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APRESENTAÇÃO

A Música é reconhecida por muitos pesquisadores
como uma modalidade que desenvolve a mente
humana, promove o equilíbrio, proporcionando um
estado

agradável

de

bem-estar,

facilitando

a

concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em
especial

em

questões

reflexivas

voltadas

para

o

pensamento.
A Música sempre esteve presente na cultura da
humanidade. As poesias trovadorescas, acompanhadas
por sons, e os poemas simbolistas, que visam à
musicalidade nas suas criações, são exemplos do uso
artístico da música, no qual o objetivo é proporcionar
prazer aos ouvidos e evocar sentimentos.
A Música pode ser considerada uma das artes que
mais influenciam na sociedade. Por isso, muitas mídias
optam pela monopolização do mercado fonográfico. Se
há décadas era a censura a principal vilã, agora é a
alienação, o controle do que vai ou não fazer sucesso.
Isso somado ao descaso pela qualidade musical atual na
sociedade brasileira, especialmente nas classes mais
pobres, provocando um declínio cultural.
Este

terceiro

e-book

conta

com

trabalhos

científicos da área de Música e sua Cultura, aliados às
temáticas das práticas ligadas a a inovação e aspectos
que buscam contabilizar com as contribuições de
diversos autores. É possível verificar a utilização das
metodologias de pesquisa aplicadas, assim como uma
variedade de objetos de estudo.
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CAMERATA DE CORDAS DEDILHADAS DO PROJETO GURI – POLO
ACIF FRANCA, SP: ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ENSAIOS
E ENSINOAPRENDIZAGEM MUSICAL

Lucas Ignácio de Almeida
Licenciado em Música com Habilitação em Violão (Licenciatura Plena) pela
Universidade Federal de Uberlândia. Foi aluno do Projeto Guri, em Franca-SP, junto
do qual teve a oportunidade de tocar ao lado de importantes nomes da música
popular brasileira. Atualmente trabalha como músico violonista e como educador
musical nas cidades de Franca e Uberlândia-MG
lucasalmeida.musico@gmail.com

Cíntia Thais Morato
Doutora em Música (Educação Musical) pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Atua como docente no Instituto de Artes da Universidade Federal de
Uberlândia-MG, orientando TCC, estágio docente e ministrando disciplinas na
Licenciatura em Música. Pesquisa a temática formação profissional em música e
cotidiano.
cintiamorato@ufu.br

Resumo: Este capítulo apresenta um recorte dos resultados de uma pesquisa de
graduação no curso de música da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) que tem
como tema o processo de ensinoaprendizagem nos ensaios do Grupo de Referência
Camerata de Cordas Dedilhas do Projeto Guri - Polo ACIF Franca, SP. O objetivo
geral consiste em compreender como ocorre o processo de ensinoaprendizagem
musical nesse Grupo de Referência (GR) do Projeto Guri. Para tanto, foi estabelecido
como um dos objetivos específicos, conhecer como a estrutura e a organização dos
ensaios do GR Camerata de Cordas Dedilhadas impactam no processo de
ensinoaprendizagem musical. Seguindo a abordagem da pesquisa qualitativa, os
dados registrados em um Diário de Campo foram coletados por meio da observação
de seis ensaios da Camerata, ocorridos em Franca, entre 03 de maio e 06 de setembro
de 2019. Os resultados nos mostraram que o processo de ensinoaprendizagem
musical é facultado pelas relações sociais que ocorrem não somente nos tempos
institucionalizados do ensaio, mas também antes do seu início e no intervalo – tempos
em que a interação entre os jovens potencializa seus vínculos. Por isso, sugerimos
que os momentos fora da institucionalidade dos ensaios (e também das aulas) sejam
10
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levados em conta, pois estão prenhes das intenções previstas pelo projeto social ora
estudado. Além disso, os lugares onde ocorrem os ensaios (naipe e geral) da
Camerata, tomados como espaços sociais, nos mostraram o quanto podem ensinar
aos participantes do Grupo de Referência sobre hierarquias socioprofissionais e
divisão do trabalho musical.
Palavras-chave: Projeto Guri. Grupo de Referência Camerata de Cordas Dedilhadas;
Ensaio como tempo/espaço de ensinoaprendizagem musical.
Abstract: This chapter presents an excerpt of the results of an undergraduate
research in the music course of the Federal University of Uberlândia (UFU) that has
as its theme the teaching-learning process in the rehearsals of the Plucked String
Camerata Reference Group of the Guri Project - Polo ACIF Franca, SP. The general
objective is to understand how the musical teaching-learning process occurs in this
Reference Group (GR). To this end, it was established as one of the specific objectives,
to know how the structure and organization of the rehearsals of the Plucked String
Camerata Reference Group impact the musical teaching-learning process. Following
the qualitative research approach, the data recorded in a Field Diary were collected
through the observation of six rehearsals, which took place in Franca, between May
03 and September 06, 2019. The results showed that the musical teaching-learning
process is enabled by the social relationships that occur not only in the institutionalized
times of the rehearsal, but also before its beginning and in the interval – times in which
the interaction among young people enhances their bonds. Therefore, it is suggested
that the moments outside the institutionality of the rehearsals (and also of the classes)
be taken into account, as they are full of the intentions foreseen by the social project
studied here. In addition, the places where the Camerata rehearsals (section and
general) take place, taken as social spaces, showed how much they can teach the
participants of the Reference Group about socio-professional hierarchies and the
division of musical labor.
Keywords: Guri Project; Plucked String Camerata Reference Group; Rehearsal as
time/space of musical teaching-learning.

INTRODUÇÃO
Esta comunicação apresenta um recorte dos resultados de uma pesquisa de
graduação em fase de finalização no curso de música da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), que tem como tema o processo de ensinoaprendizagem nos
ensaios do Grupo de Referência Camerata de Cordas Dedilhas do Projeto Guri - Polo
ACIF1 Franca, SP. O objetivo geral da pesquisa consiste em compreender como
ocorre o processo de ensinoaprendizagem musical nesse Grupo de Referência (GR2)
do Projeto Guri (PG3). Para tanto, foram estabelecidos quatro objetivos específicos,

1

Associação do Comércio e Indústria de Franca, SP.
Como a expressão Grupo de Referência aparece muitas vezes no texto, ela será abreviada para GR.
3 Projeto Guri também é uma expressão que se repete muito durante o texto, ela será abreviada para
PG.
2
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dos quais um será tratado nessa comunicação: conhecer como a estrutura e a
organização dos ensaios do GR Camerata de Cordas Dedilhadas (CCD 4) impactam
no processo de ensinoaprendizagem musical.
A perspectiva do ensaio como tempo e espaço de ensinoaprendizagem musical
não é inédita. A revisão de textos acadêmicos brasileiros nos apresentou quatro
autores (FIGUEIREDO, 1989, 1990; MENDES, 2008; SILVA, 2011; SILVA, 2012) que
transcendem a interpretação do ensaio como tendo apenas o objetivo de preparar a
execução musical. A leitura desses autores revelam duas perspectivas teóricas
diferentes: Figueiredo (1989; 1990) e Silva (2011) abordam o ensaio pela perspectiva
didática, preocupando-se com os conteúdos a serem ensinados, a metodologia capaz
de melhor gerir o processo de ensino (SILVA, 2011), e os procedimentos de ensino
que devem ser dominados pelo regente durante o ensaio (FIGUEIREDO, 1990).
Mendes (2008) e Silva (2012) abordam o ensaio pela perspectiva sociológica,
interpretando o processo de ensinoaprendizagem musical como troca entre os sujeitos
da ação pedagógica (regente e músicos) e enxergando esses últimos como “pessoas
sociais inseridas em um espaço [social]” (SILVA, 2012, p. 121). Focam, assim, nas
relações entre os sujeitos pedagógicos e entre esses e a música, mostrando “o
aprendizado por descoberta, [o despertar da] reflexão, a contextualização pessoal, a
criatividade e a independência” (MENDES, 2008, p. 16).
Seguindo a abordagem da pesquisa qualitativa, os dados desta pesquisa foram
coletados, e registrados em Diário de Campo, por meio da observação de seis ensaios
da CCD ocorridos em Franca, entre 03 de maio e 06 de setembro de 2019.
Embora a palavra observação esteja ligada à percepção do que está diante de
nossos olhos, o pesquisador deve estar atento aos aspectos que não são captados
por um simples olhar, esses aspectos irão depender dos recursos teóricos de quem
olha

(MORATO;

GONÇALVES,

2014).

Por

isso,

para

compreender

o

ensinoaprendizagem musical forjado pela estrutura e organização dos ensaios da
CCD, fundamentamo-nos teoricamente no pensamento de SOUZA (2014) sobre a
educação musical voltada para o trabalho social, nas definições de lugar e espaço de
Certeau (1998, apud REIS, 2013), e de espaço social de Bourdieu (2003). Os

4

O nome do Grupo de Referência do Polo ACIF Franca do Projeto Guri, Camerata de Cordas
Dedilhadas, também aparece muitas vezes no texto, ele será abreviado para CCD.
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conceitos e argumentos desses autores são expostos na discussão das categorias
analíticas abaixo.

1. O PROJETO GURI E O GRUPO DE REFERÊNCIA CAMERATA DE CORDAS
DEDILHADAS DE FRANCA, SP
O Projeto Guri consiste em um programa sociocultural de educação musical
para crianças e jovens de 6 a 18 anos de idade residentes na capital, litoral e interior
paulista. Atende também jovens de 12 a 21 anos nos polos da Fundação CASA5 no
Estado de São Paulo.
De acordo com o Manual do Aluno (PROJETO GURI, 2019b), o programa
possui mais de 330 polos distribuídos pelo estado paulista oferecendo cursos como
iniciação musical, canto coral, luteria, instrumentos de cordas dedilhadas e
friccionadas, sopros, teclados e percussão, com o objetivo de promover a educação
musical e a prática coletiva de música, estimulando a criatividade e o trabalho em
equipe e difundindo a cultura musical em sua diversidade.
Desde 2019, o programa é gerido pela ONG Sustenidos (organização social de
cultura sem fins lucrativos), por meio de um contrato de gestão com a Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A organização conta também
com a participação de outras esferas governamentais, como prefeituras, de entidades
do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, de pessoas físicas,
além de ser patrocinada por empresas via Lei de Incentivo à Cultura (SUSTENIDOS,
2021).
Em Franca, o PG se instalou em 2002. Em 2007, a ACIF, que dá nome ao polo,
assumiu a gestão desse projeto social na cidade. Com essa parceria o PG pode se
mudar para uma sede maior, ampliando a capacidade de vagas e “atendendo cerca
de 805 jovens” (ELLO, 2017). Em 2021, com nova mudança de sede, o polo ACIF
Franca do PG obteve capacidade para atender “826 guris” funcionando “de segunda
a sexta, em turmas no período da manhã (8h às 11h) e da tarde (14h às 18h), e
[oferecendo] cursos de cordas dedilhadas ([cavaquinho], violão, viola caipira),
5

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, anteriormente Fundação
Estadual para o Bem Estar do Menor (FEBEM), é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo
com função de operacionalizar as medidas socioeducativas aplicadas pelo Poder Judiciário aos
adolescentes autores de atos infracionais cometidos com idade 18 anos incompletos. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_CASA. Acesso em: 05 mar. 2022.
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percussão e bateria, cordas agudas (viola e violino), cordas graves (violoncelo,
contrabaixo), musicalização infantil, iniciação musical e coral, teclado, piano, madeiras
(clarinete, flauta transversal, saxofone) e metais (eufônio, trombone, trompete e tuba)”
(PROJETO GURI, 2021e), além de luteria (PROJETO GURI, 2018).
Em 2010, o PG deu início aos chamados Grupos de Referência, “um espaço
de prática musical” que reúne alunos em estágios mais avançados da aprendizagem
musical para participar de um coletivo de instrumentistas e/ou coralistas com “maior
desenvolvimento técnico e em condições de executar obras originais e arranjos mais
elaborados” (PROJETO GURI, 2019a).
Os Grupos de Referência, como parte do Programa de Incentivo,
representam mais um passo na direção do estímulo à
profissionalização dos alunos e ex-alunos que desejam seguir o
coração e colocar em prática seus sonhos musicais (PROJETO GURI,
2021b).

Além do aprimoramento da formação musical, a iniciativa profissionalizante dos
GR’s se dá a partir de um programa de incentivo das mantenedoras, oferecendo uma
bolsa auxílio com vigência máxima de 12 meses consecutivos para todos os
integrantes como forma de, ajudando no transporte e outras despesas, garantir-lhes
a participação nos ensaios e nas atividades (PROJETO GURI, 2021c).
Participam dos GR’s jovens entre 12 e 21 anos de idade, selecionados por um
processo seletivo destinado a alunos e ex-alunos do PG, “os candidatos passam por
testes e entrevistas, sendo avaliados por uma equipe formada por profissionais das
áreas Educacional e de Desenvolvimento Social” (PROJETO GURI, 2021d). Os GR’s
possibilitam-lhes o desenvolvimento da prática musical através de diversas atividades
– ensaios coletivos, interação com outros polos, apresentações públicas, e a
oportunidade de tocar com músicos e musicistas de atuação reconhecida nacional e
internacionalmente. O GR propicia, portanto, uma formação musical referenciada
social e profissionalmente.
Em 2012, criou-se o GR Camerata de Cordas Dedilhadas de Franca, reunindo
os instrumentos violão, cavaquinho e viola caipira. Em 2013, pensando na
responsabilidade ambiental, a Camerata foi escolhida para constituir a Orquestra
Verde, subprojeto do PG que possibilitou a aquisição de instrumentos musicais
manufaturados pela Oficina Escola de Lutheria da Amazônia, feitos em madeira
maciça certificada pela Forest Stewardship Council (PROJETO GURI, 2013).
14
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Desde a sua criação, a CCD promove a convivência dos “guris” com músicos
consagrados. Assim, com o objetivo de contribuir para a formação musical e
profissionalizante dos seus participantes, em 2013 a CCD estreou-se como Orquestra
Verde ao lado do violeiro Ivan Vilela no Teatro Senai de Franca; em 2014 a CCD foi
selecionada para integrar o espetáculo cênico-musical Lendas Amazônicas, gravado
em DVD e apresentado em São Paulo (Theatro São Pedro, 2014, e Sala São Paulo,
2015); tocou também nesse mesmo ano junto ao violonista Alessandro Penezzi no
Teatro Senai de Franca; em 2017 dividiu o palco do Teatro Sesi Franca com Carlinhos
Antunes; em 2018 participou da releitura da obra Milagre dos Peixes (Milton
Nascimento) com Ivan Vilela. Em 2020, com a impossibilidade da aglomeração social
de pessoas devido à COVID-19, a CCD gravou – de modo remoto – a obra Vide Vida
Marvada (Rolando Boldrin) com Renato Teixeira para o programa “Juntas e juntos:
cada qual no seu quadrado”, que foi ao ar no dia 18 de dezembro de 2020 6. Esses
são alguns dos eventos marcantes para a CCD.

