c. Recitado Na Igreja de N.
Senhora dos Remédios de Carmelitas Descalços desta Corte peloP. Fr. José de S.
VENANCIO, Religioso da mesma Congregação.A 19 de Maio de 1777. Lisboa.
Na Regia Officina Typografica. Anno MDCCLXXVII. Com Licença da Real Mesa
Censoria”. BNP L. 22663//25P.
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títulos seculares, eclesiásticos e mais pessoas que se acharam presentes fizeram à
muito alta, muito poderosa rainha fidelíssima a senhora D. Maria I [...]
PT/TT/CF/180. 1 liv. (27 f. ). Códices e documentos de proveniência
desconhecida, n.º 180
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Missa de São Sebastião de Heitor Villa-Lobos, referências do
cantochão ao candomblé
Roberto Votta
universidade do estado de São Paulo (USP)
robertovotta@usp.br
Resumo
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) compôs a missa de São Sebastião entre dezembro de 1936 e janeiro
de 1937. A partitura é dedicada ao Frei Pedro Sinzig (1876-1952), importante clérigo franciscano,
que também atuou como compositor, musicólogo, jornalista e editor. Trata-se de uma missa
escrita a 3 (três) vozes, a cappella, em homenagem ao Santo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro,
São Sebastião. Villa-Lobos respeitou a estrutura tradicional da missa e incluiu as partes que
compõem o ordinário litúrgico: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei. Antes de cada
uma das partes, o compositor acrescentou pequenos recitativos, exaltando São Sebastião, e
anotou no manuscrito: “recitativos que devem preceder as seis partes desta Missa, quando
cantada como oratório”372. Musicalmente, os recitativos anunciam o modo e o caráter da música
que vem em seguida.
A Missa é predominantemente modal e mistura melodias e construções rítmicas que lembram o
cantochão dos primórdios da liturgia cristã e referências oriundas das culturas afrodescendentes
do Brasil, em especial o candomblé. O próprio compositor comenta que “no Credo as palavras Et
Sepultus Est, a melodia inspira-se em motivos do candomblé” e “a melodia principal do Sanctus é
escrita intencionalmente no estilo lírico das musicas religiosas [...]”373. Sobre esta perspectiva, a
comunicação oral aqui proposta tem como objetivo analisar e descrever os materiais musicais
trabalhados por Villa-Lobos na missa e demonstrar como o compositor forja relações entre
referências distintas em uma música coesa e funcional, dentro da perspectiva litúrgica. Esta
análise visa fornecer subsídios para a maior compreensão da obra, contribuindo para aspectos
ligados a interpretação e a técnica composicional de Villa-Lobos.
Palavras-chave: Villa-Lobos; missa; São Sebastião; análise.
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Giuseppe Ottavio Pitoni “Maestro di Maestri”, representante da
música litúrgica no contesto europeu e sua influencia na
música luso-brasileira
Robson Dias
LAMUS-DM/FFCLRP-USP
robson_maestro@usp.br
Resumo
Giuseppe Otávio Pitoni é um compositor, teórico e pedagogo que marcou a música litúrgica de
seu tempo. Transfere-se definitivamente para Roma em 1677 e em 1719 sucede Domênico Scarlati
como maestro da Capela Giulia in San Pietro. Segundo Padre Martini (Piero Mioli, 2006), “Pitoni,
além de ser juntamente com Benevoli o sucessor de Palestrina na escola romana, foi também um
importante teórico. Em seu exemplar Saggio fondamentale pratico di contrappunto (1774-75), Padre
Martini utilizou como modelo um tratado escrito por Pitoni intitulado Guida Armônica. Este
tratado teórico de Pitoni é um conjunto de 41 volumes, 1300 folhas que se encontra na Bibliotéca
Apostótica Vaticana. Gmeinwieser (2008) acredita que “tal obra deve ser definida como um
tratado de composição e exemplos musicais redigido segundo critérios históricos”374. Ainda
segundo o musicólogo alemão, Pitoni ao escrever este tratado tinha uma intencionalidade que
pode ser aclarada se observarmos algumas anotações presentes na obra : “Dove si contiene il
metodo di bon comporre in Musica in tutte le Sorti di Stili, con mostrate tutti i passi facili e difficili
siccome anco buoni e cattivi”, em outra momento: “Dove si contiene la prattica universale dela
Musica(...)”. Na tentativa de reconhecer o alcance das proposições de Giuseppe Otávio Pitoni, um
dos maiores representante da musica sacra de seu tempo, este texto objetiva traçar linhas de
influencias reconhecíveis entre as práticas musicais liturgicas na Itália de Pitoni relacionando-as
com seus símiles em Portugal e por consequência no Brasil onde foram encontradas um conjunto
de obras na cidade de Mogi das Cruzes intituladas “Os Papeis de Mogi” que possuem
inequívocas similaridades composicionais com as obras do “Maestro di Maestri”.
Palavras-chave: Guida Armonica; Giuseppe Otávio Pitoni; Papeis de Mogi; Musica colonial
brasileira; musica sacra.
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Federal de Minas Gerais participando ativamente nos congressos sobre música antiga ocorridos
nos anos de 2007, 2009 e 2011 promovidos pela UFMG.
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A Introdução da Sacabuxa em Solo Brasileiro
Rodrigo Santos
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
rsbone@gmail.com

Resumo
Este texto se refere ao inicio de nossa pesquisa, que tem como foco observar os fatos acerca da
prática do trombone no Brasil do século XIX. Este foi um período muito relevante para a música
e também foi quando, aparentemente, se intensificou a prática do trombone em solo brasileiro.
Observando-se o período anterior ao foco pesquisa, nota-se que as características físicas e o gosto
musical restringiram a utilização do trombone na Europa do século XVIII. A posição geográfica
e as características do repertório praticado majoritariamente em Portugal, também não
favoreciam a utilização deste instrumento. Como então foi possível o trombone se tornar bem
sucedido na colônia em um período posterior?
Os fatos históricos são parte importante na busca de respostas para esta pergunta e a condição
ímpar que a presença da Família Real Portuguesa proporcionou para a história do Brasil pode ser
a chave nesta investigação. A chegada de músicos trazidos de Viena pela D. Leopoldina, em 1817,
a imposição da presença do trombone nas bandas militares e o intercâmbio com músicos como S.
Neukomm (1778-1858), músico austríaco que viveu no Brasil por cinco anos por uma missão
diplomática, são fatos que delinearam um caminho positivo para a sobrevivência do trombone.
Além dos fatos históricos, um ponto importante é a observação das condições musicais que
permitiram a disseminação da prática do trombone. As transformações sofridas na escrita para
trombone no repertório das corporações musicais ao longo do século XIX e a comparação deste
com o crescente uso do naipe de trombone no repertório orquestral brasileiro apresenta-se como
um importante objeto para esta pesquisa.
Palavras-chave: Musicologia histórica; trombone; música brasileira.
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Curso de Educação Musical a Distância da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
Atualmente, no curso de doutorado, iniciou a pesquisa sobre a introdução e desenvolvimento do
uso do trombone no Brasil do século XIX. No âmbito prático, atua tanto na área de música erudita,
tocando trombone e sacabuxa, quanto na área de música popular.
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As Matinas de Semana Santa de David Peres e Antonio Galassi
presentes no Acervo da Sé de Braga - Portugal
Rodrigo Teodoro de Paula
CESEM, FCSH, Universidade Nova de Lisboa
teodoroassis@gmail.com

Resumo
Em 1778 foram celebradas, em Lisboa, solenes exéquias pela morte do compositor napolitano
David Peres (1711-1778) que gozou de grande prestígio junto a Corte e músicos portugueses. A
influência de sua obra provocou ecos não só na produção musical em Portugal mas também nas
obras de compositores da América Portuguesa onde encontram-se, em arquivos históricos, cópias
de algumas de suas composições entre elas o popular Mattutino dei Morti. Também em 1778 dáse a primeira notícia sobre a presença de António Galassi (c.1745-1814) em Portugal, compositor
italiano que exerceu as funções de Mestre de Capela da Sé Primaz de Braga, até o ano de 1792,
sob a protecção do Arcebispo D. Gaspar de Bragança, filho natural de D. João V. Ainda pouco
estudada, uma pequena parte da obra religiosa de Galassi encontra-se no Arquivo da Sé de Braga,
onde encontramos alguns responsórios de sua autoria inseridos nas Matinas de 5o e 6o feira para 4
vozes concertatas, de David Peres. Propomos assim uma primeira análise destes manuscritos na
intenção de identificar a funcionalidade deste repertório e entender a manutenção de uma
memória através da utilização de diferentes obras na composição de uma Unidade Cerimonial.
Palavras-chave: David Peres; António Galassi; Sé de Braga; matinas; Semana Santa
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O Real Teatro de São João (1813): representação e poder na velha
cidade de São Sebastião
Rosana Marreco Brescia
CESEM, FCSH, Universidade Nova de Lisboa
romarreco@yahoo.com.br

Resumo
A transferência da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, como é de notório conhecimento,
acarretou uma série de mudanças económicas, políticas, culturais, urbanísticas e artísticas no
panorama da nova capital do Império Luso, dentre cujos instrumentos mais significativos de
representação do poder da coroa não poderiam deixar de figurar os edifícios teatrais, que, apesar
de numerosos e activos há quase um século por todo território luso-americano, não alcançavam
as dimensões e o grau de propriedade exigidos pelo aparato régio. A Ópera Nova de Manoel Luís
Ferreira, não obstante os diversos melhoramentos empreendidos pelo seu proprietário, tornouse logo modesta e acanhada para acolher uma nobreza acostumada ao esplendor do Teatro de
São Carlos de Lisboa. Nesse sentido, a 28 de Maio de 1810, um decreto do Príncipe Regente D.
João autorizava a construção de um novo edifício teatral “digno de seu nome”. A transformação
dos espaços dedicados às representações cénicas na cidade do Rio de Janeiro não passou
desapercebida aos viajantes europeus que visitavam a cidade, surpresos pelo facto de uma urbe
americana ostentar “um teatro como o de Milão, e maior que a Opéra de Paris”, segundo o relato
de Ferdinand Denis. A presente comunicação pretende analisar o projecto arquitectónico do Real
Teatro de São João do Rio de Janeiro comparando-o com os demais teatros públicos em actividade
na América Portuguesa na altura da chegada da corte ao Brasil, sublinhando as principais
inovações trazidas pela equipa do arquitecto José da Costa e Silva e suas implicações directas no
que tange à praxis e actividade musical.
Palavras-chave: Arquitectura teatral na América Portuguesa; Real Teatro de São João; Ópera
Nova de Manuel Luís Ferreira; cenografia e música na corte dos trópicos.
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A música em manchete: tipologias jornalísticas
Ruthe Zoboli Pocebon
Universidade Federal de Pelotas
rt.zp@hotmail.com
Luiz Guilherme Goldberg
Universidade Federal de Pelotas
guilherme_goldberg@hotmail.com

Resumo
A utilização de jornais para qualificar a dinâmica musical de uma cidade em um período histórico
que não o atual demonstra um sério problema metodológico. É o que se observa na utilização de
três periódicos que circulavam na cidade do Rio Grande (RS), Brasil, na década de 1920, período
final da Belle Époque no país, no qual a utilização de tipologias para a classificação do assunto
principal de cada notícia necessitou ser criticamente avaliada. Neste trabalho apresentamos um
recorte que inclui a discussão e definição de três tipologias empregadas: Músicos Populares,
Repertórios e Espaços Musicais. Após a definição destas e das demais tipologias, pretende-se
obter uma visão mais realista das práticas musicais da cidade do Rio Grande à época em estudo.
Palavras-chave: Periódicos; notícias; tipologias.

Music in headline: typologies in newspapers
Abstract
Using newspapers to qualify a city’s musical life in other decade presents us a seriously
methodological problem. This fact has been observed in the study of three newspapers from Rio
Grande (RS), Brazil, in the 1920’s, the Belle Époque’s last years in the country, which needed a
critical evaluation about the classification typology of the main subject. In this research we
present a snippet that includes three typologies’ discussion and definition: Popular Musicians,
Repertory and Musical Places. After determining these and other typologies, we aspire to have
Rio Grande musical life perspective in this decade.
Keywords: Newspapers; news; typologies.

INTRODUÇÃO
O estudo de notícias veiculadas em periódicos de um período histórico
que não o atual gera problemas metodológicos quando o objetivo é compreender
a atividade musical retratada por tais notícias. Tal problema metodológico foi
detectado enquanto se trabalhava com os periódicos Rio Grande, O Tempo e A
Lucta, publicados na década de 1920 na cidade do Rio Grande (Rio Grande do
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Sul, Brasil) em um período considerado como o final da Belle Époque no país e no
qual dois conservatórios de música foram fundados na cidade (GOLDBERG,
NOGUEIRA, 2010).
A partir da leitura das notícias e sua classificação conforme tipologias que
expressassem seu(s) principal(ais) assunto(s), notou-se que alguns conceitos
utilizados na época estudada não correspondiam à forma como hoje os
utilizamos. Desta forma, percebeu-se a necessidade da conceituação das
tipologias e posterior reclassificação das notícias, para se ter com mais clareza um
panorama da dinâmica musical da sociedade rio grandina no período
pretendido.
Ao analisar as notícias, chegamos ao número de 30 tipologias, agrupadas
em nove grandes grupos temáticos: Artistas, Formações musicais, Sociedades,
Opiniões, Espaços musicais, Escolas de música, Eventos musicais, Repertórios e
Outros (Tab.1). Essa sistematização em grupos auxilia na conceituação das
tipologias e nas relações que cada tipologia pode estabelecer com as demais.
Devido à diversa abrangência de assuntos em algumas notícias estudadas,
percebeu-se a necessidade de utilização de duas ou mais tipologias para sua
classificação. Nesses casos, utilizou-se uma tipologia primária para classificar seu
assunto principal e tipologias secundárias para detalhar o assunto de cada
notícia.

ARTISTAS

FORMAÇÕES MUSICAIS

SOCIEDADES

Músicos Populares

Grupos musicais/artísticos

Sociedades musicais

Músicos Militares

Companhia de Variedades

Sociedades Carnavalescas

Concertistas

Orquestras

Maestros

Bandas de música

OPINIÕES
Crítica musical

ESPAÇOS MUSICAIS
Espaços Musicais

ESCOLAS DE MÚSICA
Conservatório de Música
do Rio Grande
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Opinião musical

Cine-Theatros

Conservatório
RioGrandense de Música
Conservatórios de Música
/ Centro de Cultura
Artística RS
Escolas de Música

EVENTOS MUSICAIS

REPERTÓRIOS

OUTROS

Concertos

Repertórios

Programação
Theatros

dos

Festivais

Óperas/Operetas

Professores de Música

Audições de Alunos

Revista/Teatro Musical

Métodos
Musical

de

Cine-

Ensino

Anúncios
Distinções
Outros
Tabela 1, Grupos Temáticos e respectivas tipologias

Neste trabalho utilizaremos um recorte que trate da tipologia Músicos
Populares, pertencente ao grupo Artistas, por ser uma das tipologias que mais
requer atenção em seu conceito. Além disso, as tipologias Repertório e Espaços
musicais, pertencentes aos grupos de mesmo nome, respectivamente, serão
discutidas pois se relacionam diretamente com a tipologia Músicos Populares,
mesmo pertencendo a grupos temáticos distintos. Desta forma, as discussões
sobre cada tipologia são apresentadas junto a exemplos de notícias que, em um
primeiro momento, foram classificadas pela tipologia em estudo. Após a
discussão dos casos, apresentamos a conceituação da tipologia e a atual
classificação das notícias exemplificadas.

1. MÚSICOS POPULARES
Para definir a tipologia Músicos Populares foi necessário estudar a
conceituação da expressão Música Popular para, assim, compreender quem são
e o que fazem os artistas assim denominados.
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O Dictionnaire de Musique (1913), de Hugo Riemann, não apresenta
nenhuma expressão que se refira diretamente à “Música Popular”. Desta forma,
o termo mais próximo encontrado nesta publicação é a expressão “Canção
Popular”, que será aqui utilizada juntamente com outros referenciais publicados
posteriormente que tratem especificamente de “Música Popular”. O autor define
“Canção popular” como um

nome dado a uma canção cujos autores não são conhecidos, ou
uma música composta para circunstâncias especiais, ou, finalmente,
para uma canção cuja harmonia e melodia são facilmente entendidas
(RIEMANN, 1913, p.796, tradução nossa).375

Considerar uma canção sem autoria conhecida como canção popular já
demonstra algumas dificuldades que teremos ao definir a tipologia aqui em
estudo. Para ser classificado como um músico popular, o artista só deve executar
peças de autores desconhecidos? Esta parece ser uma questão fundamental, já
que nos remete à distinção entre música popular e música folclórica. E o que
entender por “música composta para circunstâncias especiais”? E, ainda, uma
“canção cuja harmonia e melodia podem ser compreendidas facilmente.” Como
qualificar a compreensão de determinada peça musical? Tais questionamentos
mostram a necessidade de informações sobre as peças que o artista executará,
pois, a partir delas, podemos extrair informações implícitas nas notícias.
Para o mexicano Miguel Galindo, a música popular

não é produzida por autor conhecido, mas aparece como
surgida da multidão; também significa a obra anônima (se é que
existem obras anônimas) e também significa a música não estudada nas

375“Populaire,

chanson: nom que l'on donne à une chanson dont les auteurs (poète et musicien),
issus du peuple, ne sont plus connus, ou encore à un chant que des circonstances spéciales ont
rendu p., ou enfin à un chant dont l'harmonie et la mélodie sont de compréhension aisée et par
conséquent d'allure […].”
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escolas, aprendida sem técnica alguma […]. (GALINDO, 1933 apud
GONZÁLEZ, 2012, p.105, tradução nossa)376.