2. OS ENSAIOS DA CAMERATA DE CORDAS DEDILHADAS: ESTRUTURA,
ORGANIZAÇÃO E ENSINOAPRENDIZAGEM MUSICAL
O GR do Projeto Guri - Polo ACIF Franca agrupa 20 jovens em quatro naipes
instrumentais, sendo cinco cavaquinistas, cinco violeiros, e 10 violonistas, divididos
em dois naipes: violão 1 e violão 2. Em 2019, quando ocorreu a coleta de dados, os
ensaios aconteciam uma vez por semana, às sextas-feiras, iniciando às 14 horas, com
duração média de quatro horas, e uma parada para o intervalo. Os ensaios tendiam a
ter uma sequência padrão de eventos: primeiro os naipes ensaiavam separadamente,
em seguida havia um intervalo para o lanche e, após isso, o trabalho retornava com o
ensaio geral. Mas nem sempre os ensaios obedeciam a essa sequência; dependendo
do objetivo, era estruturado de modo diferente, como quando se aproximavam as
apresentações públicas, ou quando se recebia a visita de algum coordenador
pedagógico do PG – nessas ocasiões, os ensaios de naipe não eram realizados.

6

Vide Vida Marvada (Rolando Boldrin), Guri Convida 2020, pode ser apreciada na plataforma de
compartilhamento de vídeos YouTube, disponível em: https://youtu.be/ZvFrrMQlBNg?t=2523 e
https://youtu.be/grakLbsw698. Acesso em: 05 mar. 2022.
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Conhecer a estrutura e organização dos ensaios da CCD não implica em
somente descrevê-los, mas em observar e refletir sobre como as pessoas se
comportam e o que aprendem em relação a essa organização institucional.

2.1 Momentos do ensaio
2.1.1 Antes de iniciar o ensaio, e intervalo
Observou-se que antes do ensaio iniciar, alguns alunos já começavam a
aquecer os dedos em seus instrumentos executando músicas que gostavam, outros
executavam músicas do repertório do GR, outros ainda conversavam sobre diversos
assuntos. Houve um dia em que três alunas do violão, juntas, observavam a execução
musical uma da outra: “Enquanto Ana7 tocava seu violão, Beatriz que segurava a
partitura para Ana, ia observando a posição das suas mãos; Carla, por sua vez,
observava a interação das duas” (Diário de Campo, 24 maio 2019). Embora
estivessem fora do tempo e espaço institucionalmente estabelecido para o ensaio, o
mesmo parecia já ter começado, pois a relação de ensinoaprendizagem entre as três
garotas se concretizava com as observações da execução de Ana, interessadas que
estavam em resolver problemas de digitação no violão.
Outro importante momento de partilha na organização dos ensaios do GR era
o intervalo para o lanche. A cada semana, um naipe era responsável por levar e
preparar o lanche para todos. No lanche, os alunos descansavam um pouco e
vivenciavam um pequeno tempo de lazer: conversavam, jogavam cartas, tocavam
juntos músicas que não eram necessariamente do repertório do GR, navegavam na
internet em seus celulares, enfim, interagiam e se conheciam melhor, fortalecendo
vínculos.
Nesses momentos “fora” do ensaio (antes de iniciá-lo e no intervalo), os alunos
podem conhecer uns aos outros, engajando-se melhor no processo de
ensinoaprendizagem musical. Reconhecer a expertise musical do outro é uma
característica importante para a prática musical do grupo, porém, estabelecer e
manter boa relação afetiva, respeitando-se uns aos outros, seus gostos, seus hábitos
e valores, pode conduzir boas relações de ensinoaprendizagem musical e social. Esse

7

Todos os nomes foram trocados para preservar a identidade dos colaboradores da pesquisa.
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é um preceito dos projetos sociais, preconizado pelo Projeto Guri que valoriza as
“atividades [...] sempre praticadas em grupo, o que estimula a participação dos alunos.
Todos fazem parte de uma equipe que passa pelos mesmos desafios e aprendizado”
(PROJETO GURI, 2021a). Tal preceito é tido por Souza (2014) como fundante da
inclusão musical, a autora argumenta:
[...] fazer música junto, coletivamente, significa não apenas executar
muitos sons – o que alguém sozinho não poderia realizar –, mas, ao
contrário, exercer outras funções importantes, tais como preparar para
a prontidão, estar disponível e criar possibilidades de se ordenar,
organizar no grupo; se expressar, ouvir uns aos outros, exercer a
autocrítica, receber críticas, se avaliar (SOUZA, 2014, p. 19).

2.1.2 Ensaios de naipe e ensaio geral
Os ensaios de naipe antecedem o ensaio geral e ocorrem antes do intervalo.
São nos ensaios de naipes que os alunos compartilham as suas experiências musicais
sobre o próprio instrumento, resolvendo questões de técnica instrumental ou da leitura
de partituras, preparando-se, enfim, para juntos executarem as músicas no momento
do ensaio geral.
Também são nos ensaios de naipe que os alunos do GR aprendem a divisão
do trabalho e suas respectivas funções profissionais dentro dos grupos musicais. Em
cada naipe havia um aluno responsável pela direção do ensaio. O regente do GR
denominava esse aluno como “cabeça de naipe”, semelhantemente às orquestras
profissionais e seus chefes de naipe, spalla e demais divisões de trabalho, “naturais”
desse agrupamento musical.
O regente do GR dirigia-se aos “cabeças de naipe” para lhes dar as indicações
do que seria trabalhado naquele dia (qual música tocar primeiro, como dar as entradas
das músicas, que hora dar um tempinho de descanso, etc.) e estes orientavam seus
colegas coordenando a dinâmica do ensaio. Assim, “Caio (o “cabeça de naipe” do
cavaquinho) sempre agilizava o pessoal para afinar seus instrumentos no início do
ensaio” (Diário de Campo, 24 maio 2019). De forma parecida, nas orquestras
profissionais “é de responsabilidade dos chefes de naipe transmitir ao grupo, num
primeiro momento de preparação de cada espetáculo, as instruções definidas pelo
maestro para execução de cada obra” (PICHONERI, 2006, p. 89).
Os “cabeças de naipe” da CCD, entretanto, não recebiam mais que seus
colegas, só eram responsabilizados por essa função por serem alunos com mais
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tempo e vivência musical no grupo. De toda forma, não se pode negar que essa função
simulava uma hierarquia profissional, e também musical, dentro do grupo.
Durante os ensaios de naipe, os alunos também possuíam funções que iam
além do objeto musical, como cuidar do instrumento que estava sob sua
responsabilidade, organizar seus materiais e cuidar do local em que se sentavam.
Observei, por exemplo, os alunos trocando a corda do cavaquinho; as cordas são
cedidas pelo PG, porém são os alunos que as trocam, e seus instrumentos devem
estar prontos para o ensaio geral (Diário de Campo, 03 maio 2019).
No ensaio geral, os naipes se agrupavam e o regente assumia a direção do
trabalho musical. Porém, diferentemente do que ocorre nas orquestras profissionais,
o regente estava à frente do grupo não apenas para nortear o andamento das obras
e conceber a interpretação das mesmas, mas para trocar com os alunos, ouvindo-os,
mediando-os, orientando-os, acolhendo suas dicas de execução instrumental e
compartilhando-as com todo o grupo. Ou seja, na CCD, o regente era também um
educador.

2.2 A Organização do espaço (social) do ensaio
Como dito anteriormente, os ensaios da CCD ocorriam em duas etapas: o
ensaio de naipes e o ensaio geral.

Durante os ensaios de naipe, os alunos

organizavam-se em salas separadas, sempre sem o regente. No naipe do cavaquinho,
os alunos se sentavam em círculo, possibilitando-lhes a interação e uma melhor
visualização da execução musical de todos. No dia em que observei o ensaio de naipe
da viola, os alunos se dividiram em dois subgrupos: Ariel8 e Beto em uma sala, Denise
e Eliane em outra (Diário de Campo, 10 maio 2019). Mesmo assim, mantiveram-se
em contato, transitando entre as salas para que pudessem trocar ideias sobre a
execução de alguns trechos musicais, cujas moças estavam tendo dificuldade para
tocar. Os naipes do violão, por comporem um grupo maior, sempre ensaiavam juntos
na sala principal, a mesma em que acontecia o ensaio geral junto com o regente.
No ensaio geral, o grupo todo se acomodava na maior sala da sede, sentavamse de forma diversa dos ensaios de naipe – em forma de semicírculo, com o regente
à frente.
8

Os nomes citados são fictícios.
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Os dois tipos de lugares utilizados para o ensaio da CCD, as salas de ensaio
de naipe e de ensaio geral, emolduram relações sociais diferentes entre os musicistas
em formação. Para compreender essa diferença, recorremos a Certeau (1998 9, apud
REIS, 2013) que diferencia lugar de espaço, e Bourdieu (2003) que compreende o
espaço como espaço social.
A partir de Certeau (1998 apud REIS, 2013, p. 140), é possível entender o lugar
como a configuração espacial das coisas; cada coisa ou pessoa está em uma
configuração espacial diferente, sendo impossível dois objetos ocuparem o mesmo
lugar. Espaço, sob a perspectiva de Certeau (apud REIS, 2013), é a prática do lugar,
a maneira com que os sujeitos o transformam a partir de seus usos, interações e
vivências. Ou seja, para o autor, “[...] a rua geometricamente definida pelo urbanismo
é transformada em espaço pelos pedestres” (CERTEAU, 1998, p. 201 apud REIS,
2013, p.140).
A sede do Projeto Guri - Polo ACIF Franca, antes de ser um espaço de
ensinoaprendizagem musical, foi arquitetada como uma casa residencial10, um lugar
(Certeau, 1998 apud REIS, 2013) para acolher outros usos e interações (familiares).
Ou seja, os cômodos da casa transformaram-se em espaços de ensinoaprendizagem:
quartos e salas, por exemplo, tornaram-se salas de aula e de ensaios de naipe da
CCD, além de sala da coordenadora; a garagem coberta se tornou a maior sala da
sede (usada para o ensaio geral da CCD); corredores, quintal e hall de entrada
tornaram-se espaços de espera, de interação fora da aula e do intervalo, entre outros.
Na nova configuração desses lugares, agora espaços de ensinoaprendizagem
musical, alunos, educadores, coordenadores, convivem e estabelecem outros tipos
de relações sociais. Bourdieu (2003) denomina essa relação entre os indivíduos – não
inocentada de hierarquias e conflitos –, ocorrida no lugar, de “espaço social”,
diferenciando-o do espaço físico, porém sendo conformado por ele. Portanto, é
importante refletir sobre as relações sociais que esse lugar faculta aos seus
frequentadores ao ser transformado na sede do PG.
Ocorre que as salas de ensaio de naipe, antigos quartos, são pequenas e talvez
por isso, os alunos se posicionavam em círculo de forma com que todos conseguissem

9

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1998. (apud REIS,
2013).
10 Em 2021 o polo ACIF Franca do PG mudou-se para nova sede (PROJETO GURI, 2021e), cuja
arquitetura da construção não é para residência. Não foi possível investigar a origem do prédio, mas
parece se tratar de construção feita para sediar uma escola de educação básica.
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se observar (o lugar, pequeno, não possibilitava que se posicionassem em fila, por
exemplo).
Figura 1 - Disposição (fora de
escala) das cadeiras durante o
ensaio de naipe do cavaquinho

Fonte: Diário de Campo
(24 maio 2019).

Interessante que todas as vezes em que estive na sala de ensaio do
cavaquinho, os alunos estavam sentados sempre no mesmo lugar e com a mesma
disposição das cadeiras (Diário de Campo, 24 maio 2019), configurando relações
sociais onde, mesmo com a presença do “cabeça de naipe”, os alunos pareciam
compartilhar ensinoaprendizagem de forma mais horizontal.
Os ensaios gerais eram realizados na maior sala da sede, por isso os alunos
podiam ser dispostos no formato de um semicírculo, semelhante à formação
tradicional de uma orquestra, porém somente em duas filas.
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Figura 2 - Disposição (fora de escala) das
cadeiras durante os ensaios gerais

Fonte: Diário de Campo (24 maio 2019).

A sala do ensaio geral da CCD, como os palcos de apresentações de grandes
grupos musicais (orquestras, big bands, corais, etc.), não comporta uma única fila para
que todos se posicionem num mesmo plano. A disposição das pessoas em filas,
mesmo que em semicírculo, configuram relações sociais hierárquicas, que são
intensificadas com a divisão do trabalho musical.
Os alunos que estavam há mais tempo no grupo e possuíam, portanto, melhor
desenvolvimento técnico instrumental, de leitura musical e mais experiências musicais
no GR, ocupavam a primeira fila de cadeiras nos ensaios da CCD. Já os alunos mais
novos, tanto por idade, quanto por tempo de participação no grupo, se sentavam na
segunda fila.
Em todos os ensaios gerais observados, os jovens sempre ocupavam as
mesmas cadeiras. Porém, quando alguém da primeira fila faltava, o regente chamava
outra pessoa da fila de trás para se sentar à frente, embora nem sempre seu chamado
fosse acolhido. Uma ocorrência me chamou atenção: Fabiana e Douglas, que se
sentavam na primeira fila do naipe violão 1, ao chegarem atrasados, tiveram que se
sentar na segunda fila, pois seus lugares estavam ocupados com outros dois alunos
que se costumavam sentar atrás. Porém, após o intervalo, todos trocaram de lugar,
21

MÚSICA: CULTURA, PRÁTICAS E INOVAÇÕES

os alunos da segunda fila, que haviam se sentado na primeira, voltaram a seus
assentos e os que haviam se atrasado puderam ocupar os seus “devidos” lugares na
primeira fila (Diário de Campo, 31 maio 2019).
Cada cadeira, em cada fila, ocupada pelos alunos materializa um espaço
relativo à hierarquia social e à divisão de funções do trabalho musical no grupo, seja
nos ensaios ou nas apresentações públicas da CCD. Isto é, a organização do lugar
onde ocorriam os ensaios gerais da CCD configura um espaço social que ensina aos
jovens músicos como funcionam as relações hierárquicas da profissão em música.
Eles aprendem em que lugar se sentar; assim, os que se sentam na primeira fila
podem estimular os alunos da segunda fila a se esforçarem mais para ocupar a fila da
frente, mas essa disposição do espaço também pode gerar conflitos, caso um aluno
da fila de trás, por exemplo, deseje ocupar a da frente, afinal, na primeira fila todo
musicista é sempre melhor visto pelo público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo apresentou o recorte de uma pesquisa de graduação
desenvolvida na UFU que buscou conhecer como a estrutura e a organização dos
ensaios da Camerata de Cordas Dedilhadas do Projeto Guri - Polo ACIF Franca, SP
forjam o processo de ensinoaprendizagem musical de seus jovens. Os ensaios do GR
foram observados de maio a setembro de 2019 e os dados nos mostraram que o
processo de ensinoaprendizagem musical é facultado pelas relações sociais que
ocorrem não somente nos tempos institucionalizados para o ensaio, mas também
antes do seu início e no intervalo – tempos em que a interação entre os jovens
potencializa seus vínculos.
Se considerarmos que o PG, enquanto projeto social, tem entre suas
diretrizes: “avigorar às crianças, adolescentes e jovens suas dimensões estética,
afetiva, cognitiva, motora e social”, intensificar-lhes a oferta de “vivências
enriquecedoras de sociabilidade”, fortalecer-lhes o “reconhecimento de seus recursos
[para] que possam ser acionados em projetos de futuro”, proporcionar-lhes “o acesso
e valorização das diferentes expressões culturais” e estimular-lhes “criações e
apresentações de grupos musicais” (PROJETO GURI, 2021f), sugerimos que os
momentos fora da institucionalidade dos ensaios (e também das aulas) sejam levados
em conta, eles estão prenhes de todas essas intenções.
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Já os lugares onde ocorrem os ensaios de naipe e geral da CCD, tomados
como espaços sociais, nos mostraram o quanto podem ensinar aos participantes do
GR sobre hierarquias socioprofissionais e divisão do trabalho musical. Ou seja, o
ensejo do PG de estimular, por meio dos GR’s, a profissionalização de alunos e exalunos, oferecendo-lhes “um amplo leque de vivências musicais”, aumentando-lhes
as referências (em encontros “com nomes consagrados do meio artístico e
apresentações nos palcos mais importantes do cenário musical brasileiro”), e
possibilitando-lhes “o aprimoramento técnico, a capacidade expressiva e a prática de
compor e improvisar” (PROJETO GURI, 2019a; 2021c), caminha junto com um
processo de ensinoaprendizagem – invisível sem os recursos teóricos capazes de nos
ajudar a enxergá-lo. Ou seja, os espaços sociais da sede da CCD e a reiteração do
hábito musical de organizar os ensaios em filas dividindo o trabalho do grupo entre o
“cabeça de naipe” e os demais forjam uma aprendizagem social e profissional em
música, afinal, cada um sabe o lugar que lhe cabe na configuração das cadeiras da
sala de ensaio e do palco das apresentações.
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Capítulo 2

A MUSICALIDADE DA
CAPOEIRA
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COMO FONTE DE ESTUDO
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Camila Quadros
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RESUMO
O presente trabalho é resultado da pesquisa elaborada ao longo do mestrado em
História, que baseou-se em canções da capoeira contemporânea, as quais serviram
como fontes históricas da pesquisa. Neste texto, apresentamos a metodologia
desenvolvida para a análise e interpretação das fontes, considerando suas
especificidades e relações com a prática da capoeira, justamente por se tratar de uma
cultura predominantemente oral, para a qual a performance, o ritual e a corporeidade
são elementos constituintes não só da capoeira, como também de suas canções e por
isso fizeram parte da nossa investigação. Assim como demonstramos que as canções,
tal como qualquer outra fonte histórica, está inserida em um contexto histórico e social
específico, o que foi importante para a construção das narrativas que são entoadas
pelos capoeiristas. Por isso, a pesquisa foi pautada em referenciais metodológicos e
teóricos que abordam as manifestações culturais negras, suas simbologias e
significados, assim como a historiografia afro-brasileira, especialmente sobre o
movimento negro, a fim de elucidar as questões específicas que as fontes nos
revelam. Os discursos que aparecem nas canções elencam símbolos que valorizam
e fortalecem a histórica resistência negra em nosso país, assim como o combate ao
racismo e à marginalização racial, algo que pode ser compreendido a partir desse
processo histórico maior que vinha ocorrendo no Brasil. Isso ganha ainda mais
significado quando consideramos a prática da capoeira, em todo o seu conjunto e
história, e, especialmente, quando avaliamos que a pauta racial ainda é determinante
e desafiadora para o nosso país.
Palavras-chave: capoeira; canções; história afro-brasileira.
ABSTRACT
This paper is the result of research developed in the course of my Master's degree in
History, which was based on contemporary capoeira songs, which served as historical
sources for the research. In this paper, we will present the methodology developed for
analyzing and interpreting the sources, considering their specificities and relationships
with the practice of capoeira, precisely because it is a predominantly oral culture, for
which performance, ritual and corporeality are constituent elements not only of
capoeira, but also of their songs, and for that reason they were part of our investigation.
We have also shown that the songs, like any other historical source, are situated in a
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specific historical and social context, which was important for the construction of the
narratives that are chanted by the capoeiristas. Therefore, the research was based on
methodological and theorical references that approach black cultural manifestations,
their symbologies and meanings, as well as Afro-Brazilian historiography, especially
about the black movement, in order to elucidate the specific issues that the sources
show us. The speeches that appear in the songs list symbols that value and empower
the historical black resistance in our country, as well as the struggle against racism
and racial marginalization, something that can be understood from this larger historical
process that had been taking place in Brazil. This takes on even more significance
when we consider the practice of capoeira, in its entirety and history, and especially
when we consider that the racial agenda is still a determining and challenging issue for
our country.
Keywords: capoeira; songs; afro-brazilian history.

Introdução
A musicalidade abre um vasto campo de estudo para diferentes áreas,
inclusive para a historiografia, por exemplo ao considerarmos as músicas como fontes
históricas. Nesse sentido, o texto que se apresenta é um dos resultados da
dissertação de mestrado11, cujo objeto de estudo foi a musicalidade da capoeira
contemporânea e suas relações com a história afro-brasileira. A pesquisa baseou-se
em uma metodologia de análise pautada nos aspectos específicos das canções de
capoeira, as quais não podem ser disassociadas da prática, das características e
performance da capoeira na atualidade. Como capoeirista e historiadora,
reconhecemos que os significados das canções não estão só em suas letras, mas
também no ritmo em que são tocadas, a instrumentação que compõe os sons, o
momento do jogo ou da roda de capoeira para o qual aquela canção serve, quem está
cantando, entre outros elementos que constituem a capoeira como um todo e que,
portanto, pertencem ao nosso objeto de pesquisa.
Por isso, ao longo do mestrado, associamos referenciais teóricos e
metodológicos que auxiliassem a interpretação dessas canções, assim como o
contexto histórico e social em que estão inseridas. A temporalidade das nossas fontes,
últimas décadas do século XX, nos levou a pensar no contexto histórico daquele
momento, considerando os movimentos políticos, culturais e sociais em torno da
questão racial brasileira. Isso porque as canções apresentam discursos de denúncia
Intitulada “Minha alma é livre, o berimbau me libertou.” História e capoeira, um estudo a partir das
suas canções. Apresentada ao curso de Pós-Graduação em História, Setor de Ciências Humanas,
Universidade Federal do Paraná, em setembro de 2021, sob orientação do Prof.º Dr.º André Egg.
11
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do racismo estrutural da nossa sociedade e dos problemas históricos de
marginalização da população negra, a qual tem buscado por símbolos e referências
do passado, que sirvam para o fortalecimento do combate ao racismo atualmente, por
exemplo a liderança de Zumbi dos Palmares, como uma figura que representa a luta
histórica pela liberdade dos negros e negras brasileiros.
Sendo assim, este artigo apresentará alguns pontos importantes da pesquisa
realizada, especialmente no que tange ao trabalho com essas fontes históricas,
discorrendo sobre a metodologia pensada para analisá-las, bem como determinados
aspectos históricos estudados a partir delas. Com isso, nosso intuito é contribuir para
os estudos que têm por base uma cultura predominantemente oral, como a capoeira,
relacionada à história afro-brasileira, a partir das suas fontes musicais e suas relações
com a produção historiográfica.

As características da musicalidade da capoeira contemporânea.
Tratar de uma cultura predominantemente oral, com diversas manifestações
ao redor do mundo, com uma bagagem histórica que remonta ao período colonial
brasileiro, forjada a partir das experiências de diferentes sujeitos, desde várias etnias
africanas e também os afrodescendentes no Brasil, sempre nos exigiu o cuidado de
não perder de vista essa perspectiva ao longo dos nossos estudos. Por isso, em nossa
pesquisa, não houve a intenção de definir a capoeira, identificar uma regra ou padrão,
limitá-la a uma concepção, forjada a partir do nosso ponto de vista, pois isso seria em
vão e também equivocado. Isso porque entre nossas referências teóricas, estava a
autora indiana Gayatri Spivak (2010), a qual, sucintamente, aponta para a
necessidade do olhar do pesquisador não ser generalizante e nem unívoco. E também
porque nosso contato com a capoeira nos leva a essa percepção, de reconhecê-la
como algo plural, vivo e em constante mudança e construção. Apesar de ela carregar
uma série de significados e características históricas, isso não a engessa, pois ela se
transformou ao longo do tempo, mantendo determinados aspectos, que se misturaram
com as influências do contexto histórico e social em que se inseria.
Esse aspecto da capoeira também é determinante para nossas fontes, pois é
necessário considerar que os aspectos que serão apresentados advêm das práticas
da capoeira que tivemos contato. Além de pesquisadora, a trajetória enquanto
capoeirista do Grupo Senzala sempre serviu como um instrumento de percepção do
nosso objeto de pesquisa, assim como o contato com outros grupos, principalmente
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da região centro-sul e do nordeste brasileiro, por exemplo o grupo Capoeira Gerais,
Axé Capoeira, Cordão de Ouro, Capoeira Brasil, Capoeira Angola Ajagunã de
Palmares (em Florianópolis), entre outros. Isso é importante, pois, mais uma vez, a
diversidade da capoeira favorece também uma multiplicidade de sons, cantos e
simbologias entre os muitos capoeiristas, e, portanto, nossas análises partiram
sempre das informações que tivemos acesso, fosse por meio do contato com a
capoeira ou com as leituras sobre o tema12.
Nesse trabalho, nos atentamos para a musicalidade da capoeira
contemporânea, ou seja, que tem sido praticada desde o final do século XX, pelos
muitos grupos e associações que existem atualmente. Por isso é importante descrever
suas características, as quais foram sendo adquiridas ao longo do tempo, por exemplo
seus instrumentos, sons, a maneira como eles são compostos, os ritmos e cantos
entoados na roda. Isso nos ajuda a entender essa performance musical 13, a qual é
fundamental para a capoeira e, consequentemente, embasou nosso trabalho de
análise das fontes da pesquisa. Tal assunto já foi abordado por diferentes autores,
inclusive associando o ritmo e os instrumentos da capoeira aos rituais das religiões
de matriz africana, pois é visível que há proximidades e influências. Entre nossas
referências encontramos o trabalho do autor Ricardo Souza, cujo artigo intitula-se A
música na capoeira angola da Bahia (2008), em que ele considera,
A capoeira é não apenas um esporte no qual a música é indispensável,
mas também uma filosofia de vida, cujos fundamentos versam sobre
luta por liberdade e autoconhecimento. Na capoeira, o jogador
também é músico, pois canta e toca berimbau, caxixi, pandeiro, agogô,
atabaque, reco-reco. Melodias versadas em prosa, cantos cíclicos ou
não, samba-de-roda, corrido, ladainha, chula, orações, bendições são
algumas das designações para as músicas que acompanham o
negacear de corpos também pelo coro, conjunto dos participantes nas
rodas de capoeira. (SOUZA, 2008, p. 87)

12

A Revista Textos do Brasil, organizada pelo Ministério das Relações Exteriores, edição número 14,
publicada no ano de 2008, apresenta vários artigos, que abordam diferentes temas relacionados à
capoeira na contemporaneidade, inclusive sobre suas características e também musicalidade, os quais
serviram como referências importantes para o desenvolvimento da pesquisa.
A autora Leda Maria Martins, em seu artigo sobre o conceito “Oralitura” (2003), oferece importantes
apontamentos sobre a performance e a corporeidade como algo essencial para as manifestações da
cultura afro-brasileira.
13
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Nesse sentido, apresentamos a canção do Mestre Toni Vargas, gravada no
CD “Liberdade”, intitulada “Ritual”14. Já no embalo dos instrumentos da canção
anterior do CD, ao som dos berimbaus, pandeiro e atabaque, o Mestre começa sua
fala, “muitas vezes me perguntam de quem é o ritual. O ritual, o ritual não tem dono,
o ritual é de todos que participam. O ritual é mágico, é do axé, é de uma energia que
a gente sente, mas não pode descrever.”
Os sons dos instrumentos continuam e são atravessados pelo canto do
Mestre: “Quem comanda o ritual / Quem comanda o ritual / Quem comanda o ritual /
É o toque dolente de um bom berimbau”, e que agora passa a ser acompanhado pelo
coro dos demais capoeiristas, “Quem comanda o ritual (coro) / Quem comanda o ritual
(coro)”, para, então, o Mestre continuar, “Quem comanda o ritual / É o saber muito
antigo, é o saber ancestral”. Novamente entra o coro, o que é interessante de notar,
pois os capoeiristas participam dessa canção, contribuindo para o sentido e
mensagem que ela está passando: “Quem comanda o ritual (coro) / Quem comanda
o ritual (coro)”, e que se mistura à cadência do ritmo tocado pelos instrumentos, dentro
da qual o Mestre também continua seu canto, “Ôi, quem comanda o ritual / É o axé, é
a força, é a beleza, é o astral / Quem comanda o ritual (coro) / Quem comanda o ritual
(coro)”. E com um tom alto, o Mestre continua seus versos, “É união de todos / É todo
o pessoal / Quem comanda o ritual (coro) / Quem comanda o ritual (coro) / Ôi, quem
comanda o ritual / É o toque banzeiro de um bom berimbau / Quem comanda o ritual
(coro) / Quem comanda o ritual (coro)”. O Mestre recupera alguns versos, como se
estivesse respondendo o coro, encaminhando a canção para o fim, “Ôi, é a força, o
axé, a beleza, o astral / Quem comanda o ritual (coro) / Quem comanda o ritual (coro)”.
Mais uma vez, nessa parte do CD, as canções emendam-se, pois em seguida
o Mestre começa a canção “Axé do Terreiro”, que mantém o mesmo ritmo e embalo,
e começa com os seguintes versos (como se fosse uma continuação15): “O ritual
garante o axé, traz o axé lá do fundo, lá de dentro da gente, lá da ancestralidade da

“Ritual”. Mestre Toni Vargas. Grupo Senzala de Capoeira. CD “Liberdade”, canção número 6.
Disponível
na
plataforma
do
Spotify,
https://open.spotify.com/track/0bPw4qLTo5OQEnOPtmbwTX?si=h8upeKlvSVOwAQqvNqjlDA. Acesso
em 22/11/2020.
14