O colombiano Guillermo Uribe Holguín denomina a música popular como
“[…]a que é própria do povo; a que é peculiar. Música quase sempre anônima,
que não se sabe de onde vem e é assimilada pela grande massa” (HOLGUÍN,
1941 apud GONZÁLEZ, 2012, p.116, tradução nossa)377.
Mário de Andrade definiu música popular como

toda e qualquer música cujo autor compõe sem estudar, ou só
estudou o mínimo necessário depois de já estar compondo [...]. Na
música popular não se tem necessidade de saber o nome do autor, e defato muitas vezes ela é anónima (ANDRADE apud GONZÁLEZ, 2012,
p.165).

A desconhecida autoria é recorrente nos quatro autores citados
anteriormente, o que demonstra a importância deste aspecto para a música
popular, principalmente se considerarmos que os anos de tais publicações são
próximos ao período estudado.
Luis da Câmara Cascudo, em seu Dicionário do Folclore Brasileiro (1988),
apresenta duas definições para Música Popular, uma designada por países
latinos e outra por países anglo-saxões:

Nos países latinos a designação confunde-se com música
folclórica; no Dictionaire Pratique ET Historique de Ia Musique, de Michel
Brenet, por exemplo, encontramos a seguinte definição de música
popular, ‘peças conservadas na memória do povo, em diversos países, e
cuja origem é, algumas vezes, muito antiga.’ Os anglo-saxões,
entretanto, fazem uma nítida distinção entre música popular e música
folclórica: popular é a música de baixa extração e sucesso barato,

“[…]no es producida por autor conocido, sino que aparece como surgida de la multitud;
también significa la obra anónima (si es que hay obras anónimas) y también significa la música
no estudiada en las escuelas, no aprendida con ayuda de técnica alguna […].”
377 “ […]la que es propia del pueblo; la que le es peculiar. Música casi siempre anónima, que brota
no se sabe dónde y al punto es asimilada por la gran masa.”
376
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composta por músicos menores, impressa, divulgada pelo disco e pelo
rádio (p, ex. sambas de carnaval, tangos argentinos, foxes e blues,
cançonetas francesas, etc.); folclórica é a música anônima, de
transmissão oral, antiga, e que constitui o patrimônio comum do povo
de uma determinada região (p. ex cocos e emboladas, modas de viola,
zamacuecas, yaravis, spirituals, bollads, noels, etc.) (CASCUDO, 1988,
p.514).

A desconhecida autoria, presente como característica da música popular
nos primeiros referenciais, é apresentada como definição de música folclórica
para autores anglo-saxões. Cascudo ainda cita Carlos Vega, que “alarga o sentido
de

música

popular,

admitindo

que

‘nem

toda

música

popular

é

folclórica.’”(CASCUDO, 1988, p.514). Dessa forma, para ser empregada nas
notícias, uniremos as definições de música popular e música folclórica, dada
pelos autores anglo-saxões, para a definição da tipologia Músicos Populares.
Ao analisar possíveis notícias que seriam classificadas pela tipologia
Músicos Populares, nota-se a importância dada ao artista que se apresentará e,
em alguns casos, à música por ele executada. O compositor da música (ou sua
falta) não é tão destacado quanto o artista e/ou sua música. Como exemplo (Ex.1)
tomamos um trecho da notícia do dia 23 de dezembro de 1923 do jornal O Tempo,
intitulada “Carlos Gomes”, em que a programação do cine-teatro de mesmo
nome é apresentada. Neste caso, focamos na apresentação musical da ocasião:

Carlos Gomes

Além do convidativo programma de hoje, dar-se-á, no palco, a
estrea da cantora comica e transformista, italo-hespanhola Margarita
Nori, que se encarregará dos seguintes numeros:
I – Serrana Mia, marcha hespanhola.
II – L a Napolitana, cançoneta.
III – Apache, <<morceau>> caracteristico.
IV – Cuorino mio, <<morceau de genre>>.

Exemplo 1 – “Carlos Gomes”. O Tempo. Rio Grande, 23 de dezembro de 1923.
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Nota-se que para esta ocasião não são importantes muitas informações a
respeito da música. As informações apresentadas servem para situar o público a
partir de informações simplificadas sobre o tipo de repertório que a artista
executará enquanto a autoria das músicas é omitida.
Outro exemplo (Ex.2) se encontra no jornal O Tempo, de 31 de julho de
1924, intitulado Polytheama:

Polytheama

- O Guitarrista e fadista portuguez Albuquerque, que tanto
agrado está despertando no Ideal, vae se estrear no Polytheama no
proxima sabbado, o que quer dizer que aquelle theatro terá uma
temporada magnifica de boa e brejeira arte, porque Albuquerque, com
os seus fados, as suas modinhas, os seus desafios e os seus improvisos,
sempre em alvo aos espectadores, é de uma arte muito sua e muito
interesante.

Exemplo 2 – “Polytheama”. O Tempo. Rio Grande, 31 de julho de 1924.

A notícia apresenta os gêneros musicais que o artista executará, sem citar
o nome das músicas. Com estes dois exemplos torna-se evidente a falta de
informações sobre a autoria das músicas apresentadas por esses artistas, o que
vai ao encontro com os autores citados.
Outra característica que Riemann dá à canção popular é ser “uma música
composta para circunstâncias especiais” (RIEMANN, 1913, p.796), enquanto
Mário de Andrade caracteriza a música popular como

[...]principalmente composta pelas necessidades sociais da
vida, quer sejam necessidades sexuais como na dansa e na canção, que
políticas, religiosas, industriais, familiares, etc., etc., A música popular
é portanto composta especialmente pra ser gasta pela vida social, e tem
uma necessidade imediata no seu emprêgo (ANDRADE apud
GONZÁLEZ, 2012, p.165).
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Nessas duas citações é possível interpretar que a música popular tem uma
função, seja ela política, religiosa, familiar, social etc. Assim, também pode ser
empregada de forma a entreter a assistência. Essa é uma informação que não é
explícita nas notícias ou, quando é, não há diferenciação entre o artista ser músico
popular ou Concertista (outra tipologia pertencente ao grupo temático Artistas).
O que se nota é que em alguns casos o artista, além de interpretar as músicas de
seu espetáculo, executa improvisações, atos de variedades, recita poesias, entre
outras manifestações artísticas. Nestes casos, consideramos a variedade artística
nas apresentações destes músicos e os classificaremos pela tipologia Músicos
populares.
A notícia intitulada “No Carlos Gomes” (Ex.3), do dia 08 de novembro de
1922, veiculada no jornal Rio Grande, exemplifica a utilização da tipologia
Músicos Populares para classificação de notícias sobre músicos que também
apresentam outras manifestações artísticas. A notícia veicula a programação que
o Cine-Theatro Carlos Gomes apresentará nesse dia, comentando o filme que será
exibido e o artista que se apresentará.
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Exemplo 3, “No Carlos Gomes”. Rio Grande. Rio Grande, 08 de novembro de 1922.

Se observada com atenção, a notícia especifica quais obras o artista
executará. Contudo, somente algumas obras possuem autoria definida na notícia,
como o “Miserere” da ópera Il Trovatore, de G. Verdi. A maior parte do repertório
do artista não associa a música a seu compositor. Além disso, segundo a
programação, o artista fará um ato de variedades. Desta forma a tipologia
Músicos Populares poderá ser empregada, pois além de não citar a autoria de
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todas as músicas que serão executadas, relata outro tipo de apresentação do
artista, que não necessariamente musical.
Portanto, a utilização da tipologia Músicos Populares se dará em situações
que existe alguma designação do repertório do artista, com predominância de
obras sem autoria definida e com possibilidade de execução de outras
manifestações artísticas. Desta forma, os três exemplos apresentados ilustram as
características que definem a tipologia Músicos Populares.

2. REPERTÓRIOS
A tipologia Repertórios faz parte do grupo temático de mesmo nome, que
inclui ainda as tipologias Óperas/Operetas e Revista/Teatro musical. Sua
definição foi necessária devido à existência de notícias classificadas por essa
tipologia que, posteriormente, esclareceu questões pertinentes a outras tipologias
com as quais se relacionava.
Segundo o The New Grove Dictionary of music and musicians (2001),
“Repertório” é “um aglomerado de materiais musicais usados em determinadas
ocasiões”378. Nesta pesquisa, a tipologia Repertórios será entendida como um
conjunto de obras executadas por artistas ou grupos musicais, com identificação
do nome do compositor e da obra.
Dificilmente esta tipologia será utilizada como tipologia primária, visto
que as notícias que tiveram em seu corpo a descrição do repertório têm como
assunto principal o evento musical ou uma crítica a ele, enquanto o repertório
apresenta-se como um complemento a ela. Desta forma, utiliza-se a tipologia
Repertórios como tipologia secundária, ou terciária, dependendo do assunto da
notícia e da importância que se dá às peças e compositores que são executados.

378

“A stock of musical materials for a particular use.” - Tradução dos autores.
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A notícia intitulada “O Rei do Canto” (Ex.4), veiculada pelo jornal O Tempo
de 05 de abril de 1923, tem como assunto principal o concerto que o cantor
Michael Prita realizará na cidade, incluindo no corpo da notícia o repertório.
Neste caso, utilizamos a tipologia Repertórios como secundária, já que o foco da
notícia, isto é, a referência primária, é o artista.

O Rei do Canto

E’ a noite de hoje que se effectua o concerto do phenomenal
cantor Michael Georgeire(sic) Prita, de quem tivemos já occasião de
fallar.
O concerto, no salão nobre da Associação dos Empregados no
Commercio, começa ás 20.45(sic) e tem o concurso da eximia violinista
D. Noemia da Silva Ferreira e da senhorinha Irma Weibert.
Eis o programma:
1 – Cavatina de La Dame Bianche, de Beieldieu (tenor acima
de 1 ½ oitavas e 21 tons.
2 – Ave Maria, de Schubera Wilhelmj,( violino, Sra. Noemia
Pereira.
3 – Tambem eu já fui joven, de Sortzing, (baixo, abaixo de 1
½ oitavas e 17 tons) Canto, Sr. Prita.
4 – Souvenir, de Richter, violino, senhorinha Irma Weibert.
5 – Exercicios, em 2 registros, contralto e soprano, de 3
oitavas e 36 tons, Canto, Sr. Prita.
6 – Serenade de Drigo, violino, Sra. Noemia Ferreira.
INTERVALLO
7 – Sonho do soldado, de Prita, (baixo, tenor e contralto, de
4 oitavas e 48 tons). Canto, Sr. Prita.
8 – Pasquinade de Tirindelli, violino, Sra Noemia Ferreira.
9 – Dia e noite, de Prita, (baixo, tenor, contralto e soprano,
de 5 oitavas e 60 tons) Canto, Sr. Prita.

Exemplo 4, “O Rei do Canto”. O Tempo. Rio Grande, 05 de abril de 1923.

A notícia “Ideal Concerto”, publicada no periódico A Lucta de 01 de
dezembro de 1924, (Ex. 5) e classificada primariamente pela tipologia

854

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

Programação dos Cine-Theatros, apresenta de forma resumida o programa que
uma orquestra apresentará, sem citar o compositor da primeira obra:

Ideal Concerto

[...] um verdadeiro espectaculo o que se anuncia para amanhã
e durante o qual a esplendida orchestra de Luiz Quezada executará:
Symphonia da Opera Guarany,
Mephistopheles, opera de Boito
Sonho de Valsa, opera de Strauss
O filho prodígio, phantasia de pochielli (sic)
Walkiria, bailado de Wagner
Ainda (sic), Opera de verdi, e outras peças de fôlego e de
inegável belleza.

Exemplo 5 – “Ideal Concerto”. A Lucta. Rio Grande, 01 de dezembro de 1924.

Nos casos exemplificados pela notícia acima (Ex .5), em que a maior parte
do repertório possui designação completa, teremos o emprego da tipologia
Repertórios. Nos casos em que a maior parte das obras do espetáculo é designada
somente pelo compositor ou nome da música, ou ainda, o gênero musical das
obras executadas, não se utilizará a tipologia Repertórios, pois não é possível
saber, ao certo, qual o repertório executado pelo artista. As notícias classificadas
pela tipologia Músicos Populares dificilmente serão classificadas também pela
tipologia Repertórios, pois aquela não apresenta as informações necessárias para
o emprego desta, como mostrado no exemplo 3.

3. ESPAÇOS MUSICAIS
No início dos questionamentos sobre a tipologia Músicos Populares
surgiram hipóteses que relacionavam tal tipologia a um determinado espaço
musical, o que posteriormente não foi confirmado pelas notícias estudadas. Desta
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forma, o estudo concomitante das tipologias possibilitou a definição da tipologia
Espaços Musicais, aqui apresentada e pertencente ao grupo temático de mesmo
nome.
A tipologia Espaços Musicais é utilizada para classificar notícias que se
refiram a locais onde acontecem apresentações musicais, sejam eles públicos ou
privados. Entende-se, neste caso, lugares como coretos, salões de clubes e
associações. A tipologia é empregada quando o assunto principal da notícia trata
de algum destes espaços, como a construção e reforma do prédio, sua abertura
ao público, inauguração ou até mesmo sua venda a outros proprietários.
A notícia “No Casino” (Ex.6), do jornal O Tempo de 25 de janeiro de 1921
trata a inauguração de um salão que sediará concertos, espetáculos de
variedades, entre outros. Desta forma, classifica-se a notícia conforme a tipologia
Espaços musicais.

No Casino(resumo)

Hoje, será inaugurado o salão de diversões do Casino, este
anno, por feliz inspiração da Empreza Balnearea Atlantica, confiada ao
bom gosto e actividade da empreza Gaudio, Biachini & C.
Ali serão promovidos, na presente temporada, pela firma
Gaudio, concertos, espectaculos de variedades, etc., funccionando, com
regularidade o Cinema Atlantico, a começar de amanhã.

Exemplo 6 – “No Casino”. O Tempo. Rio Grande, 25 de janeiro de 1921.

Outro exemplo (Ex.7) de notícia classificada pela tipologia Espaços
musicais é publicada no periódico O Tempo de 03 de janeiro de 1922, que faz
propaganda do Mozart Club, um espaço com apresentações musicais durante a
noite.
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MOZART CLUB

Rua Benjamin Constant n.1
O mais Luxuoso do Estado
Aberto das 20 horas em diante
Todas ás noites sessões de canto e música das 22 horas em diante
Estrea todas as semanas
Esmerado Serviço de Restaurnat

A directoria

Exemplo 7, “Mozart Club”. O Tempo. Rio Grande, 03 de janeiro de 1922.

Dentre os espaços musicais mais citados nas notícias estão os CineTheatros (que possuem uma tipologia específica para demonstrar sua
importância para a cidade no período); as Escolas e Conservatórios de Música,
estes também especificados em tipologias de mesmo nome; Salões de Associações
diversas; Clubes; alguns espaços públicos, como coretos; igrejas, entre outros.