15

Nos CDs de capoeira, é bastante comum que as canções emendem-se, algo importante de ser
notado, pois durante a realização de uma de roda capoeira, as canções também são cantadas
continuamente, o que é reproduzido nas gravações.
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capoeira. O axé desse terreiro, rapaziada, vem do fundo do chão”, para, então,
começar a canção. Se repararmos nessa continuidade entre as canções, notaremos
que serve para reforçar o caráter de sacralidade e ancestralidade que muitos
capoeiristas preservam e valorizam atualmente. Ao associar que o ritual da capoeira
– o que não é rigorosamente, tecnicamente definido pela canção - mantém o “axé”,
uma energia divina, espiritual, originário das religiões de matriz africana, o Mestre está
associando e trazendo essa herança sagrada, algo que, para muitos capoeiristas, é
essencial para dela.
Ou seja, analisando essa sequência de canções conseguimos identificar
aspectos que muitos capoeiristas, de diferentes lugares e grupos, têm preservado e
valorizado, por exemplo o seu caráter sagrado (associado, inclusive às religiões de
matriz africana). Além disso, porque se nos atentarmos para a canção “Ritual”, ela tem
um ponto central em sua narrativa, o qual, muitas vezes, é primordial para os
capoeiristas: o berimbau. Em dois momentos distintos o Mestre associa o “ritual” da
capoeira ao toque desse instrumento, o que o corrobora – ou origina-se – em uma
associação muito comum entre a capoeira e esse instrumento, em específico. De fato,
nas rodas de capoeira, muitas vezes o berimbau é fundamental, sem ele,
normalmente, não há roda. Pode até haver o jogo entre os capoeiristas, mas
provavelmente não haverá esse ritual da capoeira. Souza também aponta para isso,
O berimbau geralmente assume a posição de “mestre”. O tocador
chama o jogador para o pé do berimbau, onde são passadas
instruções, fundamentos dessa arte. (...) É o berimbau o instrumento
que mais se destaca na bateria da capoeira. Geralmente são três:
gunga, médio e viola, também conhecidos como berra boi, contragunga e viola, entre outras denominações. O fascinante é como esses
instrumentos se harmonizam rítmica e melodicamente, alternando e
diversificando os sons, assim como os golpes no jogo. (2008, p. 88)

Conforme Souza também informa, normalmente, toca-se de um a três
berimbaus nas rodas, sendo que eles são diferentes: frequentemente o maior deles
(que tem a maior cabaça), com o som mais grave, é quem inicia a música, “comanda”
toda a roda, no sentido de autorizar o começo e o fim do jogo, chamar a atenção dos
capoeiristas, enfim. Ele pode ser chamado por Berra-Boi, entre outros nomes, mas
em nosso trabalho foi chamado por Gunga. Existe, também, o berimbau Médio, pois
a cabaça não é tão grande e, normalmente, ajuda para manter a cadência e o ritmo
do toque que está sendo feito na roda. E o berimbau com a menor cabaça costuma
ser chamado por Viola, tem um som mais alto e agudo, acompanha o toque dos
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outros, mas normalmente é ele quem faz os floreios musicais, ou seja os improvisos,
as variações que são feitas dentro do toque, misturando os sons das batidas no
arame.
Como dissemos, o número de berimbaus na roda é variável, principalmente
entre os grupos e, inclusive, não necessariamente todas as rodas de um mesmo grupo
vão ter sempre o mesmo número de berimbaus. Por ser associado a uma série de
simbologias e significados, até mesmo históricos, o berimbau é considerado o
principal instrumento da capoeira e, nesse sentido, normalmente ele fica a cargo do
mestre, professor ou o responsável pela roda.
Atualmente, a capoeira tem diversos toques de berimbau, por exemplo, o
toque de Angola, São Bento Grande de Angola, São Bento Pequeno de Angola, Iúna,
São Bento da Regional, Banguela, etc. Todos esses toques são compostos através
das variações dos sons produzidos no berimbau, têm especificidades e significados
distintos, podendo ser lentos ou rápidos. O toque de Angola, por exemplo, está entre
os mais comuns nas fontes que escolhemos para a pesquisa, ele costuma ser mais
moroso, cadenciado, ele é composto por duas batidas arranhadas, uma presa e uma
solta, sendo que muitos capoeiristas acrescentam ao final das batidas o som do caxixi
– o chocalho segurado pelo tocador, com a mesma mão em que segura a baqueta.
Esse é um toque bastante conhecido, pois costuma ser usado para iniciar a roda e,
principalmente, nas ladainhas, um tipo de canção específica da capoeira.
Além dos diferentes toques no berimbau, a capoeira também apresenta
diferentes tipos de canções, conhecidos como, “ladainha”, “corrido”, “quadra” e alguns
ainda conhecem a “chula”. Rosa Simões, em seu trabalho intitulado A performance
ritual da roda de capoeira angola (2008), nos auxilia com algumas definições. Ela se
baseia no estilo de capoeira Angola, porém essas canções estão presentes em outros
estilos de jogo e roda de capoeira.
A ladainha é um tipo de cantiga, que inicia a roda; pode contar uma história,
fazer uma oração, uma louvação, um desabafo, uma provocação, dar um aviso, etc.
Ela é cantada solo, ou seja, puxada pelo mestre, ou o responsável pela roda, e esperase que todos fiquem em silêncio e atentos. Normalmente, não há jogo durante a
ladainha, pois ela costuma ter uma caráter sagrado na roda. Alguns capoeiristas
consideram que as chulas acompanham a ladainha ao final, quando o mestre canta
um verso e os demais respondem em coro o mesmo verso (geralmente a louvação,
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por exemplo, o cantador diz, “Iê, viva meu Deus”, o coro responde “Iê, viva meu Deus,
camará”).
Já nos corridos, o coro responde o equivalente ao que foi cantado. Os corridos
algumas vezes são chamados de quadras, pois a cada estrofe do cantador, o coro
responde o equivalente a ela (SIMÕES, 2008, p. 67). Em alguns grupos, como o Grupo
Senzala de Capoeira, considera-se ainda um outro estilo de canção, o “lamento”, que
se assemelha à ladainha, pois conta uma história, tem alguma mensagem aos
capoeiristas, mas não tem necessariamente a louvação ao final e os demais rituais da
ladainha.
Todas essas características apresentadas são determinadas, principalmente,
pelo berimbau, pois é ele quem dita e comanda o toque e o ritmo da roda. Porém a
música na roda de capoeira é composta pela “bateria”, maneira como, usualmente, é
conhecido o conjunto de instrumentos que compõe a roda. Geralmente, a música na
capoeira tem a seguinte sequência: o berimbau começa (se houver três berimbaus,
provavelmente, será primeiro o Gunga, o Médio e o Viola); entra o pandeiro, sendo
que algumas rodas podem ter mais de um (o qual também tem toques diferentes, mas
que sempre acompanha o berimbau); depois o atabaque, também pode ser mais de
um, a depender da roda (tambor, que também faz a marcação do som e acompanha
o ritmo do pandeiro e, portanto, do berimbau); e algumas rodas ainda podem ter o
agogô (outro instrumento de percussão, que pode ser feito com dois sinos de metal,
com som mais agudo, ou dois cocos) e o reco-reco. Sobre isso, novamente temos o
suporte de Ricardo Souza, que apresenta:
Os diversos timbres da bateria (é assim chamado o grupo
instrumental) apresentam-se em colorido diversificado, juntando
instrumentos com variadas características: cordofônico –berimbau;
membranofônicos – pandeiro e atabaque; idiofônicos – agogô, recoreco e caxixi. Em algumas academias ou associações, é utilizado o
apito, que é um aerofônico. (2008, p. 88)

Essa composição da bateria é variável entre os grupos e seus praticantes,
mas é quase um consenso para os capoeiristas a importância que esses instrumentos
têm dentro da capoeira, o que nos serve de indício da essencialidade da música para
ela. Sobre isso, Souza também comenta,
A música é executada especificamente para a realização da roda de
capoeira. Com a função de ensinar e conduzir os jogadores, obedece
a uma ordem criada entre os capoeiristas. Além das variações rítmicas
e melódicas, temos, ainda, os textos das canções. (...) A música
também deixa lugar para criações inspiradas no jogo. Na letra das
34

MÚSICA: CULTURA, PRÁTICAS E INOVAÇÕES

músicas, muitas vezes expressam-se os fundamentos da arte da
capoeira. (2008, p. 88)

Para a capoeira, na atualidade, tudo carrega significados, simbologias e
histórias, desde a formação da roda, a composição da bateria, o ritmo tocado, as
canções entoadas e suas poesias que acabam sendo compartilhadas por todos
aqueles que estão na roda, não só os tocadores de instrumentos, afinal em muitas
canções o coro dos participantes é fundamental. Além do berimbau, podemos
considerar que o atabaque também é bastante significativo e simbólico, até por ele
compor o ritmo de outras expressões culturais afro-brasileiras, como o Candomblé e
a Umbanda, por exemplo. O interessante é que ele também passou por uma
transformação que ocorreu na capoeira, especialmente entre as décadas de 1970 e
1980, se aproximando de um movimento que comentaremos melhor adiante, o qual
buscou resgatar uma bagagem cultural e histórica, no sentido de preservar o valor da
capoeira enquanto uma cultura ancestral, de resistência negra e sagrada. Sobre isso,
Luiz Renato Vieira e Matthias Assunção apresentam que,
Viu-se que a capoeira precisava ser tratada como um esporte, mas
que a arte não poderia ser reduzida somente ao seu aspecto
desportivo. Essa abordagem culturalista, então, foi muito enfatizada a
partir dos anos 1980, quando as palavras “resgate” e “bagagem”
passaram definitivamente a fazer parte do vocabulário comum dos
capoeiristas. Sintomaticamente, os capoeiristas, que tinham passado
a utilizar atabaques com tarraxas, mais funcionais e fáceis de afinar,
voltaram a preferir os tambores trançados com grossas cordas de
sisal. É nessa perspectiva – como cultura, e não como modalidade
esportiva – que a capoeira ganha o mundo nos anos 1990. (grifos
nossos) (2008, p. 12)

Ainda sobre a composição da música na roda de capoeira, é importante
comentar sobre as palmas dos seus participantes, pois através delas, junto com o
coro, todos os capoeiristas da roda se envolvem com a canção. Muitas vezes elas são
fundamentais para marcar o ritmo e, principalmente, elas acabam acentuando a
intensidade da roda, por exemplo, em um momento em que a canção e o jogo dos
capoeiristas estejam acelerados.
As palmas, obrigatoriamente, acompanham o ritmo da bateria da roda e por
isso, normalmente, começam depois que toda a bateria está tocando. Todavia, há
alguns jogos de capoeira que não aceitam palmas durante a execução do jogo,
somente ao final. Por exemplo o jogo de Iúna, sendo executado ao som do berimbau,
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pandeiro e atabaque, sem o canto, pois assemelha-se quase a uma apresentação,
por isso as palmas vem no fim, para parabenizar pelo jogo.
Por fim, a presença do coro dos capoeiristas no entoar das canções é
fundamental, especialmente nas rodas de capoeira. Ele muitas vezes reforça o que o
mestre está cantando, ele marca o ritmo junto com a instrumentação, intensifica o
ritmo da música e, portanto, do jogo que está acontecendo simultaneamente, une
todos os participantes da roda em torno da canção, para além daqueles que estão na
instrumentação e são os responsáveis pela música. Inclusive, sobre isso, o autor Paul
Gilroy (2001), torna-se uma referência interessante, especialmente com o seu
conceito de “antífona”, para pensar a musicalidade negra:
A antifonia (chamado e resposta) é a principal característica formal
dessas tradições musicais. Ela passou a ser vista como uma ponte
para outros modos de expressão cultural, fornecendo, juntamente com
a improvisação, montagem e dramaturgia, as chaves hermenêuticas
para o sortimento completo de práticas artísticas negras. (...) há um
momento democrático, comunitário, sacralizado no uso de antífonas
que simboliza e antecipa (mas não garante) relações sociais novas,
de não-dominação. As fronteiras entre o eu e o outro são borradas.
(...) A antífona é a estrutura que abriga esses encontros sociais.
(GILROY, 2001, p. 167, 168).

Análise das fontes: a metodologia desenvolvida e os resultados identificados.
As características musicais da capoeira, apresentadas anteriormente, servem
como instrumentos que auxiliam na compreensão das nossas fontes, especialmente
quando as consideramos no contexto social em que estão inseridas, ou seja, o jogo
dos capoeiristas, os treinos, a roda e, consequentemente, todo o ritual e regras que
isso envolve. Conforme dissemos, para identificarmos e interpretarmos os significados
dessas canções, precisamos considerar aspectos que não necessariamente são
musicais, mas que compõe a prática da capoeira e, portanto, são importantes. Sendo
assim, apresentaremos a análise de umas de nossas fontes, por meio da qual
conseguimos perceber a metodologia que foi empregada em nosso trabalho, assim
como algumas simbologias, referências e discursos que são fundamentais para a
capoeira na atualidade, os quais se inserem em um contexto histórico determinado, o
que também foi abordado ao longo da dissertarção.
A canção agora é do Mestre Barrão, do Grupo Axé Capoeira, chamada
“Capoeira tem história”16, é a 11ª música do CD “Axé Capoeira – vol. 5”. Antes de
“Capoeira tem história”, Mestre Barrão, Grupo Axé Capoeira. CD “Grupo Axé Capoeira”, vol. 5,
canção
número
10.
Disponível
na
plataforma
do
Spotify,
16
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comentarmos da canção propriamente dita, é importante destacar um aspecto, em
específico, em relação ao suporte em que ela está gravada, pois esse CD tem uma
introdução que começa com a chamada pelo berimbau Gunga (ou seja, as batidas
soltas no berimbau), que puxa o toque de Angola17, mais lento e cadenciado, e, então,
o Mestre narra a seguinte história, com seu típico tom de voz forte e alto:
Negro escravo! Foi pego fugindo da senzala, correndo nos canaviais,
capturado pelo feitor, que no tronco o amarrou e o guerreiro valente
gritava. De repente uma voz ecoava, “mataram rei Zumbi”, assim a
notícia chegou e o guerreiro, que nunca chorava, nesse dia ele chorou.

E logo em seguida, o Mestre entoa o “Iê”, bastante alto, indicando que a
canção “Esperança de ser livre” vai começar, junto com todo o restante da bateria dos
instrumentos, a qual se constrói a partir dessa narrativa contada pelo Mestre.
Essa introdução faz parte do CD, então, não necessariamente ela será
reproduzida na roda de capoeira, porém ela compõe esse registro fonográfico e, nesse
sentido, contribui para o tom e o sentido que ele ganha quando é ouvido pelos
capoeiristas, que o escutam, por exemplo, enquanto fazem seus treinos em suas
academias. Quando pensamos no objeto de pesquisa, precisamos considerar essas
características, pois estamos chegando às fontes através das rodas, mas muitas
vezes também pelos registros em CDs e, nesse sentido, a maneira como eles são
feitos, as falas que são narradas na gravação, a ordem das canções, a organização
dos instrumentos, entre outros fatores, devem ser considerados nas análises, já que,
de alguma forma, contribuem para o impacto que essas fontes podem ter para os
capoeiristas que as recebem. Isso apareceu anteriormente, quando narramos a
sequência das canções do Mestre Toni Vargas, a partir da canção “Ritual”.
Essa observação foi pensada a partir dos estudos elaborados pelo autor
Marcos Napolitano, que aponta para a importância de considerar o suporte da canção
em um trabalho historiográfico, que tem como proposta, e base, a análise musical:

https://open.spotify.com/track/0eOLLCsHoHNB06zX7jculy?si=1c115dbd8838460c.
03/07/2021.
17

Acesso

em

O toque de Angola, nessa introdução do CD, é um dos exemplos daquilo que temos reforçado ao
longo do trabalho, em relação à multiplicidade da capoeira, pois, como os capoeiristas dizem, “ela é
livre”. Isso porque é comum conhecermos o toque de Angola composto pelas batidas do berimbau (os
“arranhados”, o “preso” e o “solto”) e também pela chacoalhada do caxixi, depois das batidas.
Entretanto isso não é regra e nessa gravação do Mestre Barrão, em específico, não há a presença do
caxixi, porém conseguimos identificar o toque de Angola pelo restante das batidas e, principalmente,
pela cadência do ritmo, característica desse toque.
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Assim como uma mesma canção pode passar por vários espaços
sociais, implicando em experiências e apropriações culturais diversas
(um show ao vivo, o ambiente doméstico, a roda de violão, um salão
de danças, um festival de TV). As duas instâncias estão ligadas e
objetivam, historicamente e sociologicamente, a experiência musical
de uma época ou sociedade. (...) Cabe ao historiador esquadrinhar, na
medida do possível, as formas de objetivação técnica/comunicacional
e experiência social da música que o seu tema específico exige.
(NAPOLITANO, 2016, p. 87)

Quanto à canção que decidimos trazer para nossas análises, “Capoeira tem
história”, ela começa com o berimbau Gunga, no toque da Regional18, seguido pelos
outros dois berimbaus, pandeiro e atabaque, todos mantendo uma cadência
acelerada, a qual é acompanhada pelo canto alto e forte do Mestre Barrão. Essa
canção se caracteriza por ser uma “quadra”, pois a cada estrofe de quatro versos, o
coro responde, portanto ele participa ao longo de toda a canção.
Após essa marcação acelerada do ritmo, pelos instrumentos da bateria, o
Mestre inicia a canção com a estrofe, “Capoeira tem história / Capoeira tem tradição /
Capoeira deixou a marca / Do povo africano na nação”, a qual se repete, mas agora
acompanhada pela resposta do coro dos demais capoeiristas ao canto do Mestre,
sendo que o ritmo também ganha a marcação das palmas (batidas três vezes
seguidas): “Capoeira” / “tem história” (coro); “Capoeira” / “tem tradição” (coro);
“Capoeira” / “deixou a marca do povo africano na nação” (coro).
Com toda essa composição de batidas e instrumentos, o Mestre segue
cantando e é interessante destacar que a sua voz e entonação acompanham essa
mesma cadência19, “Ela foi praticada nos quilombos / Ela foi perseguida na senzala /
Capoeira é força, é voz / Do povo que grita e não se cala” e, então, o coro volta a
participar: “Capoeira” / “tem história” (coro); “Capoeira” / “tem tradição” (coro);
“Capoeira” / “deixou a marca do povo africano na nação” (coro).
O Mestre puxa a próxima estrofe, com um tom que celebra e reforça a
memória de uma importante figura dentro da capoeira, “Ôôh / Zumbi um valente

18

O toque da Regional é um dos toques do berimbau, caracteriza-se por ser um ritmo acelerado, que
costuma comandar um jogo rápido, cujo nome é o mesmo, fundado pelo Mestre Bimba, quando
inaugurou sua academia, chamada Centro de Cultura Física e Capoeira Regional da Bahia. Sobre isso
ver o texto de Conduru (2008).
19

Comentamos sobre esse ritmo da canção, sua instrumentação e entonação para evidenciarmos
como esses elementos contribuem para a recepção e apreensão da canção para aqueles que a ouvem
e a acompanham com o coro.
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guerreiro / No grito derradeiro a mensagem deixou / Capoeira é luta, consciência / Ela
é a essência do povo lutador”. E o coro volta a se misturar com a canção, “Capoeira”
/ “tem história” (coro); “Capoeira” / “tem tradição” (coro); “Capoeira” / “deixou a marca
do povo africano na nação” (coro).
O Mestre recupera também, em sua canção, uma memória geográfica
importante para a história afro-brasileira e da capoeira, como Rio de Janeiro, Bahia e
Recife, lugares que historicamente tiveram uma presença negra marcante, onde as
diferentes culturas afro-brasileiras floresceram e cresceram, inclusive a capoeira, com
importantes grupos e Mestres originários desses lugares (o próprio Mestre Barrão é
recifense): “Êêh / Rio, Recife, Bahia falo com alegria / Onde tudo começou / Capoeira
luta brasileira / Passou a fronteira no mundo se espalhou”. E o coro volta a participar,
“Capoeira” / “tem história” (coro); “Capoeira” / “tem tradição” (coro); “Capoeira” /
“deixou a marca do povo africano na nação” (coro). É interessante que o Mestre
evidencia esses lugares, inclusive, como locais de nascimento da capoeira, uma
questão que gera bastante discussão entre os estudos acadêmicos e entre os próprios
capoeiristas, quanto à sua origem.
Nesse ponto, é válido comentar que dentro das histórias acadêmicas, a teoria
mais aceita indica que a capoeira tenha aparecido ainda no Brasil colonial, em áreas
urbanas, especialmente Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís do Maranhão e
Belém do Pará. Felipe do Couto Torres é um dos pesquisadores que nos apresenta
esse argumento, cujo trabalho indica que “essa tese, convencionalmente denominada
de origem difusa, propõe que a capoeira tenha surgido em momentos e contextos
similares em algumas cidades brasileiras.” (TORRES, 2016, p. 216). Ele também
ressalta uma característica marcante entre as cinco cidades, o fato de serem
portuárias, associado, portanto, ao intenso fluxo de pessoas que circulavam por elas,
inclusive diversas etnias africanas, o que teria influenciado a formação da capoeira.
Além disso, o Mestre ressalta a capoeira como uma luta brasileira, mas que
se espalhou ao redor do mundo, fazendo referência ao fato de que ela se encontra
em mais de 130 países, uma internacionalização que vem ocorrendo desde as últimas
décadas do século XX.20

20

José Luiz Cirqueira Falcão (2008) comenta sobre a internacionalização da capoeira, a partir de 1970,
e indica que, naquele momento da publicação do seu artigo, a capoeira estava presente em mais de
130 países.
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A referência à cidade de Recife pode parecer um indício de uma aproximação
que o Mestre faz entre a capoeira e sua experiência pessoal, a qual fica evidente na
última estrofe da canção, com uma entonação ainda mais firme para o segundo verso:
“Ôôi / Hoje eu corro pelo mundo / Eu não sou vagabundo, sou educador / Capoeira é
a minha matéria / Me tirou da miséria, me formou professor”. Essa última estrofe
aponta para a importância da capoeira na constituição do sujeito, afinal, para o Mestre,
foi graças a ela que ele pôde ir para outros países21, tornando-se um educador de
capoeira e, inclusive, segundo o Mestre, permitiu que ele melhorasse sua condição
de vida, pois o tirou da miséria.
É importante que isso seja destacado, pois evidencia uma relação muito
próxima que os capoeiristas mantêm com a capoeira, pois, muitas vezes, ela não é só
um esporte ou uma atividade física que os praticantes treinam esporadicamente. A
capoeira, muitas vezes, se torna, realmente, uma oportunidade de ascensão social,
assim como contribui para a formação do indivíduo, no sentido dos valores e ideias
que são compartilhados pelos integrantes de um grupo de capoeira, os quais
embasam a forma como os capoeiristas enxergam e agem perante o mundo. Talvez,
quando o Mestre Barrão canta que a capoeira é a sua “matéria”, podemos interpretar
que ela não é só a matéria que ele ensina, mas também aquilo que o compõe
enquanto sujeito.
Por fim, entra, novamente, o canto dos capoeiristas em coro, respondendo o
Mestre: “Capoeira” / “tem história” (coro); “Capoeira” / “tem tradição” (coro); “Capoeira”
/ “deixou a marca do povo africano na nação” (coro). Sendo que, na gravação do CD,
essa letra é repetida duas vezes e o coro, ao final, repete mais quatro vezes.
Levantamos todas essas características da canção, na tentativa de propor um
modo de compreender a canção pautado no que o historiador Marcos Napolitano
indica, a fim de que haja a articulação entre o “texto” e o “contexto”, para que a análise
musical não seja reduzida, o que poderia subestimar a importância desse objeto de
pesquisa, conforme o autor alerta (NAPOLITANO, 2016, p. 77). Se considerarmos
toda a instrumentação da canção, seu ritmo acelerado, marcado também pelas
palmas, a voz e o tom imponente do Mestre, que mistura-se com o coro dos
capoeiristas - pois ele é constante, complementando, inclusive, o próprio canto do

21

Mestre Barrão tem como uma das sedes do seu trabalho a cidade de Vancouver, Canadá, onde
encontra-se seu grupo Axé Capoeira, o qual também está presente em diversos países do mundo.
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Mestre -, nós podemos pressupor que ela será uma canção para um momento de
empolgação na roda, quando o jogo estará sendo executado de forma rápida e os
demais capoeiristas estarão interagindo com ela.
Ou seja, se visualizarmos essa cena (para além da gravação fonográfica do
CD), podemos imaginar que essa canção terá uma certa intensidade, compondo uma
performance e experiência que, obviamente, contribuem na relação que os
capoeiristas estabelecem com ela, influenciando, assim, o significado que ela adquire
e a forma como ela é interpretada e incorporada não só pelo Mestre, como também
pelos demais capoeiristas em jogo.
O coro, portanto, não só se mistura com o canto do Mestre, como reforça o
que ele canta já no início da música “capoeira tem história, capoeira tem tradição,
capoeira deixou a marca do povo africano na nação”. Também é interessante notar
que esses versos, especificamente, entoados repetidas vezes pelo Mestre e pelos
capoeiristas (em coro), constituem uma narrativa que coloca a capoeira como
representante do povo africano no Brasil e, assim, é detentora de uma história, de um
legado, algo que garante sua valorização, enquanto uma cultura tradicionalmente
negra. O que, em conjunto com todos os outros aspectos musicais, intensifica a
potência e o significado desses versos, conforme Napolitano indica:
Se numa primeira abordagem é lícito separar os eixos verbal e
musical, para fins didáticos, procedimento comum e até válido, devese ter em mente que as conclusões serão tão mais parciais quanto
menos integrados estiverem os vários elementos que formam uma
canção ao longo da análise. O efeito global da articulação dos
parâmetros poético-verbal e musical é que deve contar, pois é a partir
deste efeito que a música se realiza socialmente e esteticamente.
Palavras e frases que ditas podem ter um tipo de apelo ou significado
no ouvinte, quando cantadas ganham outro completamente diferente,
dependendo da altura, da duração, do timbre e ornamentos vocais, do
contraponto instrumental, do pulso e do ataque rítmico, entre outros
elementos. (NAPOLITANO, 2016, p. 80)

Além disso, a canção também elenca aspectos recorrentes entre as fontes
selecionadas trabalhadas ao longo da pesquisa, como por exemplo, a ideia de que a
capoeira foi praticada no quilombo, foi perseguida na senzala, associando-a ao
passado de escravização e resistência dos negros. Essa narrativa é comum entre os
capoeiristas que cantam e contam essa história nas suas aulas, rodas e em diversos
momentos que se reúnem. Isso é um exemplo do que foi chamado na pesquisa por
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“histórias de terreiro”22, sendo que não se refere ao “terreiro” das casas religiosas de
matriz africana, como Candomblé e Umbanda, mas sim às narrativas que são
passadas de geração em geração entre os capoeiristas, através da oralidade, e que
não dependem da comprovação ou verificação que as histórias acadêmicas poderiam
constatar.
Os estudos produzidos por historiadores, antropólogos, sociólogos, entre
outros pesquisadores23, apontam para uma origem urbana da capoeira, sem
conseguir confirmar essa ligação com os quilombos e as senzalas, seja por falta do
registro ou, de fato, pela inexistência da luta nas áreas rurais. Entretanto, essa
confirmação, que seria importante para as histórias acadêmicas, não tem o mesmo
valor para as histórias de terreiro, pois a construção dessas histórias pelos
capoeiristas, assim como sua preservação, através da oralidade, e, principalmente, o
processo de significação, envolvido nessas narrativas, estão além dos pressupostos
científicos, de verificação, característicos da produção acadêmica. Para os
capoeiristas atualmente, manter a referência que a capoeira é descendente dos
escravizados, que ela foi perseguida, era lutada nos quilombos - para onde os
escravizados fugiam, a fim de (re)encontrar a liberdade -, significa manter a capoeira
como um símbolo da luta, da resistência e da força que os negros, historicamente,
tiveram nesse país e é daí que vem o valor e a importância dessas “histórias de
terreiro”.
Outro exemplo disso, presente na canção, é a construção, feita pelo Mestre,
da figura do Zumbi dos Palmares, como um valente guerreiro, que, através da sua
luta, deixou a mensagem da liberdade, servindo como referência de libertação e
resistência negra, discurso bastante comum não só na capoeira, como em diversas
manifestações e movimentos artísticos e políticos dos negros 24. Desta forma, o que

Esse termo “histórias de terreiro” surgiu a partir de um evento de capoeira, em que o Mestre Toni
Vargas (Grupo Senzala de Capoeira) denominou para se referir às histórias que os capoeiristas cantam
em suas composições e contam em suas rodas, e por isso foi utilizado na pesquisa do mestrado. Ao
longo da dissertação, foi estudada a relação entre as “histórias de terreiro” e as “histórias acadêmicas”,
sendo que essas referiam-se à produção historiográfica dos acadêmicos e na universidade.
22

23

Nessa área, temos importantes trabalhos produzidos na academia, como os de Soares (1993), Pires
(2010), Vieira (1998), entre outros, os quais estudaram a trajetória da capoeira entre o século XVIII e
início do século XX.
24