CONCLUSÃO
O trabalho apresentado é um recorte da pesquisa feita com periódicos
publicados no início do século XX no sul do Brasil, que tem por objetivo estudar
a prática musical da cidade do Rio Grande nesta época. Buscamos apresentar
alguns problemas metodológicos no uso de tipologias e as soluções encontradas
até o momento, por meio da exemplificação de três tipologias. De forma sucinta,
a tipologia Músicos Populares se referirá às notícias que tenham seu assunto
voltado a artistas que apresentam músicas sem definir o compositor ou, quando
são definidos, a notícia não cita outras informações relevantes para o
entendimento de seu repertório. Além disso, esses músicos podem apresentar
outras manifestações artísticas em seus espetáculos como ato de variedades,
improvisos e recitação de poesias. A tipologia Repertórios será empregada para
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notícias que contenham informações sólidas sobre a música, como seu nome e
seu compositor. E, por fim, a tipologia Espaços musicais será usada para
classificar notícias que se centrem em algum acontecimento relacionado a algum
dos espaços musicais citados.
Com a discussão e definição de todas as tipologias e seu emprego nas
notícias teremos um panorama geral da dinâmica musical da cidade do Rio
Grande em uma década importante para sua vida musical.
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Proposta de edição crítica e análise de Gli Eroi Spartani de
Antonio Leal Moreira (1758-1819)
Silvia R. de Souza Lima
Universidade do Estado do Amazonas
silvialina@gmail.com

Resumo
Antonio Leal Moreira (1758-1819) é, de acordo com as fontes sobreviventes, o segundo
compositor a escrever ópera com texto em português, depois de Antonio Teixeira (1707-1774).
Antes disso, entretanto, desenvolveu diversas obras congêneres em italiano. Dentre suas muitas
composições encontra-se a serenata Gli Eroi Spartani, terminada em 1788, que teve sua estréia no
Palácio da Ribeira, no dia 21 de Agosto do mesmo ano. Esta obra é considerada serenata devido
às suas dimensões e contexto. Durante a época da composição, as serenatas serviam às
comemorações externas dos nobres da corte, geralmente para elogiar o caráter de uma pessoa
específica; neste caso, Gli Eroi Spartani foi composta para comemorar o aniversário de Dom José,
Príncipe do Brasil (20/08/1716 –11/09/1788).
A música de Antonio Leal Moreira foi bastante copiada no Brasil Colonial, servindo de fonte para
jovens compositores ou aos músicos práticos que montavam repertório. Sua obra dramática
envolve diversas escolhas, de formato e idioma, tendo sido também destinada a públicos
diversos, uma vez que ele se dividia entre suas funções na Corte, na Real Patriarcal e na direção
do Teatro da Rua dos Condes.
A pesquisa agora em curso envolve uma abordagem analítica de Gli Eroi Spartani de Antonio Leal
Moreira com vistas a contextualizar uma edição crítica e de performance.
Palavras-chave: Gli Eroi Spartani; Antonio Leal Moreira; serenata; análise.
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A música da Semana Santa de São João del-Rei e de Braga:
influências e trajetórias recíprocas
Suely Campos Franco
Universidade Federal do Rio de Janeiro
suelyfranco@musica.ufrj.br
Resumo
Na Semana Santa de São João del-Rei (Brasil) e de Braga (Portugal), a música sempre teve um
lugar de grande destaque nas diversas cerimônias religiosas, internas e externas. O vasto acervo
musical existente nestas duas cidades e, somados a isso, a força atual do repertório executado há
mais de três séculos, especialmente na cidade de São João del-Rei, incita-nos a uma pesquisa que
propõe revelar permanências e transformações desse repertório ao longo dos séculos, bem como
demonstrar a circulação e as influências musicais e culturais entre estas duas cidades do mundo
lusófono.
Palavras-chave: Música sacra; Semana Santa; Braga; São João del-Rei.

The music for the Holy Week : the circulation of cultural influences between São João
Del-Rei/ Brazil and Braga /Portugal

Abstract :
From our investigation about the Holy Week in São João del-Rei and Braga, we have found the
relevancy and the feature position of the music in the religious ceremonies which take place in
this year period. The wide collection of sacral music in this two towns and its current importance
of this repertory of three centuries (especially in São João del-Rei), urges us toward an analysis
which aim to reveal its permanence and transformations among the time as well as investigate
the circulation of musical and cultural influences between São João del-Rei and Braga, Brazil and
Portugal. Beyond the formal and structural relevancy of this repertory, our analysis has as
perspective of the historical and anthropological musicology assigning the functionality of this
music in the catholic liturgy and its role in the sound identity of those two towns. We realized
that those transformations introduce repercussions in the musical and social life of São João delRei and Braga in its remaining ceremonies from XVIII Century.
Keywords: Religious music; Holy Week; Braga; São João del-Rei.

Em princípios do século XVIII assistimos à conformação inicial do
território de Minas Gerais a partir das descobertas auríferas e da criação da
Capitania. A cidade de São João del-Rei tem sua história fincada neste século,
período que marca o início das relações entre o Minho e Minas Gerais, resultado
de um grande contigente de imigrantes Portugueses que se deslocaram e se
instalaram nesta região do Brasil. Teve assim início uma longa história de
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relações e de influências sócio-culturais comprovadas pela presença de
portugueses nascidos em Braga naquela cidade mineira.
A presença e a atuação das instituições religiosas e o aspecto devoto das
populações de Braga e de São João del-Rei ao longo da sua história foram tão
intensas que levaram à denominação das cidades como “Roma Portuguesa” e
“Roma Brasileira”, respectivamente. A investigação das formas de celebração da
Semana Santa ao longo de três séculos nos permitiu detectar a existência e a
persistência de certos valores culturais em comum e cuja fonte remonta aos
Setecentos.

Figura 1, Sé Catedral de Braga / Portugal.
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Figura 2, Igreja da Ordem Terceira de Sao Francisco Sao Joao del Rei /Brasil.

Nestas cidades de Minas Gerais e do Minho, praticamente toda a produção
artística e cultural estava ligada à Igreja. Sob o primado da religiosidade assistiuse à proliferação e ascendência das associações religiosas leigas – Irmandades,
Confrarias e Ordens Terceiras - que no Brasil e em Portugal estiveram
comprometidas em promover e manter a devoção do orago e a política religiosa
metropolitana. Estas associações contratavam artistas para a construção e
decoração das igrejas e para a criação musical voltada às inúmeras festas
religiosas. A propensão lúdica do barroco manifesta-se não somente nas formas
artísticas, mas também nas formas de vida social e espiritual destas duas cidades
do mundo lusófono. Sabemos que a música, desde os primórdios de sua prática,
foi um dos aspectos fundamentais da identidade cultural dos habitantes de São
João del-Rei. Trata-se de uma tradição longeva, como observa José Maria Neves:

A primeira notícia escrita de atividade musical em São João delRei data de 1717, quando o Governador da Capitania de Minas Gerais,
Dom Pedro de Almeida e Portugal, conde de Assumar, fez uma visita
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a antiga vila.O manuscrito de Samuel Soares de Almeida relata
minuciosamente a recepção, descrevendo desde a marcha de entrada
da comitiva na vila até a solenidade na Igreja Matriz, ao som de música
organizada pelo mestre Antônio do Carmo (NEVES, 1984, p. 7).

As corporações musicais Orquestra Lira Sãojoanense e a Orquestra Ribeiro
Bastos, remanescentes do século XVIII e as oitocentistas Lira Ceciliana de Prados
e a Orquestra e Banda Ramalho de Tiradentes, são exemplos vivos desta
permanência. Os dois grupos de São João del-Rei atuaram sempre de forma
complementar, dividindo entre si as funções musicais das irmandades religiosas
e do Senado da Câmara. A presença e atuação ininterruptas das Orquestras Lira
Sãojoanense e Ribeiro Bastos nas principais cerimônias religiosas católicas
celebradas em São João del-Rei, atravessaram séculos e chegaram aos dias atuais
com vitalidade e energia. Neste contexto eclesiástico e litúrgico, a música – arte
imprescindível tanto à expressão religiosa como à difusão do discurso social,
político e religioso – sofrerá , portanto, transformação estilística considerável.

Figura 3, Orquestra Ribeiro Bastos. Semana Santa Sao Joao del Rei /Brasil
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Na cidade de São João del-Rei, os diversos documentos já consultados –
manuscritos musicais, antigos programas da Semana Santa, publicações em
periódicos desde o século XIX, relatos de viajantes – nos permitiram conhecer a
força que teve a música apresentada na Semana Santa que ainda hoje constitui
um ponto forte que se destaca no conjunto de um “grande espetáculo”. A
estrutura da liturgia católica praticada nesta cidade contribui para a manutenção
de um repertório antigo. Além da música gregoriana, presente nos diversos
ofícios litúrgicos, o repertório polifônico da Semana Santa em São João del-Rei,
executado por orquestra, coro, solistas e bandas é vasto e singular. Apresentamos
abaixo o programa musical executado em na Semana Santa de 2013.

PARTE MUSICAL
Os atos externos serão abrilhantados pelas Bandas de Música
“Theodoro de Faria”, sob a regência dos Mestres Tadeu Nicolau
Rodrigues e Teófilo Helvécio Rodrigues, e “Santa Cecília”, sob a
regência do Mestre José Antônio da Costa. Procissões: Senhor do
Triunfo e Ressurreição: Marchas festivas e Hinos Eucarísticos Enterro
do Senhor: Ireno Baptista Lopes “Marcha da Paixão”.Os atos internos
serão abrilhantados pela Orquestra “Ribeiro Bastos”, sob a regência da
Maestrina Maria Stella Neves Vale e do Maestro Rodrigo Sampaio
Pereira.
Domingo de Ramos: Pe. José Maria Xavier- Ofício de Ramos
(canto da Paixão e coros Processionais); Antônio dos Santos Cunhapater, si non Potest
Segunda e Terça-feira Santas: Pe. José Maria Xavier –
Responsórios para a Semana Santa; Martiniano Ribeiro Bastos- Motetos
dos Passos; Manoel Dias de Oliveira- Miserere
Quarta-feira Santa- Pe. José Maria Xavier- Ofício de Trevas e
Laudes
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Quinta-feira Santa- Missa da Ceia do Senhor
José Raimundo de Assis- Abertura “Dom Antônio, Bispo de
Mariana” Martiniano Ribeiro Bastos- Missa de Nossa Senhora da Lapa
(Kyrie e Glória
Pe. José Maurício Nunes Garcia – Sanctus e Agnus Dei da Missa
Santa Cecíli| Antônio dos santos Cunha – partes Variáveis Francisco
Manoel da Silva- Salutaris|Pe. José Maria Xavier – Tantum Ergo
Quinta-feira – Lava –pés Pe. José Maria Xavier- Domine, tu mihi
lavas pedes? Antônio Martiniano da Silva Benfica- Mandatum novum
Sexta-feira da Paixão
Pe. José Maria Xavier- Matinas e Laudes
José alexandrino de Souza- as Sete palavras de Nosso Senhor
Jesus Cristo na Cruz
Martiniano Ribeiro Bastos-Motetos dos Passos; Manoel Dias de
Oliveira- MisererPe. José Maria Xavier- Tractus, Bradados, Paixão,
Adoramus te, Christe, Popule meus, Motetos da Procissão do Enterro
com canto da Verônica, Ágios O Theos, Adoração da Cruz, Stabat Mater;
João Francisco da Matta- Stabat Mater Pe. João de Deus Castro LoboDoleo super te| Antônio S. Cunha- Judas mercator pessimus, Recessit
pastor noster Anonimo- Mateto a quatro Presciliano José da Silva – O
vos omnes Manoel Dias de Oliveira- Canto da Verônica, Canto das
Santas Mulheres, Motetos para a Procissão do Enterro do Senhor.
Sábado Santo
Pe. José Maria Xavier – Motetos e Laudes; Pe. José Maria Xavier
– Ofício de Sábado Santo, Matinas da Ressureição Martiniano Ribeiro
Bastos – Vidi Aquam
Domingo da Ressureição
Solene Missa Pontifical - Teófilo Helvécio Rodrigues –
Abertura festiva; Presciliano Silva - Missa (Kyrie e Glória); Pe. José da
Silva Xavier – Credo, Sanctus e Agnus Dei de Santa Cecília; Antônio
dos Santos Cunha – Partes variáveis; Procissão do Santíssimo
Sacramento Manoel Dias de Oliveira – Surrexit Dominus vere! Aleluia!
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Santa Missa e Solene Coroação de Nossa Senhora
Pe. José da Silva Xavier - Missa da Catedral (Kyrie); Pe. José da
Silva Xavier – Trechos das Matinas da Ressureição; José Joaquim Emérico
Lobo de Mesquita – Regina Caeli
Firmino Silva – Te Deum – São Francisco; José Cantelmo Júnior
– Theda: Marcha final379.

Por outro lado, constatamos que em Braga, apesar da manutenção de
rituais tradicionais no conjunto de celebrações da Quaresma e do Tríduo Pascal,
boa parte do antigo repertório de música litúrgica foi eliminado das cerimônias
atuais, não permitindo o seu conhecimento através da experiência sonora. Na
Semana Santa alguns exemplos do repertório antigo são executadas em
momentos mais emblemáticos pertencentes ao Rito Bracarense, como por
exemplo, a Procissão Teofórica e a Procissão do Enterro do Senhor, ambas na
Sexta-feira Santa. Porém, tal repertório se constitui apenas de vestígios parciais
do passado musical. Este fato vem reforçar a necessidade da de um inventario
nos arquivos do Cabido da Sé Catedral e das Irmandades diretamente envolvidas
nas celebrações da Semana Santa, para que se possa conhecer o repertório
construído e empregado no passado.

Parte Musical. Programa Semana Santa Sao Joao del Rei /Brasil. Ano 2013. Diocese de Sao Joao
del-Rei, Paroquia de Nossa senhora do Pilar.
379
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Figura 4, Coro de Seminaristas. Semana Santa Braga/ Portugal.

Figura 5, Coro gregoriano da Catedral do Pilar. Semana Santa Sao Joao del Rei /Brasil.
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Não podemos deixar de levar em conta que a história da liturgia na Igreja
de Braga é particular e bastante complexa, comparada a outras Dioceses de
Portugal. Além disso, a Diocese bracarense remonta a 397, data da primeira
informação segura do I Concílio de Toledo, em cujas atas consta o nome de seu
bispo Paterno. Neste sentido, devemos considerar não apenas as suas mutações
internas ao longo de muitos séculos, ao nível das estruturas rituais, mas também
as intervenções externas, como reformas, decisões conciliares ou sinodais,
interferências individuais ou coletivas que, conforme observa Joaquim Félix de
Carvalho, introduzem descontinuidades inorgânicas (CARVALHO, 2007).
O musicólogo brasileiro Paulo Castagna, no artigo Musicologia portuguesa
e brasileira: a inevitável integração aponta para a escassa relação entre o Brasil e
Portugal no que diz respeito aos estudos musicológicos. Refere-se a um artigo do
compositor e musicólogo português Fernando Lopes Graça em que este
ressaltava a quase total falta de informações em Portugal sobre a música
brasileira e vice-versa. Castagna chama a atenção para atualidade do problema
levantado por Lopes Graça. Segundo o autor, a falta de contato entre a
musicologia brasileira e a portuguesa dificultou resultados mais satisfatórios e
ainda existem correntes avessas a esse tipo de intercâmbio, que prejudicam o
desenvolvimento da musicologia nos dois países.

No progresso das pesquisas musicológicas brasileiras, a década de 80
marcou o final de um período no qual se estudava a música colonial
enquanto fenômeno autóctone, para se buscar na cultura europeia
informações fundamentais para o esclarecimento de questões-chave da
música antiga brasileira, iniciando-se, mesmo timidamente, um
processo de universalização dos estudos músicais no país
(CASTAGNA, 1995, p. 4).

Tendo por base o recenseamento bibliográfico e a participação em
encontros científicos de musicologia no Brasil e em Portugal, foi possível
constatar que a realidade atual começa a se distanciar do quadro marcado pela
distância entre musicólogos brasileiros e portugueses. Entretanto, podemos
869

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

afirmar que no que se refere à música produzida em Braga e em São João del-Rei,
e especificamente ao repertório sacro para as cerimônias da Semana Santa e às
relações musicais entre estas duas cidades, o terreno é quase que totalmente
inexplorado. Parece-nos particularmente evidente a ausência de estudos sobre a
música praticada em Portugal nos séculos XVIII e XIX. No que diz respeito ao
conhecimento do patrimônio musical português é também significativo que as
pesquisas sobre a música litúrgica de Braga deste periodo ainda careçam de
estudos reveladores380.
Notamos que nestes últimos anos em São João del-Rei e em Braga temas
vinculados à memória e aos aspectos culturais da cidade e aos elementos que lhe
conferem identidade tem sido objeto de artigos, publicações e motivaram a
criação de páginas e blogs na internet. A Semana Santa é um tema bastante
mencionado. Vários destes sítios além de possuirem dados informativos – e
também especulativos – colocam em destaque assuntos ligados aos diversos
elementos simbólicos que envolvem este evento, revelando uma intenção
explícita de valorização de uma identidade local. Observamos ainda um processo
de “patrimonialização” deste evento em Portugal e no Brasil, com iniciativas de
registro e classificações como patrimônio cultural imaterial (no caso de São João
del-Rei ) e como Interesse Turístico Nacional (no caso de Braga). Os fatos
contemporâneos vêm reforçar e confirmar os pontos de cruzamento e apontar
para a necessidade de estudos que possam revelar seu patrimônio comum.
Nossa escolha em focalizar a música da Semana Santa de São João del-Rei
e de Braga parte da constatação de que este patrimônio cultural imaterial
necessita ser investigado e revelado. Se em São João del-Rei a música preservada
nos arquivos e executada nas cerimônias atuais permite-nos conhecer sua história
cultural, em Braga este repertório que muito provavelmente encontrou ecos nas

Chama atenção para este fato, o artigo de José Bettencourt da Câmara. O musicólogo referese ao pouco espaço dado à música do século XVIII na colecção “Portugaliae Música” que, tendo
publicado até ao presente várias dezenas de volumes, tem se interessado mais pelos séculos XVI
e XVII, com exceção da publicação das obras de Carlos Seixas (CÂMARA, 2009, p. 2).