Sobre a escolha pelo dia 20 de novembro como a data da Consciência Negra (em memória a Zumbi
dos Palmares), no Brasil, é interessante a leitura do artigo: SILVEIRA, Oliveira. “Vinte de Novembro:
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estamos argumentando é que, dentro dessa subalternidade, no caso a capoeira, há
determinados processos, lógicas e experiências que fogem dos critérios científicos,
esperados para uma produção institucionalizada - o que também é um dos
argumentos da autora Gayatri Spivak (2010) em sua obra.
É importante lembrar que os aspectos revelados em nossas fontes históricas
– comuns em muitos grupos e músicas de capoeira – não podem ser considerados
iguais e compatíveis para todos os sujeitos que praticam a capoeira, pois isso
significaria anular as diferenças existentes entre eles. Essas referências do passado,
capturadas por esses discursos da negritude na capoeira atualmente, não são,
obrigatoriamente, unânimes; trata-se de uma consciência coletiva que não anula as
consciências individuais, entre as quais podem existir divergências e disputas de
narrativas, que elencam outros elementos do passado. Entre as fontes selecionadas,
há um discurso muito semelhante e compatível com essa construção da negritude e
da capoeira como símbolo da resistência afro-brasileira.
E isso faz sentido quando pensamos no contexto histórico dessas canções.
Atualmente, a capoeira tem contado com diferentes tipos de registros, desde os
fonográficos (como CDs, gravações em plataformas digitais de música), livros, vídeos
etc, porém podemos considerar que ela ainda é, predominantemente, oral, à medida
que os ensinamentos, as canções, as histórias dos capoeiristas são ensinadas,
principalmente, em rodas e treinos de capoeira. Isso torna-se desafiador para a
pesquisa historiográfica, pois muitas vezes não é possível confirmar a autoria e nem
a temporalidade das nossas fontes. Por isso um dos critérios, para o nosso estudo, foi
a escolha de canções, cujos autores pudéssemos conhecer, para, a partir da idade e
da trajetória deles, confirmar o período das fontes.
Nesse sentido, as leituras sobre a historiografia afro-brasileira e,
principalmente, sobre a formação e atuação do Movimento Negro brasileiro 25, junto à
temporalidade dos mestres, nos levaram às décadas de 1970 a 1990, principalmente,
quando a militância negra brasileira adquiriu novos contornos políticos, o que
desencadeou um movimento muito maior, atingindo diferentes campos da nossa
história e conteúdo”. Petrolinha. B. G. Silva e Valter. R. Silvério (orgs.) Educação e ações afirmativas:
entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica. Brasília, INEP/MEC, 2003, p. 21-42.
25

Sobre esse tema, podemos encontrar muitas referências importantes, entre as quais destacamos:
Petrônio Domingues (2007); Lélia Gonzales (1982); Abdias do Nascimento (1980); Elisa Larkin
Nascimento (2014).
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manifestações culturais negras se tornaram caminhos importantes, para reverberar as
denúncias e reivindicações que o movimento negro vinha fazendo, algo que foi
fundamental para a consolidação dessas pautas, as quais estão em voga até hoje na
nossa sociedade.
Nesse contexto, a militância negra construiu discursos que elencam diferentes
símbolos, para o fortalecimento e a valorização da luta histórica brasileira de combate
ao racismo e à marginalização da população negra. Com isso, figuras como o líder
quilombola Zumbi dos Palmares, os quilombos (como lugar de libertação e resistência
negra), a valorização das religiões de matriz africana e, por exemplo, os Orixás, as
manifestações culturais afrodescendentes são valorizadas e tornam-se fundamentais
nas narrativas do movimento negro, do final do século XX, o que está associado às
nossas fontes, tal como apareceu na canção do Mestre Barrão.

Considerações finais
Este texto teve três objetivos principais, o primeiro era evidenciar a
possibilidade de estudar a história a partir de fontes musicais, como as canções da
capoeira, com toda a riqueza de informações e características que elas nos
apresentam. O segundo era era demonstrar a metodologia empregada para o
desenvolvimento da dissertação de mestrado, a fim de apresentar aspectos que
consideramos relevantes para a análise das fontes, os quais podem passar
despercebidos quando tratamos de fontes sonoras, mas que são fundamentais
especialmente em culturas tradicionalmente orais, em que a performance, a
corporeidade e as simbologias são essenciais para aquela prática e que, portanto, não
podem ser desconectadas das canções entoadas.
Nesse sentido, discorremos sobre os elementos que compõe a musicalidade
da capoeira na contemporaneidade, destacando sua importância, seus significados e
correlações com aspectos da capoeira que são invisíveis aos olhos, por exemplo, seu
caráter sagrado, tal como o berimbau é visto pelos capoeiristas. Entender que a
importância desse instrumento vai além da questão musical, pois estrutura todo o
ritual da roda de capoeira, é propor uma análise que valoriza nosso objeto de estudo,
com suas especificidades, dentro do seu contexto social.
E além disso, nosso terceiro objetivo era comentar brevemente sobre o
contexto histórico em que essas canções estão inseridas, especialmente por esse ser
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um aspecto importante da pesquisa historiográfica, na medida em que associa o
objeto de estudo às condições sociais que o cercam e o influenciam. As informações
obtidas das nossas fontes fazem parte de um movimento maior, que ocorria na
sociedade brasileira, de reivindicação da luta, igualdade e garantia de direitos aos
negros e negras brasileiros, o que historicamente foi negado no país. A capoeira fez
parte desses discursos, tanto pelos militantes negros, que elencaram a capoeira como
um símbolo da luta (inclusive no sentido literal) dos negros contra a opressão, quanto
dos próprios capoeiristas que utilizaram suas canções para compor e compartilhar
narrativas que valorizassem a resistência negra. Entender que as fontes históricas
fazem parte de um processo histórico maior também é importante para compreender
seus significados e elementos que a compõem.
Portanto, com esse trabalho, buscamos colaborar para um campo abundante
e fundamental, os estudos sobre a musicalidade, que serve para compreendermos a
produção cultural e suas relações com a sociedade. E especialmente para o nosso
caso, suas interfaces com a história, entendendo que ela se revela e, portanto, pode
ser apreendida a partir da sonoridade de um grupo social.
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Capítulo 3

MÁRIO DE ANDRADE
NO DIÁRIO NACIONAL:
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Erica Santana dos Passos
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Resumo: O trabalho está baseado na investigação da crítica musical de Mário de
Andrade no período em que escreveu textos para o jornal Diário Nacional, com o
intuito de aprofundar a pesquisa na fase em trabalhou como jornalista, crítico musical,
afim de discutir suas ideias e possíveis sonhos sobre a educação musical
posteriormente. O objetivo da pesquisa foi analisar os textos publicados pelo autor
entre 1927 a 1932, buscando compreender quais eram suas preocupações em
relação a situação musical da nação. A metodologia incluiu uma pesquisa bibliográfica
e documental, consultando exemplares do jornal disponíveis na Hemeroteca Digital
da Biblioteca Nacional, além de autores que pesquisam a vida e obra de Mário de
Andrade. A partir da análise dos textos, foi possível encontrar bases para
compreender que a atuação de Mário de Andrade no jornal foi fundamental para
perceber que suas críticas musicais não eram somente comentários sobre as obras
musicais e artistas da época, mas era também uma voz na tentativa de produzir um
rendimento didático para a sociedade sobre a importância das artes na educação e
conhecer um pouco mais do desenvolvimento de suas ideias em projetos futuros de
educação musical e das artes de um modo geral.
Palavras-chaves: Mário de Andrade. Crítica Musical. Diário Nacional. Cultura.
Educação Musical.
Abstract: The work is based on the investigation of Mário de Andrade’s music criticism
during the period in which he wrote texts for the daily Diário Nacional, in order to
deepen the research in the phase in worked as a journalist, music critic, in order to
discuss his ideas and possible dreams about music education later. The aim of this
research was to analyze the texts published by the author between 1927 and 1932,
seeking to understand what were his concerns regarding the nation’s musical situation.
The methodology included a bibliographic and documentary research, consulting
copies of the newspaper available in the Digital Library’s Hemeroteca, as well as
authors who research the life and work of Mário de Andrade. From the analysis of the
texts, it was possible to find bases to understand that the Mário de Andrade in the
newspaper was fundamental to realize that his musical criticisms were not only
comments on the musical works and artists of the time, but it was also a voice in trying
to produce a didactic income for society on the importance of the arts in education and
48

MÚSICA: CULTURA, PRÁTICAS E INOVAÇÕES

get to Know a little more of the development of his ideas in future projects of music
education and the arts in general.
Keywords: Mário de Andrade. Music Criticism. National Daily. Culture. Music
Education.

1. INTRODUÇÃO
A partir da pesquisa26 do contexto histórico e influências em que Mário de
Andrade viveu, seu trabalho com críticas musicais para o jornal o Diário Nacional,
entendendo que este foi um período em que assumiu cargos importantes nas áreas
da educação e da cultura, é interessante analisar como essas atuações contribuíram
para o desenvolvimento do seu pensamento na questão da integração das artes na
educação a partir da infância. Em seus textos para o jornal, Mário de Andrade
demonstrava essa visão de uma arte integrada, com uma preocupação específica em
como esta arte estaria presente na sociedade inclusive para as crianças, como elas
estariam aprendendo, ensinando arte e produzindo cultura.
Esta parte da pesquisa consistiu na busca por documentos no jornal Diário
Nacional, relacionados à crítica musical de Mário de Andrade escritos mais
especificamente no período de 1927 a 1932. A partir da seleção, identificação dos
textos assinados pelo autor, bem como o fichamento de cada um deles, surgiram
temas relevantes para realização de novas pesquisas.
Os textos publicados por Mário de Andrade no jornal no ano de 1931 foram
objeto de estudo de uma pesquisa anterior no âmbito do Programa de Iniciação
Científica no período da minha graduação. Partindo de um mapeamento detalhado do
jornal deste ano inteiro, foi possível fazer uma investigação sobre algumas de suas
inquietações e preocupações, neste caso mais específico em relação a educação
musical e a cultura do povo brasileiro. Após a análise do conjunto de textos
encontrados na pesquisa, decidiu-se enfocar o tema do papel da educação musical,
percebendo nos textos um olhar para Mário de Andrade não somente como um crítico
musical, mas também como um professor e educador musical.

26

A pesquisa é um recorte de minha Dissertação de Mestrado em andamento, “Mário de Andrade e seu legado
para uma arte integrada na educação a partir da infância”, do Programa de Pós-Graduação em Música, na linha
de pesquisa Música, Cultura e Sociedade, pela Universidade Estadual do Paraná.
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Tendo como base esta pesquisa inicial, surgiram novos questionamentos,
principalmente em saber se o que Mário de Andrade escreveu em suas críticas em
relação à sua preocupação com cultura e educação musical ficou somente nos textos
ou se houve a realização na prática, e de que forma foram aplicadas posteriormente.
Para isso se fez necessário pesquisar um pouco mais sobre o jornal Diário Nacional,
local onde Mário de Andrade trabalhou por um período.

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO JORNAL DIÁRIO NACIONAL.
O jornal teve seu início no dia 14 de julho de 1927 em São Paulo, como um
órgão do Partido Democrático (PD) paulista, tendo como responsáveis pelo seu
lançamento os diretores Paulo Nogueira Filho e José Adriano Marrey Junior, como
redator-chefe Amadeu Amaral e o gerente Sérgio M. Costa e Silva.
O periódico possuía edições de 8 a 12 páginas contendo colunas com assuntos
diversos, como os principais acontecimentos da cidade de São Paulo a as principais
questões políticas e culturais. Não teve um período de circulação muito longo, durando
apenas até 30 de setembro de 1932.
Analisando mais especificamente a página dedicada à cultura, suas notícias se
resumiam a anúncios de peças de teatro, concertos, exposições e filmes
cinematográficos. No começo, essa página de cultura não possuía tanto assunto,
seguindo mais com anúncios.
Segundo André Egg o jornal carecia de um crítico capaz de veicular ideias
autorais, dar peso às análises e aos comentários, traduzir no meio cultural a ousadia
de combate político que mobilizava os democráticos (EGG, 2016). A partir dessa
necessidade Mário de Andrade entrou em cena produzindo críticas para o jornal.
Sua primeira crítica foi publicada em 20 de agosto de 1927, na coluna Arte, com
a assinatura “M.de A.” na maioria dos seus textos pesquisados. Suas críticas sobre
arte e literatura, começaram a aparecer com mais frequência, a partir de um enunciado
encontrado na coluna Arte do jornal, com uma nota publicada em 11 de novembro de
1927 que esclarece:

O Diário Nacional inicia hoje uma série vasta de artiguetes
encomendados a seu crítico de arte na cidade de São Paulo,
focalizando os costumes e os vícios que a ela se relacionam. Serão
estudadas todas as manifestações artísticas e passados em revista
não só os críticos nacionais e estrangeiros que aqui vivem como os
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professores, os burgueses, os meios proletários e governamentais, em
sua função artística. Espera assim o Diário Nacional fazer uma
exposição nítida e imparcial de todos os vícios e cacoetes que
impedem a manifestação eficiente das artes, em nosso ambiente
social. (Diário Nacional, 11/11/1927 p.2)

Mário de Andrade percebe a oportunidade e a necessidade, pois nesse período
trabalhava como professor de música, que era seu principal emprego e suas
condições financeiras não eram suficientes. Começou a produzir de agosto até o final
do ano escrevendo em média um texto a cada dois dias, dando uma importância maior
para assuntos relacionados à música em seus textos.
Para se ter uma ideia de como era seu trabalho no jornal, a análise somente
desse curto período de tempo de 4 meses do ano de 1927 em que o autor escreveu,
foi possível quantificar e fazer a divisão dos seus textos, identificando sua maioria
sobre música. “Somam-se um total de 54 textos, 33 são sobre música: críticas de
concerto (17 textos), comentários sobre compositores ou obras musicais (8 textos),
comentários sobre o cenário artístico de São Paulo (4 textos), além de 2 textos sobre
manifestações populares ou folclore”. (EGG, 2016).
Neste período quem tinha reputação literária tinha mais prestígio do que quem
trabalhava com outras artes. Mário de Andrade que era professor de música e poeta,
compreendeu que escrever no jornal era mais importante que fazer poesia, mas por
outro lado seria o sacrifício do artista em uma obra desinteressada.
Eduardo Jardim ressalta sobre a diversidade de papéis que ele desempenhou,
esclarece que esse período em que esteve trabalhando como crítico do jornal, de certa
forma define seu caminho como intelectual público. Destaca Mário de Andrade como
figura central da vida intelectual do Brasil no século XX, de modo que nenhum escritor
teve como ele tanta importância como artista, como fundador de interpretação do
Brasil e como animador cultural. Jardim considera que é nesse processo que o autor
defende a função social da arte, adquirindo enorme importância para ele, passando a
ver nas artes um componente formador da vida social (JARDIM, 2015). Colocando a
arte a serviço da transformação social, e dando ao artista participação ativa e sensível
à situação social, Mário de Andrade começa a propor o desenvolvimento da arte
dentro das políticas para a educação.
Tanto nas artes, quanto na educação, reconhecia-se a importância de
sincronizar a cultura oficial com a sensibilidade do seu povo; para isso, era preciso
rever estruturalmente as instituições que a promoviam, fossem museus, escolas,
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academias ou até mesmo o idioma, num esforço de atualização do pensamento
nacional, de amplo espectro, buscando compromete-lo radicalmente com a sua
realidade histórico-cultural. Não dispondo do aparato burocrático do Estado, ocupava
espaços que lhe eram facultados na condição de professor, jornalista e
correspondente compulsivo, alargando a sua influência intelectual e exercendo um
ampliado magistério na defesa do que entendia como tarefa de muitas gerações
(RUSSEFF, 2001).
Manoel Dourado Bastos comenta sobre a dupla formação de Mário de Andrade
e que ele estava empenhado em organizar e dar parâmetros a cultura brasileira como
um todo, em especial à música. Reconhecendo que é impossível falar de música no
Brasil e não tomar Mário de Andrade como referência fundadora.