380
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terras mineiras permanece adormecido nos arquivos e ausentes das cerimônias
que certamente tiveram no passado grande proeminência.

Figura 6, Estante partituras. Orquestra Ribeiro Bastos. Semana Santa Sao Joao del Rei /Brasil.

A investigação em curso tem como objetivo primordial aprofundar o
conhecimento da produção musical dedicada à Semana Santa nas cidades de São
João del-Rei e de Braga e fundamentalmente compreender a funcionalidade e a
finalidade específica desta música no evento católico. Para tanto, impõe-se
conhecer seus modos de produção e de circulação e as motivações que
determinaram e que determinam sua execução, seja nos momentos litúrgicos nas
celebrações no interior das igrejas como também nos ritos para litúrgicos.
Pretende-se identificar e revelar permanências e transformações desse repertório
ao longo dos séculos, bem como demonstrar as influências musicais e culturais
empreendidas entre estas duas cidades do mundo lusófono.
O principal desafio que se impõe à realização deste propósito é o de
empreender um processo reflexivo que, para além de apresentar um conjunto de
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obras musicais utilizadas durante a Semana Santa nestas cidades, possa
compreender o contexto histórico e antropológico específico que motivou sua
elaboração e execução ao longo de séculos. Interessa-nos não somente revelar a
existência de um passado - campo mais adequado ao historiador - mas, ir além
daquilo que é dito, ver além daquilo que é mostrado, exercitar o olhar para os
detalhes, apontando as evidências que merecem ser interpretadas. Estamos em
busca do cruzamento de sentidos partilhados pela sociedade colonial e pela
sociedade contemporânea. Propomo-nos a explorar as fontes nas suas
possibilidades mais profundas, utilizando a estratégia da “descrição densa”
apropriada à análise antropológica, revelando significados que merecem ser
interpretados.
Em pesquisas anteriores realizadas em São João del-Rei e em Braga para
fins de Doutoramento na Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle foi possível
localizar fundos documentais de grande relevância que nos fizeram perceber a
necessidade de empreender estudos mais aprofundados sobre a música da
Semana Santa, tema que não nos foi possível contemplar naquele período.
Identificamos ainda diversos trabalhos que referem-se à documentação que
comprova a forte presença portuguesa na Região mineira do Campo das
Vertentes. Foi possível constatar que pouco se sabe sobre as relações de
circularidade no que tange à pratica musical que ainda hoje se mantém com
vitalidade.
A pesquisa relacionada à documentação abrigada em São João del-Rei,
bem como à prática musical e sua repercussão na vida daquela cidade já foi
previamente empreendida e encontra-se em estágio avançado devido à nossa
trajetória de pesquisas e ações naquela cidade; em contrapartida precisaremos
nos debruçar sobre o rico acervo depositado nos arquivos de Braga, que foram
de forma geral muito pouco explorados, mesmo pela musicologia portuguesa.
Importante ressaltar que na bibliografia recenseada não encontramos estudos
específicos que aprofundem o tema, o que revela uma lacuna reiterada por
muitos musicólogos e que merece ser reduzida tanto no Brasil como em Portugal.
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Para além dos importantes acervos musicais depositados nas sedes das
corporações ou em locais de ensaio, igrejas, bibliotecas e residências particulares,
encontramos na tradição de execução de repertório específico e original, relações
de sociabilidade e muitas histórias de vida que fazem da prática musical um
elemento definidor das identidades culturais locais. Uma compreensão ampla da
música deve reconhecer que ela não pode existir em um vácuo social, como
observa o antropólogo Rafael Menezes de Bastos: “ela surge, inevitavelmente, a
partir dos cruzamentos de inúmeras forças, tensões e agentes sociais, e se
transforma pela constante interação destes elementos que interferem e
determinam a sua produção, difusão e circulação” (BASTOS, 1995, p. 32).
Em sintonia com as tendências da musicologia tanto brasileira quanto
internacional relacionamos nossa pesquisa a um esforço da interdisciplinaridade.
A noção de circularidades culturais está na base de nossas reflexões,
considerando os movimentos de idéias, conceitos e obras entre dois espaços
culturais. Nesta perspectiva, para a compreensão da música produzida para a
Semana Santa em Braga e em São João del-Rei tomamos uma perspectiva da
musicologia histórica e da antropologia levando em conta a trajetória da
atividade musical em São João del-Rei e em Braga e as possibilidades de uma
compreensão de suas continuidades e descontinuidades materiais e imateriais.
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Resumo
A presente pesquisa, em andamento, tem por objetivos: 1) levantar canções derivadas de óperas
em português e de mágicas; 2) analisar exemplos dessas canções que contenham personagens
femininas, interpretando significados sociais subjacentes; 3) gerar coletânea (partituras e
gravação) de canções analisadas. Sob o olhar da história cultural e da fenomenologia aplicada à
música, utiliza-se abordagem intertextual (musical, literária e cênica), enfatizando os seguintes
aspectos quanto à função da música: 1) similaridade de caráter com o personagem ou a cena,
sublinhando características ou acrescentando, por alusão, elementos não explícitos; 2) contraste
de caráter com o personagem ou a cena, acentuando características, por contradição; 3) sem
vinculação expressiva com o caráter da cena ou do personagem, atuando como pano de fundo,
elemento de ligação ou dando o tempo da ação. As principais fontes primárias são libretos,
partituras e periódicos (arquivos do Rio de Janeiro e de Lisboa). O levantamento de canções e a
análise preliminar estão em andamento. As informações estão sendo sistematizadas, gerando
listagem de canções (no momento, mas de 100 canções de diferentes gêneros, em versão para
canto e piano). A leitura preliminar de canções revela, nas personagens femininas, a presença
tardia de resíduos românticos, sobrepostos a significados da atualidade da época. Busca-se, no
momento, ampliar os dados, reconstruir o processo de trocas entre teatros e salões cariocas e
lisboetas e interpretar significados ligados às personagens femininas. A pesquisa terá suas
conclusões aprofundadas, mas já inicia o descortinar do universo das canções originárias do
teatro, em que mulheres habitam como personagens.
Palavras-chave: Teatro musical; canções; óperas; mágicas; personagens femininas.

From Theaters to Salons, songs are heard - Rio de Janeiro and Lisboa (1860 -1930)

Abstract
The present work in progress, has these aims: 1) To research songs derived from operas in
Portuguese, and Mágicas; 2) To analyze examples from these songs containing feminine
characters, playing subjacent social signification; 3) To generate a collection (scores and
recordings) from the analyzed songs. Based on the point of view of Cultural History and applied
music phenomenology, the intertextual approach (musical, literary and scenic) is being used,
emphasizing the following aspects of musical function: 1) Similarity of character from the persona
or scene, underlying properties or adding non-explicit elements; 2) Character contrast between
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the persona or the scene, underlying contradictory bound elements; 3) Without an expressive
bond to the character or scene, acting as a conductor to bound elements or defining the action
time. The main primary sources are librettos, scores and periodicals (library files from Rio de
Janeiro and Lisboa). The research of the songs and their analyses are as yet being conducted. The
collected information is being organized in a song list (at the moment, more than 100 songs from
different genres, for voice and piano). The initial reading of the songs reveals that, in the feminine
character, the late presence of romantic residues is overridden by up-to-date meanings from that
time. We are trying, at this time, to amplify the data, rebuild the process of exchanges between
Theaters and Salons in Rio de Janeiro and Lisbon, and to interpret social meanings related to the
feminine characters. This research will have deeper conclusions, but for now we can already see
a universe of original Theater songs where the women come alive as personas.
Keywords: Musical theater; songs; operas; mágicas; feminine roles.

INTRODUÇÃO
A relação entre teatros e salões ganhou interesse a partir de investigações
anteriores das autoras que geraram a percepção da existência de um circuito
intenso entre esses espaços, maior do que, em geral, se supõe. Muitos trechos
originários de espetáculos teatrais, como óperas e mágicas, circulavam como
canções no âmbito doméstico e eram publicadas por editores conhecidos, como
Buschmann e Guimarães e Vieira Machado, no Brasil, sendo anunciadas
cotidianamente pelos jornais.
A presença feminina nas canções derivadas do teatro despertou atenção
especial a partir da observação de libretos de óperas e mágicas e de textos de
canções que possibilitaram perceber aspectos ideológicos e estéticos retratados
simbolicamente

nas

personagens

femininas,

sendo

reiterados

ou

complementados pela música
Transpondo os muros dos teatros e abarcando outros espaços, como
salões, a pesquisa utiliza princípios da história cultural e enfatiza a
intertextualidade musical, literária e cênica, buscando também compreender
significados sociais. O foco está direcionado para óperas em português e para
mágicas, produzidas e encenadas no Rio de Janeiro e em Lisboa (século XIX e
primeiras décadas do século XX), período da história das músicas nos dois países
em que ainda persistem muitas lacunas na literatura especializada. As intensas
trocas culturais entre os dois países justificam a abrangência da investigação.
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A partir desses interesses iniciais, a pesquisa, em andamento, tem por
objetivos: 1) levantar canções derivadas de óperas em português e de mágicas,
na transição dos séculos XIX e XX; 2) analisar, com enfoque intertextual,
exemplos de canções derivadas do teatro que contenham personagens femininas,
interpretando significados sociais subjacentes e concedendo especial atenção ao
papel desempenhado pela música; 3) gerar coletânea (partituras e gravação) de
canções analisadas.
O período delimitado pela pesquisa (1860–1930), correspondente, nos dois
países, a uma fase de intensificação da transformação dos papéis femininos na
sociedade, com reflexo em diversos aspectos, como a luta pelo direito de voto
feminino e o ingresso gradativo da mulher no mercado de trabalho. A transição
de modelos do período monárquico para outros modelos relacionados ao ideário
republicano tem desdobramentos importantes na produção e circulação da
música nos dois países, assim como nos papéis admitidos às mulheres pela
sociedade (FREIRE, 2012; CARVALHO, 2012). Apesar dessa transição de
modelos, muitos aspectos persistem, configurando continuidades e resistências
de antigos valores. Cabe lembrar que a proclamação da república no Brasil e em
Portugal ocorreu com cerca de duas décadas de distância (1889, no primeiro, e
1910, no segundo), envolvendo diversos aspectos similares.
Observamos que na literatura sobre música brasileira e portuguesa há
significativa carência de estudos sobre a mulher, em sua relação com o universo
musical e social da época, bem como há uma lacuna razoável no que concerne ao
movimento circular ocorrido entre teatros e salões. O mesmo se pode dizer sobre
o tema “canção”, sobre o qual as pesquisas são ainda insuficientes. Essas lacunas
justificam a importância da presente pesquisa.

1. BASES DA PESQUISA
Canções derivadas de mágicas e de óperas em vernáculo são os alvos da
pesquisa, com destaque, no momento, às personagens femininas, valorizando-se
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a interseção dos diferentes textos (musical, literário e cênico) que integram a
canção. Esses elementos são considerados como representativos da sociedade,
em constante transformação e inseparáveis na prática, já que ópera e mágica são
espetáculos dramático-musicais em que esses elementos estão em interação
permanente. A origem teatral das canções traz vieses mais amplos às
possibilidades interpretativas da pesquisa, por abarcar a circularidade entre
diferentes espaços e as conseqüentes transformações semânticas.
Assim, sob o olhar da história cultural (BURKE, 2005, entre outros) e da
fenomenologia aplicada à música (CLIFTON, 1983, entre outros) a investigação
utiliza abordagem intertextual, com especial atenção à configuração e à função
da música. A concepção de história da música adotada na pesquisa envolve uma
concepção de “tempo não-linear”, reconhecendo vários tempos coexistentes
simbolicamente em uma mesma sociedade ou fenômeno (FREIRE, 1994). A
música não é visualizada em uma linha evolutiva, mas como instância de
articulação simbólica de diferentes concepções, formas e valores, podendo
sobrepor diferentes características estruturais e significados.
As fontes primárias utilizadas na pesquisa são libretos, partituras,
periódicos, cartazes e programas de teatro de diversos arquivos: Biblioteca
Nacional, Real Gabinete Português de Leitura, Instituto Moreira Salles e
Biblioteca Alberto Nepomuceno (UFRJ), situados no Rio de Janeiro, e o arquivo
do Clube Teatral Arthur Azevedo, situado em São João Del-Rei, Minas Gerais,
em fase de pré-consulta (via internet). Em Lisboa, os principais acervos
consultados são os do Theatro D. Maria II e da Biblioteca Nacional.
O critério básico para seleção de canções para análise é que sejam
derivadas de mágicas e óperas em português e que contenham personagens
femininos, priorizando-se as que chegaram ao âmbito doméstico, impressas ou
manuscritas. Os dois gêneros (mágicas e óperas) delimitados pela pesquisa
exemplificam duas vertentes do teatro musical da época, o teatro “sério” e o
“ligeiro”, contrapondo e buscando interpretar a permeação de dois universos, o
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da “cultura erudita” e da “cultura popular”, ou seja, da “grande tradição” e da
“pequena tradição” (BURKE, 2005; 2010).
As análises são embasadas prioritariamente na fenomenologia aplicada à
música (CLIFTON, 1983; BERGER, 1999; DANIELSEN, 2005; FREIRE, 2007). O
ponto de partida é a escuta da obra (ao vivo ou através de registro fonográfico),
articulando características musicais, literárias e cênicas, podendo ser utilizada a
partitura e o libreto complementarmente. Carvalho (1999) contribui ao enfoque
analítico adotado, pois prioriza a intertextualidade na interpretação de obras
dramático-musicais (operetas de Offenbach, no caso desse autor), considerando
a música como elemento atuante na criação de personagens e significados. Na
mesma linha, está a contribuição de Santurenne (2005), que aborda as relações
entre música e drama (ópera), enfatizando elementos fantásticos e buscando
interpretar significados subjacentes à cena, com abordagem semelhante à desta
pesquisa, particularmente aplicável ao caso das mágicas.
Estão sendo selecionadas canções para análise, buscando abranger um
número que permita obter elementos consistentes para os objetivos da pesquisa,
ainda que sem propósito de generalização. A partir da interação da equipe de
pesquisa com as canções (letras, músicas e indicações cênicas dos libretos e
partituras), procede-se à descrição fenomenológica da obra. Aspectos como
humor, sátira, lirismo, entre outros, têm interesse para as análises, contribuindo
para a interpretação de significados sociais. A construção de imagens dialéticas
(WALTER BENJAMIN, apud CARVALHO, 1999) tem possibilidades especiais
de contribuição, por considerar a presença simultânea de significados
contraditórios entre os diferentes textos que integram as canções (FREIRE, 2010).
Elementos abordados por autores ligados à fenomenologia aplicada à
música são utilizáveis nas análises, conforme sejam pertinentes (texturas,
superfícies, linhas, espaço musical, entre outros), permitindo o estabelecimento
de correlação com conceitos similares utilizados na área de teatro (tempo, espaço,
etc).
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Paralelamente às análises das canções, periódicos e cartazes de teatro,
entendidos na pesquisa como “vozes” da sociedade, favorecem a compreensão
da inserção das canções na trama social e a interpretação de significados
implícitos ou explícitos. Além disso, anúncios nos jornais são possíveis pistas
para esclarecer a origem teatral das canções, através dos anúncios dos
espetáculos e da venda das canções derivadas, já reduzidas para uso doméstico.

2. A CANÇÃO NA SOCIEDADE
O conceito de “canção” adotado na pesquisa segue a definição do
Dicionário Grove de Música (1994): “peça curta e independente, para voz ou vozes,
acompanhada ou sem acompanhamento, sacra ou secular”. Consideramos que
essa definição é suficientemente abrangente para os propósitos da investigação,
além de não estabelecer distinção entre canções “populares” e “eruditas”. A
literatura, em geral, reconhece como características recorrentes (mas não
obrigatórias) das canções a importância expressiva da linha melódica e da
ambientação harmônica, bem como a organização formal em estrofes e
estribilhos.
Assim, com esse entendimento abrangente sobre o gênero “canção”,
revisamos trabalhos sobre canções na música brasileira e portuguesa, do século
XIX à atualidade. Os autores revistos escreveram em diferentes épocas, sobre
diferentes “tipos” de canção e com diferentes abordagens metodológicas. Em
geral, os trabalhos revisados privilegiam a integração de diversos elementos da
canção, como música, performance e letra e valorizam a dimensão social
subjacente.
Não localizamos, na área de música, trabalhos que se dediquem
especificamente às canções derivadas do teatro, embora sejam citadas de forma
não sistemática em diversos trabalhos. Tank (2006), por exemplo, cita a canção
“Quando nasceste tu”, da ópera “Lo Schiavo”, e a canção “Gentile di Cuore”, da
ópera Il Guarany, ambas de Carlos Gomes. Ela analisa, com ênfase na performance,
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a diferença entre o caráter lírico e o de câmara, sem

distinguir canções

“populares” e “eruditas”. Levantamentos similares, na literatura especializada
sobre música em Portugal, estão em andamento.
Mário de Andrade (1930), um clássico da área, e Kiefer (1977), autor mais
recente, se detêm sobre canções que soaram no Brasil em diversos momentos e
em diversos espaços do século XIX, com desdobramentos no início do século
seguinte. Ambos procuram analisar as origens da modinha e as transformações
que sofreu ao longo do século XIX, inclusive as trocas processadas com a ópera.
A presença da modinha no Brasil e em Portugal aparece na obra desses e de
outros autores.
Também abordam as origens da modinha e do fado, como canções
pertencentes à música popular urbana, autores como Brito e Cranmer (1990).
Castro (1999, p. 127) destaca a popularidade das canções em todas as camadas da
população, inclusive nos salões aristocráticos, e observa que

o gosto majoritário dos portugueses [no início do século XIX, no âmbito
privado] parece ter sido dominado [...] pelo gênero muito difundido da
canção sentimental (do tipo romança) a uma ou duas vozes, com
acompanhamento de cravo, piano ou guitarra, que [...] recebeu a
designação genérica de ‘modinha’ (diminutivo de moda ou canção)
(CASTRO, 1999, p. 127).

Revisamos também trabalhos recentes que abordam diferentes momentos
da canção brasileira e portuguesa, propiciando pistas sobre o intercâmbio entre
teatro e salão, embora nem sempre mencionem a origem das canções. Cranmer
(2012), menciona modinhas, lundus e árias de óperas em seu trabalho sobre a
Casa de Ópera, no Brasil, na transição do século XVIII para o século XIX. Zamith
(2000) cita o dueto de Helio e Hestia (1898), derivado da ópera Artemis de Alberto
Nepomuceno. Corrêa (1992) cita diversas canções de Lorenzo Fernandes
derivadas da ópera Malazarte, arranjadas para voz com acompanhamento de
orquestra ou pequeno conjunto (Do outro lado do Mar, Canção do Poço, Eu sou
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aquela que ama os homens, Seus olhos eram verdes, Quando eu era pequenino,
Modinha de Malazarte e Serenata de Malazarte).
Sobre o fado em Coimbra, citando de passagem outras canções e gêneros
em Portugal (não necessariamente derivados do teatro), podemos destacar o
trabalho de Castela (2011), que também procura abordar as origens das canções
em Portugal, as trocas com o gênero ópera e a trajetória da guitarra, como
instrumento acompanhador dessas canções:

[...] nos finais da década de 90 do século XIX, é natural surgirem
algumas canções provenientes desta cidade intituladas de "Fados de
Coimbra", por parte da imprensa musical, como uma forma de conotar
um género que na altura estava em voga e em crescente aparição por
todo o país. [...] gostaria de relembrar apenas que mais facilmente se
pode ligar este género como um forte influente do Fado lisboeta, do que
o que ao contrário ter sido este a influenciar a Canção de Coimbra.
Pensar que alguns alunos da Universidade traziam de Lisboa os ritmos
africanos e brasileiros dançantes (durante séculos, muitos estudantes
que haveriam de ir para o Brasil, formaram-se em Coimbra, daí poder
ter existido também alguma influência musical levada por estes
estudantes para o outro lado do Atlântico), para este género é um erro,
pois no meu entender, seria exactamente o oposto. [...] em Coimbra já
existiam de igual forma os Lunduns (a que se devem, segundo alguns
autores, o surgimento do Fado) pela cidade, trazidos através da sua
cidade costeira mais próxima, a Figueira da Foz. Muito antes de 1820
(data a que remonta o aparecimento do fado em Lisboa), Coimbra
possuía uma vivência musical e cultural rica em géneros e diversidades
rítmicas[...]: valsas, tangos, serenatas, modinhas, marchas, tocatas,
polcas, contradanças, canções populares, rapsódias, entre tantos outros
como os cantos serenis em forma de Serenata pelas ruas da cidade
executada tanto por estudantes como por populares, já desde pelo
menos o século XVI [...] (CASTELA, 2011, p.28-29).

Analisando canções brasileiras de diferentes momentos, sob diferentes
visões metodológicas, citamos o trabalho coordenado por Cavalcante (2004),
segundo o qual as canções podem portar informações importantes, favorecendo
novas interpretações do passado, e o coordenado por Nestrovski (2007), para o
qual a canção é um dos meios pelo qual o país busca inventar e entender a si
mesmo. Ele considera que a canção não deve apenas ser lida ou ouvida, mas deve
ser entendida e re-significada a cada nova escuta
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Assim como esses dois autores, outros trabalhos revisados buscam
enfatizar a relação entre canções e aspectos ideológicos, como César (2007), que
compara as canções de Bob Dylan e Chico Buarque, identificando diferentes
respostas contra-ideológicas ao sistema político, através da utilização de
estrutura não linear, transfigurando a realidade presente e conflituosa em um
passado mítico e em um futuro apocalíptico e/ou promissor. Na mesma linha,
Finnegan (2008), aborda a inter-relação entre texto, música e performance,
considerados em processo de atualização permanente através da performance.
Ela considera, ainda, que a análise das práticas musicais amplia o significado da
música para além dos textos.
Campos (1968), por outro prisma, considera que a canção, no movimento
Bossa-Nova, representa um ponto culminante da música brasileira, destacando,
entre suas características revolucionárias, seu estilo de interpretação discreta e
direta, quase falada. Quanto às canções ligadas ao movimento Tropicalismo,
posterior à bossa-nova, Favaretto (2000) considera que o Tropicalismo realizou
uma síntese entre música e poesia, não se limitando às letras e às melodias, pois
toda a estrutura (corpo, voz, roupa, letra, dança e música) contribui para o
“espetáculo”, articulando elementos arcaicos e modernos. Napolitano (2007)
ressalta no Tropicalismo características importantes, como a paródia, o choque
arcaico-moderno e a irreverência.
Outros autores revisados valorizam o viés político-social das canções
brasileiras no século XX, como Villarino (2006) e Souza (2007), que, destacando a
presença da ideologia nacional-popular nas manifestações artísticas, considera
que o estudo da canção não deve se reduzir ao contexto histórico e ao estudo da
linguagem, podendo incorporar o registro fonográfico. Para ela, a análise
constitui ponto de partida para novas interpretações, pois a canção pode sugerir
múltiplos significados, conforme a abordagem adotada.
Muitas das observações relativas às canções brasileiras podem ser
transpostas ás canções portuguesas, e vice-versa. Assim, os trabalhos revistos
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sobre canções nos dois países trazem contribuição para a presente investigação,
focalizando, além da interação letra-música-performance, aspectos ideológicos,
envolvendo o papel da música na construção de significados. Esses aspectos são
complementados por revisão de literatura específica sobre os papéis da mulher
na sociedade.

3. A MULHER NA SOCIEDADE
A respeito dos papéis femininos, no período abordado pela pesquisa, a
historiografia revisada registra a persistência, no Rio de Janeiro e em Lisboa
(século XIX e início do século XX), de restrições às mulheres, limitando sua
atuação social. O abrandamento gradativo dessas restrições propiciou novos
hábitos de sociabilidade, sobretudo entre os mais abastados, incorporando novos
hábitos, como as reuniões nos salões e o gosto pelo piano e pelo teatro lírico
(QUINTANEIRO, 1996), ambiente propício ao florescimento das canções. Nos
Salões Aristocráticos da segunda metade do século XIX, as mulheres ganharam
gradualmente maior visibilidade, podendo atuar como anfitriãs e mediadoras de
diversas situações, e inclusive se apresentar como pianistas ou cantoras,
mostrando seus dotes artísticos, o que em outros espaços não seria apropriado
(FREIRE e PORTELA, 2010). As árias de óperas adaptadas faziam parte do
repertório feminino no Brasil e em Portugal desde longa época, como observa
Castela (2011), referindo-se a Portugal, mais especificamente a Coimbra:

Outras referências na arte, para além da pintura, fazem referência a esta
prática instrumental por parte das mulheres daquela época, como por
exemplo, na ária “Se Vuol Ballare”, da ópera As Bodas de Fígaro,
composta por Wolfgang Amadeus Mozart (1786), com a adaptação do
libreto de Lorenzo da Ponte. Ao repararmos nos primeiros oito
compassos desta ária, podemos vislumbrar o facto de a linha de baixo
estar assinalada em pizzicato (uma forma de evocação do chitarrino
que Susanna está a tocar), ou nos vários arpejos em forma ascendente
ou ainda no marcato de certas notas na cadência, podemos concluir que
existe neste início vários elementos que, traduzindo para uma
linguagem mais formal, são uma espécie de expectativa da entrada da
canção propriamente dita. [...] seria uma prática bastante usual na
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época, as mulheres tocarem várias árias famosas, nos seus chitarrinos.
Existem diversos documentos publicados nesta época, sobre as técnicas
de como tocar e colecções de árias de óperas para guitarra (CASTELA,
2011, p. 104).

Apesar dessa concessão à prática musical, a educação das mulheres
comportava muitas restrições, ao longo do período oitocentista. Não foram,
contudo, essas restrições especificamente peculiares ao Brasil e a Portugal, sendo
encontráveis em outros países europeus, como a França. Assim observa Roderick
Barman, historiador inglês, citado por Castro (2010), quando afirma que o
modelo opressor vinha da Europa, e, segundo ele, mais especificamente da
França (CASTRO, 2010, p. 243).
Coerente com essa visão de inferioridade direcionada à mulher, a
educação feminina era diversa da masculina. Sem visar à profissionalização, os
conteúdos educacionais oferecidos a elas visavam enriquecer a apresentação da
moça, objetivando prepará-la para a missão atribuída pela sociedade, como mãe
e responsável pelo lar (FREIRE et alii, 2013):

Enquanto a educação masculina era direcionada para o exercício da
cidadania e das funções públicas, a educação feminina estava voltada
para as funções familiares e para a maternidade. [...] aos homens cabia
formar e dirigir os núcleos familiares através da procriação, sustentação
e proteção; o lugar do homem era o de administrador dos espaços
privados e públicos, do micro ao macro espaço sócio-políticoeconômico. Às mulheres cabia o papel de reprodutoras da linhagem
das famílias e zeladoras do lar; o lugar da mulher era o de esposa e mãe
no âmbito doméstico e familiar, e, de forma complementar, de dama da
sociedade (ANDRADE, 1999, p. 140, apud CASTRO, 2010).

Os objetivos da educação feminina não exigiam aprofundamento em
conteúdos que não fossem essenciais à sua atuação doméstica. A ciência
justificava a concepção de que a mulher deveria evitar esforços físicos e mentais,
por ser considerada frágil e inferior aos homens, devendo permanecer restrita ao
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lar. Expô-la à mesma educação masculina poderia prejudicar o exercício de seus
deveres domésticos (DEL PRIORE, 2007).
O interesse em dar acesso à educação pela mulher é relativamente novo
no século XIX e alvo de opiniões contraditórias. No Brasil, a primeira lei de
instrução pública e que faz alusão à educação de meninas, é de 1827. Em Portugal,
a literatura revisada registra que, embora apenas concretizado em 1815, o ensino
feminino foi criado ainda no século XVIII, no reinado de D. Maria I, e que, após
a Constituição derivada da Revolução Liberal de 1820, que tratou expressamente
de questões ligadas ao ensino, especial atenção dirigida foi dirigida aos colégios
de meninas. Embora seja presença freqüente nos currículos destinados às
mulheres, o ensino de música aparece citado como uma das “prendas próprias
do sexo feminino”, não voltados para a criação de conhecimento: Outros
conteúdos curriculares, como gramática e geografia, quando eram oferecidos às
meninas, eram tratados superficialmente (HAIDAR, 2011).
Iniciativas pioneiras, como a de Nísia Floresta (1810-1885, são raras,
sobretudo na primeira metade do século XIX. Ela criou no Rio de Janeiro, em
1838, época em que a maioria das mulheres era analfabeta, um colégio para
meninas, o Colégio Augusto, no nível dos melhores colégios masculinos da Corte
(DUARTE, 2022), propondo-se a ensinar conteúdos até então habitualmente
direcionados aos meninos e levantando bandeiras inovadoras para a época, como
a condenação ao uso do espartilho e a defesa da prática de educação física pelas
meninas (DUARTE, 2002; CASTRO, 2010). Podemos também observar que as
reformas educacionais aprovadas no Brasil, no período monárquico, reforçaram
diversos tipos de discriminação, inclusive quanto às mulheres (FREIRE; ZECCA;
PENELLO, 2012), e que processos similares se deram em Portugal.
Quanto á situação feminina em Portugal, segundo a visão da legislação da
segunda metade o século XIX, cabe citar que uma segunda reforma do ensino foi
publicada em 1884, dividindo a instrução primária em dois graus e organizando
as Escolas Normais de formação de professores. Essas Escolas, tal como no Brasil,
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passam a ser espaço acessível às mulheres, já que a profissão de mestra tornouse gradativamente uma opção aceita pela sociedade.
Assim, apesar da diferenciação entre o mundo feminino e masculino, as
mulheres ingressaram pouco a pouco no mercado de trabalho, chegando a atuar
no mundo da música, como professoras, pianistas, compositoras e regentes
profissionais e até mesmo como jornalistas ou empresárias, conforme citam
jornais e outros documentos da época (FREIRE e PORTELA, 2012; SOUZA, 2013).
Ao longo do século XIX, aparecem nos periódicos anúncios de professoras de
música oferecendo seus serviços, atividade esta que obteve boa aceitação social,
talvez por ser mais identificável com o papel de mãe (DEL PRIORE, 2007).
Almeida (2006) analisa o processo de feminização da profissão docente, a partir
da segunda metade o século XIX, registrando essa importante porta de entrada
para a mulher no mundo do trabalho e apontando aspectos similares nesse
processo, no Brasil e em Portugal.
Observamos, contudo, no atual estágio da pesquisa, que, contrariamente
à luta pelo acesso á instrução e ao reconhecimento dos direitos das mulheres
como cidadãs, romances e folhetins, assim como óperas e canções da época,
reforçavam, freqüentemente, valores e hábitos antigos, contribuindo para sua
permanência (FREIRE, 2010).
Essas e outras informações permitem situar em um a trama mais ampla a
situação da mulher no século XIX e primeiras décadas do século XX, fornecendo
um painel básico para a presente pesquisa, que busca imergir no universo do
teatro e das canções derivadas que ressoaram no âmbito doméstico.

RESULTADOS PARCIAIS
O levantamento de canções e a leitura analítica preliminar estão em
andamento, cabendo observar que a revisão e literatura e a coleta de dados
referentes ao Brasil encontram-se, no momento, em estágio mais avançado. Com
base inicial nos acervos consultados e em informações coletadas na literatura e
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em periódicos, está em elaboração uma primeira listagem de canções produzidas
no Brasil e em Portugal, originárias de óperas em português e de mágicas, com
mais de cem títulos levantados (canções para canto e piano).
As canções até então levantadas são de diferentes gêneros, respeitando-se,
na pesquisa, o que está consignado nas partituras (fado brasileiro, fado, lundu,
maxixe, modinha, polca, romance, tango, valsa etc). As peças nem sempre são
identificadas, nos acervos, quanto à sua procedência teatral, constando como
obras independentes, demandando trabalho investigativo complementar.
Também são objeto de investigação específica os casos em que a mesma obra é
citada com diferentes denominações de gênero.
A partir dos periódicos, está sendo elaborada uma listagem de obras
citadas, visando a complementar o levantamento nos arquivos. É o caso do
“bonito lundu tirado da ópera nacional Crispim e a Comadre, em português e
italiano” e de “Em balde pensa-se...”, cantado na ópera D. Chico, anunciadas no
Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, de 5/9/1861. Outro exemplo é a versão
para canto e piano da ópera de Carlos Gomes, A Noite o Castelo, anunciada no
Jornal do Commercio de 29/09/1861 (Rio de Janeiro).
O anúncio a seguir também ilustra as possibilidades de contribuição dos
periódicos à pesquisa: “Musicas. Recebemos a Mazurka, Schottisch, Tango e
Quadrilha da Grandiosa Magica de Orlando Teixeira e Moreira Sampaio, Música
de Anis Pacheco e Costa Júnior, A Bouda de Ouro. Estas músicas foram editadas
por Vieira Machado & C. à rua dos Ouvidores n. 51” (Cidade do Rio, 21 de Julho
de 1898).
As informações coletadas nos jornais, em confronto com as obtidas em
partituras, libretos e na literatura, são, aos poucos, incorporadas ao catálogo em
andamento, permitindo, como ponto de partida para interpretações posteriores,
um levantamento significativo do repertório que circulou entre teatros e salões
(mais de 100 canções de diferentes gêneros, já levantadas, em versão para canto
e piano), bem como a reconstrução do processo de trocas e sínteses entre eles.
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As informações estão sendo sistematizadas, havendo, ainda, necessidade
de identificar as que efetivamente contêm personagens femininas, embora uma
triagem preliminar já tenha sido feita.
Exemplificamos, a seguir, com alguns títulos levantados:
1. Canções derivadas do teatro - autores portugueses:

Canções derivadas de mágicas: “Romance da Rosa”, “Canção Bachica” e
“Valsa do Fogo”, da mágica Vênus, de Augusto Machado. Peças para canto
e piano, de A Cruz de Ouro, de Augusto Machado, obra citada por
diferentes fontes como ópera cômica, opereta e peça mágica, demandando
aprofundamento de investigação quanto ao gênero. “Canção do Chefe
Indiano”, de Volta ao Mundo em Oitenta Dias, de Alfredo Keil. “Canção do
Princípe”, da Mágica A Gata Borralheira. De A. Beruzza e Joaquim Augusto
de Oliveira. “Dueto do Malmequer”, da mágica O cofre dos encantos, de
Francisco Alvarenga.