Como artista, Mário era reconhecido como um grande escritor
modernista, seu principal ganha-pão, porém, foi de funcionário público,
como professor de conservatório e homem de Estado. Principalmente,
escreveu bastante sobre música, dando métrica e andamento para
toda uma geração, o que nos permite dizer que, mesmo sem compor
absolutamente nada de expressivo, um nome como Villa-Lobos, por
exemplo, só foi possível dado o argumento crítico de Mário de
Andrade. (BASTOS, 2012, p. 8).

O autor ressalta a relevância dos textos de Mário de Andrade para estudar a
história da música no Brasil, além dos seus escritos de literatura, seus textos para o
jornal contribuíram para a compreensão das tradições populares e urbanas,
entendendo que sua motivação principal era a organização da música artística
brasileira.
Segundo Ivan Russeff, o objetivo daquela intelectualidade mais engajada na
tarefa grandiosa de transformação política e cultural do país constituía-se em superar
o abismo entre o erudito e popular, ou entre a teoria e a vida, obrigando a um sempre
ajuste de contas com o passado de preconceitos e intolerâncias. Nas crônicas e
artiguetes de jornal, fica evidente o quanto levou a sério a tarefa de intervir sobre a
opinião pública e até mesmo sobre as consciências, justificando nessas obras-ação o
pragmatismo de que se dizia imbuído para acordar o Brasil da sua inércia ancestral
(RUSSEFF, 2001).
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3. CRÍTICAS DE MÁRIO DE ANDRADE PARA O JORNAL: ORGANIZAÇÃO E
DISCUSSÃO DOS TEXTOS COLETADOS.
Com base nesta análise de como era o jornal e quais as características das
críticas de Mário de Andrade, podemos analisar alguns dos seus ideais de educação
musical, estudando como o tema foi aparecendo em alguns dos seus textos para o
Diário Nacional.
A pesquisa no jornal, iniciada pelos textos do ano de 1931, encontrou 91 textos
de Mário de Andrade, dos quais 40 eram sobre música. Entre estes textos, alguns
mais específicos foram analisados por abordarem o tema de interesse deste artigo.
O primeiro deles, intitulado “Radio”, publicado em 07/01/1931, expõe sua
indignação com a nova diretoria artística da Radio Educadora que vinha se
envolvendo em fatos que demonstravam irresponsabilidade e desmoralização pública.
Neste mesmo texto ele faz menção a pessoas que estavam há mais tempo na
instituição e eram mais qualificadas musicalmente que deveriam receber cargo na
diretoria, demonstra sua insatisfação diante das injustiças, não medindo palavras para
falar o que estava percebendo.
Por fim, afirmou que os novos diretores eram incapazes de compreender “a
missão social” para a qual eram designados, demonstrando sua preocupação com a
educação musical e a valorização dos artistas capacitados, mas que a oportunidade
de crescimento não existia por conta de uma diretoria insensível e irresponsável.
“O Conservatório de São Paulo” publicado em 27/01/1931, Mário de Andrade
comenta sobre a importância do conservatório e o porquê da sua existência quando
afirmou na sua crítica para o jornal que “a finalidade dele não é produzir a flor visível
e adorante, que dura um dia e enfeita uma festa particular. A finalidade dele é produzir
raiz, difundir, normalizar, permanentizar a musicalidade humilde no povo, ser gerador
e não coisa gerada”.
Na falta de espaços institucionais por onde pudesse exercer com mais largueza
o seu magistério social, e para isso o Conservatório Dramático e Musical de São
Paulo, onde lecionava, não lhe oferecia as mínimas condições, além das pedagógicas,
Mário fez de sua própria obra um instrumento de intervenção sobre a realidade
brasileira (RUSSEFF, 2001).
“Livros escolares” publicado em 02/04/1931, também foi um texto bastante
relevante, principalmente por mencionar a conquista do professor Fabiano Lozano,
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que foi criador e animador do Orfeão Piracicabano, ao ser chamado para trabalhar
com o canto coral das escolas pernambucanas, com um material organizado por ele
“Programa de Ensino da Música nas Escolas Primárias de Pernambuco” e um volume
“Alegria das Escolas”, adotado pela diretoria técnica de Educação do Estado de
Pernambuco. Mário elogia o professor e o conteúdo do seu material por incluir
conhecimento de teoria, base harmônica, acordes tonais e cadências, sem excluir as
melodias populares. Demostra satisfação pela conquista do professor e da educação
musical de qualidade fazendo parte da escola primária.
Novamente neste texto Mário de Andrade percebe o trabalho e dedicação do
músico e professor, considerando que a oportunidade e a liberdade que lhe foi
concedida, possibilitou seu crescimento profissional, tendo como resultado o
enriquecimento e desenvolvimento musical das crianças.
Por último, no texto “Instrução Artística” publicado em 03/09/1931, o autor
escreve com satisfação sobre a inauguração do órgão chamado “Instrução Artística
do Brasil” criado pela Diretoria Geral do Ensino, com o objetivo de difundir a instrução
artística e empresariar artistas. Tendo como propósito principal levar as artes para as
escolas, como citado no texto, seu desejo era “colocar o menino, a menina, a criança
para escutar e ver arte”.
Os programas de concerto já não seriam somente para seus sócios diretos, mas
destinados exclusivamente à população escolar de São Paulo e das cidades do
interior do Estado, com o intuito de expandir para os demais Estados do Brasil. Neste
texto Mário de Andrade defendeu a ideia de que a criança é um ser gratuito, que ou a
instrução ou a vida valorizariam mais tarde e que seria importante trabalhar a
educação musical com as crianças por ainda não estarem viciadas na epidermidade
da vida prática. No próprio texto ele declara que “não é possível se ignorar o que pode
realizar”, estava entusiasmado e confiante de que esta instituição, teria condições de
cumprir o seu dever, de instruir a população musicalmente. O autor termina fazendo
uma comparação, que assim como os Mestres Cantores antes da Renascença
musicalizaram um povo, assim também a Instrução Artística do Brasil poderia fazer.
Os textos citados acima surgiram a partir da pesquisa de Iniciação Científica,
focada nos textos do ano de 1931. A partir do trabalho de colegas que fizeram o
levantamento dos textos em outros anos do jornal, foi possível identificar outros textos
nos quais Mário de Andrade trabalhou sobre questões de educação musical.
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O texto denominado “Questões da Arte”, publicado em 30/09/1927, chama a
atenção para um olhar diferente para arte, com a seguinte afirmação: “a arte vive em
evolução contínua; é a pobreza da percepção humana que nos obriga a seccionar
essa evolução”. Mário de Andrade destaca neste texto que a arte não para, está
sempre em movimento, que a arte não está dividida como subdividimos o tempo em
horas, minutos e segundos para conseguir compreender, mas que essa evolução
deve continuar, por entender o papel das artes de um modo geral, não somente
individual, mas coletiva e como um elemento social da humanidade.
Em outro texto, publicado em 16/10/1927, “Coros infantis”, o autor chama
atenção para o bom trabalho dos professores, maestro João Gomes Junior e seus
auxiliares dona Margarida Bon Damy e o professor Levy Costa, em conseguir fazer as
crianças cantarem no ritmo correto, e comenta em suas críticas, sendo “agradável de
se ouvir e sonhar”, valorizando tanto professores, crianças e a educação musical
também nas escolas.
Em 1928, uma matéria de quatro edições em datas diferentes Mário de Andrade
cometa sobre os coros ucranianos que estavam começando na cidade de São Paulo.
Mais uma sequência de textos em que o autor expressa a importância do trabalho dos
professores e o resultado excelente, evidenciando o desejo pela expansão da
educação musical.
O primeiro texto com título “Coros Ukranianos”, foi publicado em 07/01/1928,
em que Mário de Andrade inicia comentando sobre o professor Leo Ivanow e sua
esposa Olga Urbany, dois cantores russos. Apresenta Leo Ivanow como “um homem
de cultura larga” e segue comentando a visita que fez ao casal:
Fui ontem visitar o curso de música mantido pelo casal Ivanow na
avenida S. João. 149. A impressão que tive foi das mais agradáveis, o
casal com real proficiência técnica está criando uma escola de canto,
um agrupamento coral e uma escola típica russa de muito interesse, o
coro organizado por ele tem a possibilidade para completar assim a
vida musical paulista.

Apesar de ser um casal de músicos estrangeiros, Mário de Andrade faz questão
de ressaltar o trabalho dos músicos, sem desprezar sua cultura e que o trabalho deles
estava somando na educação musical brasileira, inclusive seu desejo era que eles se
desenvolvessem cada vez mais, pois já estava visualizando um grupo coral eficiente
e permanente na cidade de São Paulo.
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O segundo texto da série “Coros Ukranianos” foi publicado em 15/01/1928.
Mário de Andrade comenta sobre o concerto organizado por Léo Ivanow, com a
“Canção de cegos”, uma cantiga de soldados russos, e o “Corre riozinho”, canção
popular Ucraniana. Mário de Andrade afirma: “esta foi mesmo admiravelmente
cantada. Eu creio que se o coral continuar no estudo, chegará bem depressa à
excelência”.
Em 19/01/1928 foi publicado o terceiro texto com o mesmo título “Coros
Ukranianos”. Mário de Andrade comenta que os coros “cantam em russo e em
brasileiro, no fim dá certo”. O autor fazia questão de usar o termo “brasileiro” para a
língua falada no Brasil, e ressalta: “Tudo isso é muito comovente, muito engraçado e
muito brasileiro. Não quis principiar a crítica de hoje sem essa homenagem, não de
crítico, mas de brasileiro, porém.” Continuando sua avaliação positiva, comenta:
“quero um bem danado a esses coros que, artística e humanamente, estão
contribuindo com uma força nova para nossa vida cheia, do Brasil”.
O último texto da série foi publicado em 22/01/1928. Mário de Andrade finaliza
sua série de críticas comentando que Léo Ivanow “mesmo com dificuldades e que em
apenas um período de oito meses fez um excelente trabalho inclusive incluindo
música popular brasileira.” Sugere ao maestro estrangeiro que poderia escolher
“cousas de valor musical” dentre uma “fonte vasta” disponível na “canção popular
anônima do Brasil”. Mário de Andrade sugere as peças de Luciano Gallet, cujo
trabalho de transcrição e harmonização de melodias populares vinha acompanhando
no período. As canções do compositor seriam publicadas postumamente no ano
seguinte por Mário de Andrade com o título de Estudos de Folclore.
Em 1928 foram encontrados outros dois textos em que Mário de Andrade faz
menção a questão da educação musical e faz questão de ressaltar mais uma vez, o
trabalho do professor. O primeiro foi publicado em 15/06/1928, chamado “Orpheão
Piracicabano”, um texto maior, começando em uma página e continuando na última
página da edição:

É tudo feito com graça, com arte discreta, sem excesso, no Orpheão
um meio de deveras apaixonados pela música, artistas pros quais a
arte está mesmo no primeiro lugar das preocupações artísticas.
Dirigido pelo professor Fabiano Lozano, um artista de mérito, com um
verdadeiro e tão raro amor pela música e uma dedicação
incomparável, e o Orpheão Piracicabano põe num chinelo tudo que é
coro existente por aqui.
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Mário de Andrade percebe no professor Fabiano Lozano o amor e zelo que tinha
pela música e por transmitir seus conhecimentos, como uma missão de valor
imensurável que não queria guardar para si, mas dividir com as crianças. No mesmo
texto comenta sobre a técnica excelente, nitidez nos ataques, a afinação bem firme, a
inexistência das vozes individuais no conjunto, são já excelentes. O bom resultado
pela qualidade do ensino.
O outro foi publicado em 15/07/1928 intitulado “Orpheão Piracicabano”, em que
seu comentário expressa a satisfação e esperança de ver a arte se desenvolvendo
em um país com identidade própria:

O mundo brasileiro é tão dissociado, o indivíduo brasileiro vive tão
isolado do que poderia chamar de “povo brasileiro”, que nem nas
cidades guassús, se conseguiu unir um grupo de gente pra formar um
coro digno de nome. O Orfeão Piracicabano é o primeiro coro artístico
do Brasil, sua arte ou é arte amável de peças estrangeiras fáceis
transcritas para coral ou é arte de caráter nacional. E o professor
Lozano é o animador admirável dessa moçada, piracicabana. A ele
cabe o mérito indelével dos primeiros prazeres corais que o Brasil
pode criar.

Neste texto Mário de Andrade comenta que o coro Orfeão Piracicabano não é
o primeiro em data, mas é o primeiro coro em valor artístico do Brasil, com uma arte
que valorizava o caráter estrangeiro e o nacional, o individual e o coletivo, e que estava
dando uma lição formidável para o Brasil de organização, disciplina e talento. É
possível perceber o entusiasmo e esperança do autor em idealizar um Brasil
desfrutando de uma educação musical de qualidade.
Em 1932 há um texto que merece destaque, publicado em 30/04/1932,
chamado “Quarteto Brasil”, em que Mário de Andrade comenta tanto sobre a
importância da educação musical e valorização do professor, trazendo à memória em
seus textos, aqueles músicos que estavam sendo esquecidos pela sociedade, como
no caso do professor e compositor João Gomes Júnior.

E não apenas como compositor João Gomes Junior merece maior
destaque, como ainda por causa da sua atuação musical das escolas
do Estado. Foi dos que introduziu métodos novos e com intensão
didática, tem produzido uma copiosíssima coleção de corais, onde há
realmente muita coisa que respigar. Foi certamente João Gomes
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Junior até agora quem mais fez para a musicalização dos nossos
meios escolares.