Canções derivadas de óperas : “Ballada”, “Saudades”, “Romance”,
“Coplas do Nervoso”; “O Velhinho da Sanfona”, da ópera cômica O
Rouxinol das Salas, de Ângelo Frondoni (1871). “Canções Populares” de O
Burro do Senhor Alcaide, ópera cômica de Cyriaco de Cardoso, Gervásio
Lobato e D. João da Câmara (1890). “Bouquet de melodias”, de Lauriana,
de Augusto Machado. “Novo Fado da Severa” e “Fado á Espera dos
Toiros”, da Severa, de Fillipe Duarte (1909) “Reminiscencias da Ópera O
Arco de Sant'Anna”, para canto e piano (Duo Vasco e Guiomar), de Emilio
Lami e Sá Noronha. “Valsa em Fá Maior”, da ópera cômica Verde Gaio, de
Francisco Alves Rente. “Cantiga ao Desafio”, da ópera Serrana, de Alfredo
Keil. Bolero final da Ópera Cômica A Cruz de Ouro, de Augusto Machado.
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2. Canções derivadas do teatro - autores brasileiros:

Canções derivadas de mágicas: “Romance da Princesa”, da mágica A bota
do Diabo, de Francisca Gonzaga; “Tango dos Coxos” e “Tango dos Frades”,
da mágica A Borboleta de Ouro, de Costa Júnior e Assis Pacheco; Tango da
mágica Ali Baba ou Os quarenta ladrões, de Henrique Alves de Mesquita;
Romance de amor, da ópera cômica ou peça fantástica Cora ou A Fada da
Guanabara, de Francisca Gonzaga; Romanza de Thetis ou “A Rainha do
Mar”, da peça mágica Princeza Thetis, de Raimundo Pinto de Almeida.
“Romance de Nair” e “Dueto de Malandrino e Bonina”, da mágica Rainha
da Noite, de Barrozo Neto.

Canções derivadas de óperas: “O Casamento e a Mortalha no Céu se
Talha, Valsa pulada”, da ópera do Sr. F. C. da Conceição, de Jose Joaquim
Goyano; “Desalento, Romance de Estella”, do drama lírico O perdão, de
Francisca Gonzaga; “Ama a Lua Branca Vaga”, Romance da ópera cômica
ou opereta Trunfo as Avessas, de Henrique Alves de Mesquita.; “Idália”,
Cavatina da ópera Idália, de Henrique Eulálio Gurjao; “Edmea”, Romance
da ópera Edmea, de João Gomes de Araújo; “Quando Sereno e Vivido”,
Romance da ópera O Vagabundo, de Henrique Alves de Mesquita.

A partir de análise preliminar, foi possível, até o presente momento,
caracterizar o papel da música, atuando cenicamente com pelo menos três
funções principais:
1) por similaridade de caráter, sublinhando as características do
personagem e da cena ou acrescentando, por alusão, elementos não explícitos.
Um exemplo dessa situação pode ser observado no “Romance da Princesa”, da
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mágica Bota do Diabo, de Chiquinha Gonzaga, ou no “Romance da Rosa”, de
Augusto Machado, nas quais a música, por suas características rítmicas,
melódicas e harmônicas, ressalta o caráter lírico da letra e da cena.
2) por contraste de caráter, acentuando, pela contradição estabelecida, as
características do personagem e da cena. Podemos exemplificar com a “Valsa de
Sataniza”, da mágica A Rainha da Noite, de Barroso Neto, cujas características
rítmicas, melódicas e harmônicas contrastam com a personagem diabólica,
ressaltando, assim, aspectos contraditórios da cena e da personagem.
3) sem vinculação nítida de caráter com a cena ou personagem, atuando
como pano de fundo, como elemento de ligação entre dois momentos cênicos ou
dando o tempo do movimento e da ação. Por vezes, encontramos música
puramente instrumental exercendo essa função. É o caso do “Intermezzo (Valsa)”
da ópera fantástica O Remorso Vivo, de Arthur Napoleão, compositor português
que viveu e produziu, durante muitos anos, no Brasil.
Segundo a leitura analítica preliminar de canções, é possível chegar a
algumas conclusões provisórias, inclusive no que tange a significados sociais,
sem desconhecer, contudo, nossas limitações atuais ao interpretar significados de
outras épocas. Esta observação se aplica, por exemplo, às situações em que o
humor se faz presente nas mágicas, pois ao tentar interpretar essas cenas, estamos
tratando do humor como fenômeno histórico, condicionado cultural e
socialmente, distante, portanto, dos significados atuais. Apesar dessas limitações,
apresentamos algumas conclusões parciais relativas às canções e às personagens
femininas:

•

resíduos românticos moldam, muitas vezes, as personagens
femininas, tanto nas mágicas quanto nas óperas, não só nas canções
de caráter lírico, mas também naquelas cujo caráter é cômico,
irreverente ou contestador: amor idealizado e intangível, assim
como infortúnios do amor, características caras ao romantismo, são
temas freqüentes, em geral sublinhados pelo gesto da linha
892

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

•

•

•

melódica do canto, pelo ambiente harmônico e timbrístico e pelo
desenho rítmico. Um exemplo: o dueto do Diabo e Luminárias, da
mágica a Bota do Diabo, cuja letra revela uma visão mais maliciosa
do amor, é sublinhado por ritmos sincopados, enquanto o
“Romance da Princesa”, da mesma mágica, tem seu caráter
lírico/romântico revelado por uma linha melódica expressiva e por
um ritmo ternário semelhante à valsa.
as óperas “sérias”, no período abordado, parecem concebidas mais
diretamente sob perfis românticos e reiteração de valores
patriarcais, o que se reflete na punição às personagens femininas
que não se conformam às regras sociais. Podemos observar essa
característica na personagem Leonor, da ópera A Noite do Castelo,
de Carlos Gomes, que é punida por seus amores com um castelão
vizinho, após o marido ser sido dado como morto na Terra Santa.
A redução para canto e piano dessa ópera, visando ao uso
doméstico, foi publicada ainda em 1861, logo após sua estréia no
teatro.
nas mágicas do final do século XIX e início do século XX
encontramos enredos com personagens mitológicos, como é o caso
de Pandora, mágica brasileira, de Cavalier Darbilly, e de Vênus,
mágica portuguesa de Augusto Machado. As personagens
mitológicas aparecem com perfis diferenciados em relação à
mitologia greco-romana, necessitando ser mais bem analisados
pela pesquisa. As personagens são situadas, como de hábito nas
mágicas, em espaços e tempos aparentemente indefinidos, com
alusões sutis, em geral satíricas, à realidade social do momento.
diferentes representações femininas convivem no âmbito das
canções, sobrepondo representações antigas a outras pertinentes à
atualidade da época (como o ideal de “modernidade”), fazendo
coexistir significados por vezes contraditórios em uma mesma obra.
Exemplificamos com a mágica Vênus, na qual aparecem novos
papéis femininos (“Coro das Americanas”, louvando o progresso e
à ciência), paralelamente a personagens moldadas pelos modelos
idealizados do romantismo (“Romance da Rosa”). Diferentes
gêneros musicais integram a caracterização dessas personagens. É
possível, assim, considerar que, no universo simbólico das óperas e
canções, a transformação de papéis femininos muitas vezes foi
lenta, configurando espaços de resistência e de conservação de
papéis residuais de momentos anteriores, exaltando a submissão da
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•

mulher e o amor idealizado e inatingível (FREIRE; ZECCA;
PENELLO, 2013).
observamos, assim, a partir das canções já analisadas, que, em
virtude dessa posição de resistência a novos valores, as
personagens femininas nos espetáculos teatrais não desempenham,
habitualmente, papel de protagonistas, não exercendo, em geral,
papel decisivo na conclusão do enredo. O papel submisso da
mulher prevalece, implícita ou explicitamente, nas obras em
processo de análise, e transparece nas canções, em uso doméstico.

Algumas outras conclusões de caráter mais geral, e também sujeitas a
revisão, podem ser enunciadas no atual estágio dos trabalhos. Assim, é possível
concluir que os gêneros do teatro ligeiro, como a mágica, parecem ter estado mais
próximos das inovações ideológicas e tecnológicas da época (como o uso da luz
elétrica, entre outros), embora também tenham abrigado residualmente antigos
valores, gerando a convivência contraditória de diferentes significados.
É interessante observar que as óperas dramáticas exercem um papel
simbólico de validação da monarquia, dos valores patriarcais e da visão
idealizada do amor, com a correspondente visão de inferioridade da mulher. As
mágicas, por sua vez, embora portem resíduos do romantismo, sobretudo nas
cenas líricas, desconstroem ou satirizam muitos daqueles valores que as óperas
“sérias” reafirmam.
A transição da monarquia à república, ocorrida nos dois países no período
focalizado pela pesquisa, corresponde também a uma modificação de valores,
que tem correspondentes nas representações processadas nos espetáculos
teatrais. Nunes (2012, p. 48) observa que as sátiras, no século XIX, “atacaram os
governos monárquicos”, observação esta aplicável ao entendimento das mágicas
como espaço de crítica social e política (FREIRE, 2013). Essa contraposição de
caráter necessita de aprofundamento e não tem pretensão de generalização,
embora possa ser apresentada como observação preliminar, decorrente dos casos
analisados.
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Busca-se, no momento, ampliar a revisão de literatura e a coleta de dados,
bem como reconstruir o processo de trocas entre teatros e salões cariocas e
lisboetas, caracterizando mais detalhadamente a interação intertextual presente
nas canções e interpretar, com mais consistência, significados ligados às
personagens femininas.
Como a pesquisa está em andamento, as observações apresentadas neste
artigo são ainda provisórias e necessitam de aprofundamento, mas iniciam o
descortinar do universo das canções que tiveram sua origem no teatro e nas quais
as mulheres habitam como personagens.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, Jane Soares de. Vestígios para a reinterpretação do Magistério
feminino em Portugal e no Brasil a partir do século XIX. In: SAVIANI, Dermeval;
Almeida, Jane Soares de; SOUZA, Rosa Fátima; Valdemarin, Vera Teresa. O
Legado Educacional do Século XIX. Campinas: Autores Associados, 2006.
ANDRADE, Mário de. Modinhas Imperiais. Belo Horizonte: Itatiaia, 1930.
BERGER, Harris M. Metal, Rock and Jazz – perception and phenomenology of
musical experience. Hanover: University Press of New England, 1999.
BRITO, Manuel Carlos; Cranmer, David. Crónicas da Vida Musical Portuguesa
na Primeira Metade do Século XIX. Lisboa: Imprensa nacional / Casa da Moeda,
1990.
BUDASZ, Rogério. Teatro e Música na América Portuguesa: convenções,
repertório, raça, gênero e poder. Curitiba: DeArtes / UFPR, 2008.
BURKE, Peter. O que é História Cultural. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2005.
BURKE, Peter (comp.). Cultura Popular na Idade Moderna – Europa, 1500-1800.
S.Paulo: Companhia das Letras, 2010.
CARVALHO, Mário Vieira de. Eça de Queiroz e Offenbach. A Ácida gargalhada
de Mefistófeles. Lisboa: Colibri, 1999.
CARVALHO, Mário Vieira de. A República e as mudanças na cultura musical e
músico-teatral. In: VOLPE, M.A. (Org.). Atualidade da Ópera. Rio de Janeiro:

895

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola de Música/ Programa e PósGraduação, 2012.
CASTELA, Luis Pedro Ribeiro. A Guitarra Portuguesa e a Canção de Coimbra Subsídios para o seu estudo e contextualização. Dissertação de Mestrado em
Estudos Artísticos (Estudos Musicais). Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, 2011
CASTRO, Paulo Ferreira de. Do fim do antigo regime às raízes da modernidade.
In: Nery, Rui Vieira; Castro, Paulo Ferreira de. Sínteses da Cultura Portuguesa História da Música. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1999.
CÉSAR, Lígia Vieira. Poesia e política nas canções de Bob Dylan e Chico Buarque.
S. Paulo: Novera, 2007.
CLIFTON, Thomas. Music as Heard: A study in applied Phenomenology. New
Haven: Yale University Press, 1983.
CORRÊA, Sérgio N. A. Lorenzo Fernandez – Catálogo Geral. Rio de Janeiro:
RIOARTE, 1992.
CRANMER, David. O repertório músico-tetral na Casa da Ópera do Rio de
Janeiro-1778 a 1813. In: VOLPE, M.A. (Org.). Atualidade da Ópera. Rio de Janeiro:
Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola de Música/ Programa e PósGraduação, 2012.
DANIELSEN, Anne. Presence and Pleasure – The Funk Grooves of James Brown
and Parliament. EUA: Wesleyan University Press, Middletown, 2006.
DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta Brasileira Augusta. In: Favero, Maria
de Lourdes Albuquerque; Britto, Jader de Medeiros (Orgs.). Dicionário de
Educadores Brasileiros: da Colônia aos dias atuais. Rio de Janeiro: UFRJ / MECInep-Comped, 2002.
FAVARETTO, Celso. Tropicália, alegoria, alegria. 3. ed. S.Paulo: Ateliê Editorial,
2000.
FINNEGAN, Ruth. O que vem primeiro: o texto, a música ou a performance?. In:
MATOS, Cláudia Neiva de; TRAVASSOS, Elizabeth; MEDEIROS, Fernanda
Teixeira (org.). Palavra Cantada: ensaios sobre poesia, música e voz. Rio de
Janeiro: 7 Letras, 2008, p. 15-43.
FREIRE, Vanda L. B. A História da Música em Questão: Uma reflexão
Metodológica. In: Fundamentos da Educação Musical. Porto Alegre: ABEM /
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994.

896

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

__________. Óperas e Mágicas em Teatros e Salões no Rio de Janeiro - Final do
Século XIX e Início do Século XX. Latin American Music Review. Austin, Texas,
v. 25, núm. 1 (2004): 100 - 115.
FREIRE, Vanda L. Bellard. O mundo maravilhoso das mágicas. Rio de Janeiro:
FAPERJ/Contracapa, 2011.
Freire, Vanda L. Bellard. In: VOLPE, M.A. (Org.). Atualidade da Ópera. Rio de
Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola de Música/ Programa e
Pós-Graduação, 2012.
FREIRE, Vanda L. Bellard. Rio e Janeiro, século XIX – cidade da ópera. Rio de
Janeiro: FAPERJ/Garamond, 2013.
FREIRE, Vanda L. Bellard, Zecca, Rayana Du Val, PENELLO, Paula Ribas.
Educação Musical da mulher no segundo reinado – Rio de Janeiro, 1840-1870. IV
Simpósio de Musicologia / UFG e V Encontro de Musicologia História/UFRJ.
Pirenópolis, 2012.
FREIRE, Vanda L. Bellard, Zecca, Rayana Du Val, PENELLO, Paula Ribas.
Canções - entre teatros e salões do Rio de Janeiro (1860 -1930). ANPPOM, 2013.
JANKOVIC, Lise. La Comédie de Magie Espgnole: un sous-genre théatral qui fit
recette. In: Rodriguez, Béatrice; Zekri, Caroline. La notion de “mineur” entre
littérature, arts et politique. Paris: Michel Houdiard Éditeur, 2010.
KIEFER, Bruno. A Modinha e o Lundu, duas raízes da música popular brasileira.
Porto Alegre: Movimento / UFRGS, 1977.
NAPOLITANO, Marcos. A síncope das idéias: a questão da tradição na música
popular brasileira. 1. ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007.
NUNES, Daniel. O riso sob diferentes perspectivas: uma breve análise. In:
Kuyimjian, Márcia de Mel Martins; Mello, Maria Thereza Negrão (Orgs.) Cultura
Cômica e ambiência cotidiana: história cultural, risibilidde e humor. Goiânia: Ed.
da PUC Goiás, 2012.
NESTROVSKI, Arthur (org.). Lendo Música: dez ensaios sobre dez canções.
S.Paulo: Publifolha, 2007.
PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1999.
SANTURENNE, Thiery. Lês démons de l’ópera: Le fantastique sur La scène
lyrique du XIXe. Siècle. In: FERGOMBÉ, A.; HUFTIER, A. Otrante.Théâtre et
Fantastique – une autre scène du vivant. Paris: Kimé, 2005.

897

Cesem/FCSH/UNL, UFPel. ISBN: 978-989-97732-4-0
<http://www.caravelas.com.pt/atas.html>

SOUZA, Aline Santos da Paz de. Mulheres e música: atuação feminina no cenário
musical do Rio de Janeiro (1890-1910). Dissertação de Mestrado. Escola e Música
da UFRJ, 2013.
SPERBER, Suzi Frankl. Introdução: A lenda da Flor Azul, o mito e o conto de
fadas. In: VOLOBUEF, Karin (org). Mito e magia. São Paulo: Editora UNESP,
2011.
TORRIANI, Tristan Guillermo. Mito e Magia em A Flauta Mágica de Mozart e
Schikaneder. In: VOLOBUEF, Karin (org). Mito e magia. São Paulo: Editora
UNESP, 2011.
TANK, Nilza de Castro. Minhas Pobres Canções – Antônio Carlos Gomes.
S.Paulo: ALGOL, 2006.
VELLOSO. Mônica Pimenta. O Moderno em Revistas - Representações do Rio de
Janeiro de 1890 a 1930. Rio de Janeiro: Garamond, 2011.
ZAMITH, Rosa (Org.). 15 Manuscritos para canto – Alberto Nepomuceno. Rio de
Janeiro: FUNARJ/EMVL/CPD, 2000.

Vanda L. Bellard Freire integra como Professora Associada efetiva o corpo docente da Escola de
Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde leciona e orienta trabalhos de
pesquisa e extensão nas áreas de Musicologia Histórica e Educação Musical (Graduação e PósGraduação), tendo publicado diversos trabalho em ambas as áreas. É Doutora em Educação
Brasileira pela UFRJ. Concluiu, em 2005, Pós-Doutoramento na Universidade Nova de Lisboa,
em Portugal, na área de Musicologia Histórica, em interação com o Dr. Mário Vieira de Carvalho.
Presidiu a Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) no período 1996/2001. Tem
realizado trabalhos técnicos e consultorias diversas ligadas à área de música e educação. Foi
Conselheira, de 1997 a 2006, do Conselho Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC / Ministério da
Cultura / Brasil), representando a área de Música. Coordena, atualmente, o Centro de Estudos
de Musicologia e Educação Musical da UFRJ.
Angela Portela é Bacharel em Piano pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Nesta mesma Universidade, em 2005, obteve o título de Mestre em Música (Musicologia
Histórica), defendendo a dissertação intitulada Mulheres Pianistas e Compositoras nos Salões
Aristocráticos do Rio de Janeiro de 1870 a 1910, sob orientação da Profa. Dra. Vanda Freire. Durante
os anos de 2009 a 2011, foi professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. A partir
de 2011, tem lecionado na Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Tem se dedicado ao estudo histórico-sociológico da atuação de mulheres musicistas no Brasil, no
período do século XIX ao início do século XX. Recentemente, iniciou um projeto de investigação
sobre o desenvolvimento da música no estado do Rio Grande do Norte e sua ligação com a
história da Escola de Música da UFRN, recebendo apoio do Governo Federal Brasileiro para a
sua execução em 2013.

898

Atas do Congresso Internacional
“A música no espaço luso-brasileiro: um panorama histórico”. Lisboa, 2013.

As contribuições da análise rítmico-prosódica para a interpretação
da linha melódica em uma canção estrófica luso-brasileira
Wladimir Mattos
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Resumo
A realização da linha melódica do canto está relacionada, entre outros fatores, ao equilíbrio dos
aspectos rítmicos e sonoros de componentes verbais e musicais. Este equilíbrio diretamente
relacionado aos níveis de inteligibilidade da ‘letra’ e da ‘música’ na execução vocal de uma
melodia tem como uma de suas bases a compreensão do cantor sobre a estrutura rítmicoprosódica da melodia em questão. Alguns repertórios, entre eles, os das canções estróficas da
tradição luso-brasileira, chegam-nos na forma de documentos que trazem à tona um contexto
melódico no qual o grau de indeterminação, imprecisão e ou abertura interpretativa das relações
texto-música exigem do intérprete grande atenção, informação e habilidade. É no contexto destas
ideias preliminares que estabelecemos o presente trabalho, como uma proposta aplicativa sobre
as contribuições que a análise rítmico-prosódica pode oferecer aos cantores, regentes,
instrumentistas e musicólogos, quanto ao tratamento das conjunções e disjunções entre os
componentes verbais e musicais da melodia e, consequentemente, quanto ao estabelecimento de
possíveis linhas de interpretação. Como referência para esta aplicação, tomamos os
procedimentos analíticos desenvolvidos em Análise Rítmico-Prosódica como Ferramenta para a
Performance da Canção (MATTOS, 2006), por sua vez, referenciada pelos trabalhos de Fernando
José Carvalhaes Duarte (DUARTE 1994, 1999) e pelos pressupostos da Fonologia Prosódica
(NESPOR e VOGEL, 1986). Finalmente, como objeto de análise, tomamos a modinha estrófica
“Tempo que breve passaste”, da autoria de António da Silva Leite, junto às importantes
considerações de Alberto José Vieira Pacheco sobre os critérios editoriais e interpretativos na
abordagem de obras musicais deste gênero (PACHECO, 2013).
Palavras-chave: Prosódia musical; práticas interpretativas; canto.

INTRODUÇÃO
Os nossos trabalhos sobre a prosódia musical – com base em noções
tradicionais sobre a prosódia na literatura greco-latina e na referência de alguns
dos relevantes estudos prosódicos estabelecidos no campos da linguística
moderna, da teoria musical e da psicologia da música – levam-nos a atribuir cada
vez mais importância à questão da maneira como uma determinada obra musical
pode ser realizada, quanto à execução interpretativa, em função da expressão dos
seus conteúdos musicais e extramusicais.
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Podemos considerar que a maneira de realizar um determinado
procedimento interpretativo, na situação temporal da performance musical, deve
estar baseada em relações bem definidas entre os parâmetros ‘fixos’ e ‘variáveis’
dos conteúdos a serem expressos. Sendo assim, ao se definirem a altura, a
duração e a intensidade de uma série de notas musicais e (no caso de uma
melodia formada pela justaposição da música a um componente verbal) ao serem
definidas as relações entre estas notas e um conjunto de sílabas, é fundamental
que o intérprete execute objetivamente cada um dos parâmetros definidos
(quanto às sílabas esta definição inclui ainda a realização fonoarticulatória dos
componentes intrassilábicos).
Sabemos, entretanto, que a objetividade desta execução é afetada por uma
série de outros parâmetros indispensáveis à realização musical, tais como a
maneira de agrupar e articular as notas/sílabas na formação de segmentos
melódicos, a maneira de destacar as proeminências relativas no âmbito de um
determinado segmento, a maneira de estabelecer relações de coordenação entre
segmentos (no plano linear, por exemplo, a articulação entre o final de um
segmento e o início de outro) e, finalmente, a maneira de estabelecer e realizar
variações ‘temporais’ e de ‘caráter’ em função daquilo que pode ser expresso pela
melodia além dos aspectos da estrutura e das significações musicais/verbais
objetivas.
Estas maneiras ‘variáveis’ de realização dos parâmetros relativamente
‘fixos’ podem ser consideradas, sob uma perspectiva geral, como as ‘variações
prosódicas’ que desempenham um importante papel quanto à definição dos
aspectos técnicos, estilísticos e expressivos que caracterizam uma obra musical e
as suas possíveis interpretações autorais.
No presente artigo, apresentamos as contribuições da análise rítmicoprosódica da melodia de uma canção para o levantamento de dados sobre a
delimitação de segmentos melódicos e suas proeminências relativas, com o
objetivo de oferecer ao intérprete uma série de possibilidades quanto à realização
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da linha de canto, seja no que diz respeito às relações entre a ‘linha’ e os ‘pontos’
proeminentes que a formam (referimo-nos aqui às notas/sílabas que se podem
destacar em um dado segmento melódico), ou quanto ao tratamento das
dinâmicas acentuais da relação entre a métrica musical e a acentuação tônica
verbal.
Como objeto de análise, tomamos a modinha estrófica “Tempo que breve
passaste”, da autoria de António da Silva Leite, junto às importantes
considerações de Alberto José Vieira Pacheco sobre os critérios editoriais e
interpretativos na abordagem de obras musicais deste gênero (PACHECO, 2013).

1. SOBRE A CANÇÃO ANALISADA
Publicada em 1794 na edição de nº 18, ano 2, do célebre Jornal de Modinhas
(periódico editado em Lisboa pelos franceses Milcent e Marchal, entre 1792 e
1796), “Tempo que breve passaste” é uma canção estrófica da autoria de António
da Silva Leite (1759-1833), reconhecido guitarrista, compositor e professor de
música do seu tempo que foi Mestre da Capela da Catedral do Porto. A edição
original, disponível no acervo digital da Biblioteca Nacional de Portugal, traz
impressas as indicações de que se trata de uma moda a solo com
acompanhamento de guitarra.
Como era de costume neste tipo de edição, apenas o texto da primeira das
seis estrofes aparece editado na partitura de maneira a indicar a sua justaposição
ao componente musical da melodia. Quanto às demais cinco estrofes, embora
apresentem estrutura compatível com a primeira (tanto em relação à versificação
quanto à métrica poética), demandam uma atenção especial e criteriosa do
intérprete sobre as necessárias adaptações rítmico-prosódicas de cada sílaba e
palavra do texto a cada nota e agrupamentos melódico. Retomaremos esta
questão mais adiante.
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Abaixo, apresentamos o textos e a estrutura das estrofes do texto desta
canção, conforme a sua edição original, tendo-se preservado as características
originais da ortografia, acentuação e pontuação.

1. Tempo que breve passaste

4. Novos amantes que agora

Tarde ou nunca tornarás

O mesmo fado paçais

Quem con lagrimas podera

Corágem! que o fim de tudo

Fazer-te tornar atraz.

Hera bom, tomara eu mais.

2. Fes-me primeiro sintir

5. Se me lembra o que tirei

Do seu rigor os signais

Dessas voltas em que andais

Tardou! porem o que veio

Repito lambendo os dedos

hera bom, tomara eu mais.

Hera bom, tomara eu mais.

3. Chamen lhe embora veneno

6. Em fim naõ acho expreçõens

Com que emgoda os mortais

Em tudo ao que sinto iguaes

O veneno que eu provei

Só digo que o tal bocado

Hera bom, tomara eu mais.

Hera bom, tomara eu mais.

As estrofes apresentam quatro versos heptassilábicos (redondilhas
maiores), metro predominante nos versos poéticos das canções luso-brasileiras
da época. Quanto à ocorrência de sílabas extra-métricas (sílabas átonas após a
sílaba tônica que ocupa, no caso, a sétima posição métrica de cada verso),
podemos observar que é bastante equilibrada, no conjunto das estrofes: na estrofe
1, ocorrem nos primeiros e terceiros versos, padrão que é seguido nas demais
cinco estrofes, exceto pelo fato de que não ocorrem nos primeiros versos das
estrofes 2, 5 e 6 e no terceiro verso da estrofe 6. Abaixo, apresentamos cada uma
das estrofes com a escanção métrica de todos os versos:
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Estrofe 1 - Tempo que breve passaste
tempoque
bretarde.ou
nunca
quem
con
lagrifazerte
tor1
2
3
4

ve
tormas
nar
5

pasnapoa6

sasrás
detraz
7

ra

Estrofe 2 - Fes-me primeiro sintir
fesmepri
do
(seu)
ritar(dou)
poherabom
1
2
3

ro
os
o
ma5

sinsigque
ra.eu
6

tir
nais
veimais
7

o

Estrofe 3 - Chamen lhe embora veneno
chamen
lhe.em
bocom
que.emgoda
o
veneno
herabom
to1
2
3
4

ra
os
que.eu
ma5

vemorprora.eu
6

netais
vei
mais
7

no

Estrofe 4 - Novos amantes que agora
novos
amano
mesmo(fa-)
corágemque.o
herabom
to1
2
3
4

tes
do
fim
ma5

que.apasde
ra.eu
6

gosais
tumais
7

ra

Estrofe 5 - Se me lembra o que tirei
se
me
lembra.o
dessasvoltas
repito
lamherabom
to1
2
3
4

que
em
benma5

tique.ando.os
ra.eu
6

rei
dais
demais
7

dos

Estrofe 6 - Em fim naõ acho expreçõens
em
fim
naõ
aem
tudo.ao
que
só
digo
que.o
herabom
to1
2
3
4

cho.ex
(sin-)
tal
ma5

presto.ibora.eu
6

sõens
guaes
camais
7

do

meigor
rem
to4

te

do

Obs.: note-se que, em azul, os acentos mais relevantes dos versos,
conforme foram considerados na primeira estrofe; em vermelho, as posições
métricas que, uma vez acentuadas como na primeira estrofe, criariam tensões
rítmico prosódicas; em amarelo as alternativas para readequação das virtuais
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tensões rítmico-prosódicas (entre parênteses aquelas que, em nossa opinião,
poderiam ser as mais eficientes no contexto musical).
A parte musical se divide em duas sessões contrastantes e respectivamente
correspondentes aos materiais dos dois versos iniciais e dois versos finais de cada
estrofe. A primeira sessão, com indicação de ‘adagio com expressão’, está escrita
em compasso 3/4, compreende dezesseis compassos e se conclui com uma
fermata. A segunda sessão, com indicação abreviada de allegro, em compasso 2/4,
compreende 21 compassos e tem um início em anacruze. Especificamente na
linha melódica do canto há uma considerável realização de ornamentos na
partitura, fato que certamente pode contribuir com o intérprete em relação às
escolhas prosódicas a serem feitas, tanto em relação a primeira estrofe quanto em
relação às demais não justapostas ao componente musical da melodia.

Compassos

Métrica

Andamento/Caráter

Seção 1

01 ao 16

3/4

Adagio com expressão

Seção 2

17 ao 37

2/4

Allegro

2. SOBRE A FERRAMENTA DE ANÁLISE
Como referência para as aplicações que se seguem, tomamos os
procedimentos analíticos desenvolvidos em Análise Rítmico-Prosódica como
Ferramenta para a Performance da Canção (MATTOS, 2006), por sua vez,
referenciada pelos trabalhos de Fernando José Carvalhaes Duarte (DUARTE
1994, 1999) e pelos pressupostos da Fonologia Prosódica (NESPOR e VOGEL,
1986).
Não cabe neste trabalho uma apresentação detalhada sobre a ferramenta
e seus fundamentos teóricos (para isso, remetemos o leitor diretamente às
referências aqui indicadas), entretanto, prestamos alguns esclarecimentos quanto
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ao seu escopo e procedimentos que consideramos necessários a uma
compreensão imediata das aplicações que se seguem.

O escopo da análise:
A análise rítmico-prosódica, conforme aplicada neste trabalho, limita-se
ao âmbito melódico da canção que tomamos como objeto, da qual serão
abordados apenas alguns fragmentos. Neste âmbito, serão analisados
especificamente as relações acentuais entre o componente melódico musical e
verbal, estabelecidas em cada posição métrica relevante da linha melódica, sob o
ponto de vista de três níveis da hierarquia rítmico prosódica (níveis nem sempre
congruentes):

Componente verbal

Componente musical

Nível 1

sílabas poéticas

notas

Nível 2

pés métricos

compassos

Nível 3

versos

linhas melódicas

Ressaltamos que, dentro do escopo proposto, faremos considerações aos
aspectos relacionados à relação entre componentes verbais e musicais da
melodia, sem abordar questões mais especificamente relacionadas ao
componente melódico musical ou a outros aspectos da estruturação musical e
poética, embora compreendamos a estreita relação que existe entre estes aspectos
e os dados levantados pela abordagem rítmico-prosódica.

Procedimentos analíticos:
Em linhas gerais, a análise rítmico-prosódica da canção, conforme
estabelecida em MATTOS (2006) segue um roteiro bem definido.
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Fase Preliminar

Delimitação dos ‘sintagmas melódicos’ a serem analisados
1ª Etapa – Escansão acentual de componentes

Fase 1 – Estruturação
2ª Etapa – Discriminação de agrupamentos perceptíveis
3ª Etapa – Determinação de domínios de agrupamentos
Fase 2 –Periodicidade
4ª Etapa – Detecção de níveis hierárquicos
Fase Complementar

Estabelecimento de possíveis ‘linhas de interpretação’

Na ‘fase preliminar’ os procedimentos consistem na delimitação dos
sintagmas melódicos [SM] a serem analisados, a partir de uma noção geral da
estrutura formal de cada linha melódica que deve compreender da maneira mais
congruente possível a justaposição do material do verso poético ao
correspondente material musical que compõe a melodia.
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Esta delimitação é feita a partir do texto verbal que, em seguida, deve ser
relacionado arbitrariamente – em cada sintagma delimitado - à uma determinada
ordem na qual as sílabas são associadas à uma série de posições métricas
consideradas como relevantes (assim como a métrica dos versos poéticos).

Em seguida, a cada sílaba ou conjunto de sílabas associadas às posições
métricas relevantes do sintagma melódico, devem ser associados as durações
relativas de cada sílaba, no contexto da melodia, bem como as indicações de
agrupamento dos tempos em compassos (conforme a partitura).

Nas fases de análise da ‘estruturação’ e ‘periodicidade’ de cada linha
melódica delimitada, seguem-se uma série de procedimentos. O primeiro deles
trata da escansão acentual do componente verbal, a partir da indicação do
relativo grau de acentuação de cada sílaba/posição métrica, assinalando-se (—)
para os eventos relativamente mais acentuados e (∪) para os menos acentuados.
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Em seguida, com base nos acentos que foram atribuídos às
sílabas/posições métricas, organizar os acentos (com o uso de chaves
horizontais) para a formação de agrupamentos ou pés métricos téticos binários (
— ∪ ) ou ternários ( — ∪ ∪ ), considerando ainda a ocorrência eventual de
agrupamentos unários ( — ).

Assim como foi feito anteriormente em relação às sílaba/posições métricas
relativas, cada agrupamento deve ser indicado quanto ao seu relativo grau de
acentuação, assinalando-se (—) para os agrupamentos relativamente mais
acentuados e (∪) para os menos acentuados. Nesta etapa duas ordens rítmicoprosódicas se evidenciam, sendo uma delas a ordem das proeminências
acentuais dos incisos/compassos (posições métricas 4 e 7) e a outra a ordem da
delimitação do próprio sintagma (posição métrica 7).
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Com

a

determinação

dos

domínios

dos

agrupamentos

téticos

discriminados podemos estabelecer o primeiro nível da hierarquia rítmico
prosódica, o nível do ‘acento’, que geralmente corresponde aos níveis da
sílaba/nota.

Note-se que o primeiro nível (N1) da hierarquia rítmico-prosódica, na
linha melódica em questão, tem como domínio (d1) o agrupamento e como foco
(f1) os componentes internos do agrupamento. Para o estabelecimento dos
demais níveis que correspondem ao escopo delimitado para a análise da canção
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(N2

e N3), basta que os procedimentos seguidos para a determinação do

primeiro nível sejam replicados sucessivamente.
Observe-se também, na figura abaixo, a predominância do acento
estabelecido na última posição métrica relevante (no caso, a posição 7). Trata-se
do ‘acento frasal’, que torna concreta a delimitação do sintagma em questão. Sem
esta proeminência não seria possível a delimitação do segmento frasal. Ao
delimitarmos um determinado sintagma melódico, a consideração do acento
frasal é obrigatória. Por esta razão, ao afastarmos a nossa perspectiva do nível da
sílaba/nota (N1) em direção ao nível da linha melódica (N3), teremos a última
posição métrica acentuada como a única. Em outras palavras, ao terceiro nível
rítmico-prosódico, toda frase ou linha melódica descreverá um movimento de
levare, um movimento da arsis para a tesis, em direção à última posição métrica
acentuada.

Finalmente, após a realização dos procedimentos descritos (e que
compreendem o levantamento dos dados da estrutura rítmico-prosódica do
segmento melódico em questão), podemos passar para a análise destes dados que
utilizaremos como referência para o estabelecimento de linhas de interpretação.
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Para isso, primeiramente destacamos os acentos rítmico-prosódicos
proeminentes nos níveis 1, 2 e 3: aqueles que receberam sinais de maior
proeminência (—), nos procedimentos de escansão acentual. Entre estes acentos,
os mais profundos, que se projetam até os níveis 2 e 3, são chamados de ictus
secundários (i.s.) e os mais superficiais, que desponta no nível 1, são chamados
de ictus primários (i.p.). Os ictus secundários e primários são representados por
um (x) exatamente posicionado junto à posição métrica em que eles aparecem.

Em seguida, destacamos as eventuais tensões acentuais do ritmoprosódico em relação à métrica musical. No exemplo acima, note-se que existe de
fato uma leve tensão rítmico-prosódica na altura da posição métrica 2. Trata-se
justaposição de uma sílaba não acentuada (a segunda sílaba da palavra ‘tem-po’)
ao início do terceiro tempo do compasso que pode expressar um deslocamento
do acento tônico da palavra. No gráfico, representamos esta tensão rítmicoprosódica na linha dos ictus secundários (relativos ao nível 1), por meio de um
ponto (•), como aparece indicado no gráfico acima, na altura da posição métrica
2.
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É importante chamar a atenção para o fato de que uma tensão rítmicoprosódica decorrente de uma disjunção entre o acento tônico das palavras e os
acentos métricos dos compassos não representa necessariamente um ‘erro de
prosódia’. Muito pelo contrário, estas ocorrências são frequentemente o indício
de que a relação entre o componente musical e verbal de uma melodia não está
estabelecida fixamente em um único nível da hierarquia rítmico-prosódica. A
análise-rítmico prosódica propõe que as eventuais tensões rítmico-prosódicas
destacadas em uma determinada linha melódica sejam tratadas pelos recursos de
‘atenuação’ – quando o peso acentual da tensão é minimizado pela incidência de
acentos posicionados em até duas posições métricas antes e depois da posição
tensionada – e de ‘intensificação’, quando a posição tensionada é enfatizada na
execução, para em seguida ser portada até uma determinada posição acentuada.
Resta então a demonstração dos procedimentos destinados à contribuir
com a execução interpretativa da melodia no canto, incluindo-se o
estabelecimento das possíveis linhas de interpretação em relação às
proeminências acentuais destacadas e a as soluções de atenuação ou
intensificação das eventuais tensões rítmico-prosódicas. Faremos isso mais
adiante.

Objetivos da análise:
A principal contribuição da análise rítmico-prosódica como recurso para
a interpretação da canção é o levantamento de dados concretos sobre os acentos
resultantes da conjunção entre componentes verbal e musical da melodia, com os
seguintes objetivos:

• Identificar possíveis tensões rítmico-prosódicas entre os
componentes melódicos verbal e musical da canção (ou seja as
disjunções entre o acentos vocabulares e os acentos métricos dos
compassos);
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• Considerar os possíveis “tratamentos”, do ponto de vista
rítmico-prosódico, às eventuais tensões identificadas;
• Com base nos dados levantados, contribuir para o
estabelecimento de propostas interpretativas;

Além dos objetivos relacionados acima, consideramos que a os dados
levantados pela análise rítmico prosódica podem ser relevantes na suas relações
com outros parâmetros musicais ou extramusicais na contribuição para a análise
e interpretação da canção (por exemplo a relação com outros dados levantados
pela análise musical formal, motívica, harmônica, bem como pelos recursos de
análise do texto verbal).

3. A ANÁLISE RÍTMICO-PROSÓDICA E SEUS RESULTADOS
Considerando-se que seria muito extensa a apresentação de uma análise
integral da canção que tomamos como objeto da análise, apresentaremos a seguir
a análise do primeiro sintagma melódico da primeira estrofe da canção. Sendo
que a relação verbo-música da primeira estrofe se encontra realizada na edição
original da partitura, estabeleceremos a nossa atenção sobre o levantamento de
possibilidades variáveis de interpretação da linha melódica, no que diz respeito
aos acentos e às eventuais tensões rítmico-prosódicas do segmento analisado.
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Análise do sintagma melódico 1 [SM01]

Além da posição métrica 7, este primeiro sintagma melódico da canção
apresenta duas posições métricas proeminentes: 1, 4. Dentre elas, a posição 4 é
predominante pois, em conjunto com a posição 7, tem papel estrutural em relação
à métrica do verso e, do ponto de vista musical, representa efetivamente o
primeiro compasso no qual se estabelece o fluxo melódico na primeira sessão da
música, logo após o primeiro compasso que tem um caráter suspensivo. Como
observamos anteriormente, a posição métrica 2 (no terceiro tempo do compasso)
estabelece uma leve tensão rítmico prosódica, amplificada pela fermata escrita na
posição 3.
Os dados levantados pela análise apontam a existência de quatro
delineamentos possíveis para a realização da melodia, do ponto de vista rítmicoprosódico. Apresentamos abaixo cada uma destas possibilidades. Observe-se
que, entre as opções, três delas (propostas A, B e C) oferecem um tratamento e
intensificação da tensão rítmico-prosódica estabelecida na posição 2, enquanto
uma elas (proposta D) oferece um tratamento de atenuação.
Conforme observamos anteriormente, ambos os tratamentos oferecem
resultados enriquecedores para o intérprete, conforme sua intenção expressiva e
a associação deste resultado a outros parâmetros expressivos musicais ou
extramusicais.
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Proposta A: foco sobre as posições 2 e 7
Nesta proposta a linha se constrói como um levare rumo a um único acento
que decai a posição métrica 7. Neste caso, o tratamento de atenuação da tensão
rítmico prosódica seria inconsistente (para que houvesse atenuação seria
necessário encontrarmos acentos em ao menos duas posições métricas antes e
após a posição tencionada). Para que se evite esta inconsistência acentual na
execução, sugere-se como alternativa a intensificação da tensão rítmicoprosódica destacada na posição 2.

Proposta B: foco sobre as posições 1, 2 e 7
Nesta proposta a linha se constrói a partir do acento na posição 1 e decai
sobre a posição métrica 7. Neste caso, o tratamento de atenuação da tensão
rítmico prosódica também seria inconsistente (não há acento próximo em posição
posterior à da tensão rítmico-prosódica). Para que se evite esta inconsistência na
execução, sugere-se como alternativa a intensificação da tensão rítmicoprosódica destacada na posição 2, assim como na proposta anterior.
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Proposta C: foco sobre as posições 2, 4 e 7
Nesta proposta a linha se constrói sobre a posição 1, segue até a posição 4
e decai sobre a posição métrica 7. Neste sintagma, é apenas no caso da proposta
D que seria possível um tratamento consistente de atenuação da tensão rítmico
prosódica, uma vez que poderão ser destacados os acentos das posição 1 e 4.

Proposta D: foco sobre as posições 1, 4 e 7
Nesta proposta a linha se constrói como um levare até a posição 4 e, depois,
seguindo até decair sobre a posição métrica 7. Também neste caso o tratamento
de atenuação da tensão rítmico prosódica seria inconsistente (não há acento
próximo em posição anterior à da tensão rítmico-prosódica). Para que se evite
esta inconsistência na execução, sugere-se como alternativa a intensificação da
tensão rítmico-prosódica destacada na posição 2, assim como nas propostas
anteriores.
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4.

SOBRE

A

REALIZAÇÃO

DAS

ESTROFES

NÃO

EDITADAS

MUSICALMENTE NA PARTITURA
A problemática da realização musical das estrofes não contempladas pela
edição da partitura original da canção que tomamos como objeto neste trabalho
já foi abordada de maneira prática e eficiente por PACHECO (2013, p. 91 a 95).
Ainda assim, gostaríamos de mencionar alguns pontos destacados nesta
abordagem que poderiam ser enriquecidos pelas referências da análise rítmicoprosódica.

Resolvendo as tensões rítmico-prosódicas na edição
Como regra geral, seria desejável que se tomasse a realização melódica da
primeira estrofe como referência para a realização dos versos das demais estrofes.
Mas a iniciativa de seguir à risca nas demais estrofes da canção o modelo
proposto por esta primeira estrofe, conforme a edição original da partitura,
poderia de fato oferecer resultados inconvenientes à execução interpretativa no
que diz respeito à inteligibilidade da pronúncia e narrativa verbal, bem como de
alguns aspectos musicais (tais como a preservação de efeitos melismáticos e
síncopes, por exemplo).
No exemplo apontado por PACHECO (idem, p. 94) sobre o tratamento do
terceiro verso da quinta estrofe (“Repito lambendo os dedos"), ao seguirmos à
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risca a relação sílaba-nota proposta na edição original da partitura para a
primeira estrofe teríamos o efeito de uma grande tensão rítmico prosódica na
posição métrica 3 do verso em questão, especificamente na relação entre a terceira
sílaba da palavra ‘repito’ (átona) e o primeiro tempo do primeiro compasso após
o início em anacrúsico:

(1) Realização melódica do terceiro verso da quinta estrofe

Como solução para esta clara disjunção entre os componentes verbal e
musical da melodia, PACHECO (idem, ibid.) propõe a seguinte realização do
texto, entre outras possíveis:

Resolvendo as tensões rítmico-prosódicas na performance
Embora possamos assumir na canção estrófica em questão uma certa
liberdade para a realização musical de todas as estrofes a partir das referencias
editadas na primeira (temos razões técnicas estilísticas para isso, além de indícios
sobre a ocorrência desta prática), gostaríamos de ressaltar a eficiência da análise
rítmico-prosódica como recurso para a realização interpretativa da linha
melódica, mesmo com a ocorrência de tensões acentuais entre os componentes
verbal e musical.
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Retomando-se o primeiro exemplo apresentado sobre à realização do
terceiro verso da quinta estrofe da canção – o exemplo (1), acima – , verificamos
que uma das opções de tratamento da tensão rítmico-prosódica estabelecida na
terceira posição métrica do verso oferece ao intérprete um efeito de atenuação da
tensão:

Um resultado similar se observa no tratamento da tensão que se estabelece
na quarta posição métrica do mesmo verso, na proposta de realização musical
apresentada acima no exemplo (2). A análise permite uma clara visualização dos
acentos a serem destacados nas posições métricas 2 e 5 do verso, possibilitando o
efeito de atenuação da tensão rítmico-prosódica em questão, ao mesmo tempo
que valoriza o caráter sincopado da melodia (sobretudo quanto ao destacamento
do acento na posição 5):
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Entre a interpretação e a hipercorreção
Sendo que a análise rítmico-prosódica oferece recursos eficientes ao
intérprete, quanto ao tratamento das tensões rítmico-prosódicas, a eventual
ocorrência destas tensões como resultado da realização musical do texto verbal
não seria um problema intransponível. Este fato nos permite retirar a questão da
inteligibilidade e fluência do texto-musica do foco do problema da realização
musical do texto, no contexto das canções estróficas. Podemos considerar,
finalmente, que esta questão é mais uma das questões importantes a serem
consideradas pelo intérprete, em conjunto com outras questões de ordem técnica,
estilística e sociocultural. Após o levantamento de todos os dados, a interpretação
passaria a ser realmente uma questão de escolha entre as possibilidades de
realização em função das intenções expressivas do intérprete. Uma questão de
autoria artística, no que diz respeito à esta interpretação.
Sobre os cuidados com o retratamento da relação entre sílabas e notas nas
estrofes em que o texto verbal não aparece justaposto à melodia, tem relação
prioritária com a preservação do significado desse texto, mas se relacionam
também com o tratamento das tensões rítmico-prosódicas, nas conjunções e
disjunções entre os acentos vocabulares e os acentos rítmicos métricos dos
compassos. É importante observar que, sem estas disjunções e consequentes
tensões, as soluções interpretativas podem correr o risco de sofrer hipercorreções.
Com relação ao aspecto rítmico-prosódico as hipercorreções podem gerar
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soluções que acabam por aprisionar a execução da linha melódica no âmbito de
apenas um dos níveis hierárquicos, em geral, o nível da sílaba/nota (o Nível 1 da
análise, como vimos anteriormente).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É certo que as variações ornamentais da execução melódica, características
das canções estróficas luso-brasileiras como a que tomamos como objeto neste
trabalho teriam outra importante finalidade além da apresentação de novos
materiais em um contexto musical relativamente repetitivo: elas agem, de fato,
como recursos prosódicos em função da inteligibilidade e fluência do texto
verbal, bem como da organização das relações acentuais entre os componentes
verbal e musical da melodia. Sob este ponto de vista, não é difícil reconhecer que
a dinâmica destas variações encontra motivação nas bases mais profundas da
estruturação e da expressão musical, porque desempenham um papel
fundamental na maneira como aprendemos música, desde a primeira infância,
como tem demonstrado os recentes estudos da psicologia da música e da
neurociência.
Embora a análise rítmico-prosódica possa colaborar criteriosamente com
a questão dos ajustes entre componentes verbais e musicais da melodia – ao nível
da nota/sílaba – e fundamentar as diferentes soluções levantadas pelos
intérpretes em relação a este tratamento (no que diz respeito às eventuais
repetições, supressões, acréscimos e/ou alterações dos referidos componentes
melódicos), a contribuição mais relevante desta ferramenta analítica está na
instrução do intérprete quanto ao fato de que, independentemente das soluções
que se apresentam na fonte de referência, é a maneira de executar a melodia que
irá contribuir para esclarecer os aspectos da estrutura musical e para
efetivamente expressar aquilo que pode ser expresso de musical ou extramusical.
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