Mário de Andrade faz questão de sair em defesa de João Gome Junior,
comentando sobre o esquecimento do compositor ser uma injustiça, mesmo sendo
uma crítica sobre a obra do compositor, não esquece da importância do trabalho de
João Gomes Junior na educação musical nas escolas, e que não poderia ser
esquecido pela sociedade brasileira. Considerando que Mário de Andrade já havia
mencionado o compositor e professor desde o ano de 1927 no texto “Coros infantis”
citado acima, chamando atenção para o bom trabalho do maestro, demonstra sua
motivação em despertar a sociedade para voltar o olhar para o músico, para o artista
e para o professor que precisam ser reconhecidos pelo seu trabalho.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante desta parte da pesquisa documental, todo material coletado, com os
textos selecionados e identificados como relevantes para compreender seu
pensamento no sentido de educação musical, e com base na análise dos textos que
Mário de Andrade escreveu para o jornal Diário Nacional, é possível perceber que já
existia um interesse e envolvimento com as artes de modo geral, devido suas críticas
não estarem relacionadas somente à música. Existia uma preocupação em como esta
arte estaria presente e se desenvolvendo na sociedade, inclusive para as crianças e
como as próprias crianças estariam aprendendo e ensinando arte e cultura. Vale
ressaltar que esta foi uma época em que criança não era tão valorizada ainda, não
tinha vez e nem voz (GOBBI, 2013).
Algo que ficou bastante evidente em seus textos, além de comentar sobre
questões do cenário musical da cidade de São Paulo (SP), foi a questão da
valorização da música, de compositores, de estudantes e de professores que faziam
parte do meio, assim como a preocupação com a música e a cultura nacional. Todo
esse material coletado foi fundamental não somente para entender a realidade da
época, mas algumas das suas ideias, objetivos e sonhos, para a cidade de São Paulo
(SP) e do Brasil como um todo, reconhecendo as dificuldades do seu país, mas
procurando entender carências e potências com o intuito de gerar mudanças. Outra
questão marcante em seus textos, foi a valorização da educação musical, tanto para
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quem oferece quanto para quem recebe, principalmente quando lembra da criança e
do professor de música, que exerce um papel fundamental na sociedade. Seu
esquecimento e desvalorização é algo completamente injusto, inclusive para ser
pensado nos dias atuais.
Para Oneyda Alvarenga que também é referência para a pesquisa como um
acréscimo para o tema da educação musical desenvolvido, e por sua amizade e
relacionamento mestre-aluna com Mário de Andrade, comenta sobre o desejo que ele
tinha de que sua palavra, suas críticas pudessem produzir o máximo rendimento
didático para a sociedade. A deliberação de ser útil criou nele, ou pelo menos
acentuou bastante, a tendência para o ensino. Seus atos e ensino se reduziram, em
última análise, a ensinar. Ensinar normas de arte, normas de vida artística e de vida
simplesmente, convertendo sua experiência pessoal, seu modo de sentir e
compreender, a todos que de alguma forma concordassem para despertar ou ampliar
a sensibilidade e a inteligência dos outros (ALVARENGA, 1974).
Mário de Andrade prezava por valores musicais, não somente na parte técnica,
artística e estética, mas também no sentido histórico, humano e educacional,
abrangendo outras áreas do conhecimento, possibilitando um maior entendimento do
seu pensamento musical. Idealizava uma renovação cultural que envolvesse trabalho
individual e coletivo que fizesse interlocução entre gerações diferentes, acreditando
na música como uma missão, com este papel social, sendo um instrumento capaz de
promover educação, conhecimento e proximidade entre outras culturas.
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Resumo
Francisco Mignone (1897 – 1986) dedicou-se à composição do significativo número
de 74 peças para dois pianos, entre as quais é verificada a utilização do procedimento
técnico-composicional da justaposição histórica. No presente artigo são destacadas e
trazidas à discussão peças deste repertório e exemplos de situações musicais em que
o recurso composicional é utilizado por Mignone, objetivando ao auxílio de um maior
entendimento e compreensão da estrutura de peças e para contemplar possibilidades
interpretativas do repertório camerístico. Neste contexto, a justaposição histórica é
não somente um recurso de criação musical, mas também um recurso a ser agregado
à realização instrumental. O impulso no contínuo desenvolvimento de peças a dois
pianos por Francisco Mignone a partir de 1964 e a criação do Duo Mignone, criado
com sua segunda esposa a pianista Maria Josephina Mignone, reforçam o fato de que
o compositor cultivou forte apreço por esse repertório nos âmbitos composicional e
interpretativo.
Palavras-chave:Francisco Mignone. Repertório para dois pianos. Justaposição
histórica. Interpretação pianística.
Abstract
Francisco Mignone (1897 – 1986) dedicated himself to the composition of a significant
number of 74 pieces for two pianos, among which is possible to verify the use of the
technical-compositional procedure of historical juxtaposition. In this article, we highlight
and discuss pieces from this repertoire and examples of musical situations in which
this compositional resource is used by Mignone, aiming to bring a better understanding
and comprehension of the structure of the pieces and to contemplate interpretive
possibilities for chamber music repertoire. In this context, historical juxtaposition is not
only a resource for musical creation, but also a resource to be added to instrumental
realization. The impulse of the continuous development of pieces for two pianos by
Francisco Mignone from 1964 onwards and the creation of the Duo Mignone, in
partnership with his second wife, the pianist Maria Josephina Mignone, reinforce the
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fact that the composer cultivated a strong appreciation for this repertoire in the
compositional and interpretive field.
Keywords: Francisco Mignone. Repertorie for two pianos. Historical juxtaposition.
Pianistic interpretation.

1. Introdução
O compositor Francisco Mignone (1897-1986), dentre sua extensa produção
musical, deu um destaque especial ao instrumento piano no repertório solo, de
orquestra e de música de câmera em combinações instrumentais nas mais diferentes
formações. Compôs um extenso repertório solo, inúmeras obras para piano e
orquestra; no repertório de câmara salienta-se o repertório para voz e piano com 142
canções (de acordo com Silva, 2007), peças a quatro mãos e a dois pianos, coleção
esta última a qual se dará ênfase neste artigo.
Mignone dedicou-se à criação de um expressivo número de 74 peças para
dois pianos, em especial e de maneira intensa a partir de seu casamento com Maria
Josephina Mignone (1964), ora criando para ambos os pianos, ora utilizando-se de
peças de outros compositores para criar o piano II27. Em uma deferência a músicos,
suas músicas e seus materiais, Mignone lançou mão de peças de Ernesto Nazareth
(1863-1934), Zequinha de Abreu (1880-1935), Waldemar Henrique (1905-1995) e
Oscar Lorenzo Fernandez (1897-1948). Em sua coleção, Mignone conferiu a elas o
status de Piano I mas, ao criar uma parte original para o Piano II, atribuiu às músicas
de seus colegas compositores uma nova projeção, um ambiente sonoro diferente
daquele do original enquanto peças solo.
Com o estudo de peças a dois pianos de Mignone, verificou-se que
caracterizam o emprego da justaposição histórico-funcional como procedimento
composicional. Desta forma, o foco com este artigo foi apresentar situações
específicas nas quais se identificou a utilização do recurso e mostrar particularidades
que caracterizam tal procedimento em peças do repertório em foco. Sem abrir mão de
sua criatividade e originalidade, Mignone respeitou os componentes e obedeceu às
27

A nomenclatura empregada para definir ou indicar os pianos será a mesma que Francisco Mignone
utilizou em suas partituras para identificar as partes correspondentes de cada piano: piano I e piano II.
O piano I é a peça dele ou de outro compositor escolhida por Mignone e o piano II, a parte original
composta especialmente para a coleção.
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repetições e parâmetros musicais das peças de seus colegas que elegeu para
figurarem como piano I para conduzir as partes que compôs para o piano II.
O objetivo é, portanto, mostrar peças do repertório a dois pianos do
compositor Francisco Mignone, nas quais verificou-se que o procedimento
composicional da justaposição histórico-funcional está presente.

2. Perspectiva Teórica
No processo de criação do piano II sob peças de outros compositores
Francisco Mignone recorreu a um procedimento composicional peculiar, trata-se da
justaposição histórica. Enquanto recurso técnico de construção musical, este
procedimento de criação musical caracteriza-se pela sobreposição de duas peças
musicais escritas em diferentes momentos no tempo, considerando-se um intervalo
temporal significativo entre duas ou mais peças. Assis (2018, p. 130) fala do
tempo/momento histórico como fator decisivo na manifestação artística: “além disso
de sistemas experimentais, pode-se permitir fazer o futuro do passado musical
funcionar. (...) Além disso, a experimentação artística tem o potencial de reunir o
passado e o futuro de coisas, permitindo e concretamente construindo novos
conjuntos”. Tradução nossa28
Duas partes temporais, como exemplo o passado e o presente, podem ser
analisadas de maneira simultânea ao serem confrontadas. Nesta discussão, duas
obras de arte musical compostas no passado e no futuro desse passado (presente)
são justapostas e constituem um novo fato artístico, são aglutinadas em uma
cronologia de tempo diferente da concepção de ambas.
As obras musicais participam, portanto, de dois mundos distintos: um
relacionado ao seu passado (o que os constitui como objetos reconhecíveis),
outro relacionado ao seu futuro (o que eles podem se tornar). Se exigirmos
que o desempenho seja um ato idealizado de interpretação. (ASSIS, 2018 ,
p.129) Tradução nossa29

28

Moreover, artistic experimentation has the potential to bring to get her the past and the future of things,
enabling and concretely building (constructing) new assemblages. (ASSIS, 2018, p.130)
29

Musical works participate, therefore, in two different worlds: one related to their past (what constitutes
them as recognisable objects), another related to their future (what they might become). If we require
performance to be an idealised act of interpretation. (ASSIS, 2018, p.129)
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Quando duas ou mais obras de arte de períodos distintos de criação tornamse envolvidas em uma única manifestação artística, a justaposição histórica é
idealizada. Ao considerar-se uma obra de arte, uma ideia criativa desenvolvida em um
determinado período cabe ter em conta que nela estão embutidos conceitos de estilo,
pensamento e fatores histórico/sociais. Assim sendo, essa obra de arte constitui-se
de elementos que a caracterizam como tal em determinado contexto.
Segundo esclarece Corrêa (2009, p. 90), “A própria definição de justaposição
é esclarecedora, implicando naquilo que é adjacente ou está em disposição lado a
lado; o que é posto em contiguidade”. Ao falar sobre a justaposição como ferramenta
composicional artística, de maneira geral e utilizada por segmentos diversos da arte,
complementa o autor:
O conceito de conexão não implica somente em fragmentação, mas também
faz pensar nas possibilidades de união e articulação dos blocos musicais.
Vários teóricos têm apontado para a correspondência entre a justaposição
em música e as técnicas de montagem usadas no cinema. (CORRÊA, p. 102,
2009)

A justaposição histórica enquanto processo de criação artística pode ser
observada em outras áreas como, por exemplo, na pintura. O pintor e ilustrador neozeolandês Andrew Mcleod utiliza-se do conceito da justaposição histórica para
desenvolver sua obra que é assim descrita por Pininga (s/d)30: “Justapondo símbolos
e ícones de períodos opostos, o artista pesquisa constantemente através da história
da arte visual, do design e da moda e a maneira como ‘tudo se encaixa’ para criar na
tela uma narrativa de múltiplas interpretações e direções”. Nessa perspectiva, a
justaposição histórica é, portanto, configurada quando ambas as obras de arte são
dispostas uniformemente, agrupadas e aglutinadas, formando a justaposição e,
consecutivamente, criando-se uma obra de arte com a união de ambas.
A elaboração da justaposição histórica em peças para dois pianos é
constatada na literatura musical. Um exemplo é a coletânea dos Seis Estudos em
Forma de Canon opus 56 do compositor alemão Robert Schumann (1810-1856) que,
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posteriormente foi transcrita para dois pianos pelo compositor francês Claude
Debussy (1862-1918). Serrão e Gracia explanam sobre o repertório em destaque no
qual Debussy utilizou o conteúdo musical originalmente composto por Robert
Schumann:
Na perspectiva da escola do mecanismo {do instrumento piano}, dificilmente
encontraríamos o arranjo de um Estudo para piano em outro instrumento, pois
toda composição estava submetida à lógica gestual, morfológica e mecânica
do instrumento ao qual foi concebida. Essa perspectiva se amplifica quando
Claude Debussy realiza o arranjo desses Estudos de Schumann para dois
pianos, de forma a usufruir de seu conteúdo composicional e estético.
(SERRÃO/GARCIA, p. 87, 2019)

A justaposição como dispositivo de criação musical foi utilizada por
compositores que já estiveram na vanguarda do processo artístico-composicional.
Edward T. Cone (2007) em artigo relata que o compositor Igor Stravinsky (1882 –
1971) dentre outros processos de elaboração composicional, utilizou-se da
justaposição em suas peças musicais, segundo Cone:
... é o processo composicional empregado por Stravinsky na maioria de suas
obras, e consiste em uma espécie de construção em camadas ou áreas
musicais justapostas no tempo. Essas camadas são separadas por rupturas
no fluxo discursivo, sofrendo uma espécie de “editoração”, sendo novamente
“emendadas” na parte subsequente desse método, batizada por Cone de
conexão. Esse processo possui uma terceira parte na qual todos os estratos
apresentados no decurso musical são unificados, conduzindo a obra à sua
resolução. (CONE, p. 1 e 2, 2007)

Ao confrontar o conceito da justaposição histórica presente na obra para dois
pianos de Mignone, cabe verificar que ele se utilizou deste procedimento estéticocomposicional quando selecionou peças de períodos distintos para agregar
composições suas. Como exemplo latente, traz-se em evidência as onze (11) peças
de Zequinha de Abreu compostas entre os anos de 1917 e 1934 para as quais
Mignone compôs a parte para o segundo piano em 1980, utilizando-se da justaposição
histórico-funcional como recurso de construção musical. A escolha de peças de Abreu
por Mignone para criar a parte do piano II ocorreu após seu amigo e pianista Jaques
Klein31 ter feito uma encomenda de onze (11) peças a dois pianos para realizar

31

Jaques Klein (1930-1982) - Pianista brasileiro que possuiu importante carreira artística internacional.
Detentor de inúmeras premiações musicais, apresentando-se em importantes salas de concertos das
Américas e Europa.
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gravação e recital na cidade de São Paulo. Em entrevista concedida (DIETTRICH,
2021) Maria Josephina Mignone conta sobre o acontecimento:
Foi a pedido do Jacques Klein... Ia gravar um disco, era uma homenagem
que ia haver lá em São Paulo, aí ele pediu ao Mignone fazer esses trabalhos,
acho que foram sete ou oito, (né?)... pediu para fazer este trabalho do
Zequinha, ele fez. E o Jaques gravou maravilhosamente. Só que a família do
Jaques não deixa editar. Não dão autorização, dos direitos autorais. É uma
pena, porque um trabalho desses vai ficar na escuridão. (DIETTRICH, p. 111,
2021)

Na justaposição histórica são aliados contextos e épocas distintas de obras
concebidas por diferentes compositores em diferentes períodos. Sendo assim, o ato
composicional é consagrado com o registro histórico da maneira de se compor da
época. Fica protocolado no evento composicional, que é estático e derivado do ato de
criação, elementos musicais de composição da época em que foi escrito. No instante
em que uma composição é interpretada e justaposta sobre ou sob outra, em outro
contexto ou época, ela estará suscetível a fatores interpretativos utilizados nos
diferentes períodos. South (2018) ao expressar-se sobre os elementos utilizados na
justaposição em artes assim se manifesta:
Os artistas muitas vezes se justapõem com a intensão de destacar uma
qualidade específica ou criar um efeito específico. Isso é especialmente
verdadeiro quando dois elementos contrastantes ou opostos são usados. A
atenção do espectador é atraída para as semelhanças ou diferenças entre os
elementos. (SOUTH, website, 2018) Tradução nossa32

Neste contexto, elementos são justapostos e interpretados em uma nova
circunstância impregnada de ideias e possibilidades sonoras, e que oferecem ao
receptor (ouvinte) a possibilidade de uma nova escuta. Duas ou mais obras de arte,
quando colocadas em um mesmo local e em uma situação diferente do ambiente ou
circunstância original para a qual foram criadas, ocorrem possibilidades para
diferenciações artísticas ocasionadas, sobretudo, pela sensibilidade de interpretação.

32

Artists often juxtapose with the intention of bringing out a specific quality or creating a particular effect.
This is especially true when two contrasting or opposing elements are used. The viewer's attention is
drawn to the similarities or differences between the elements. (SOUTH, 2018, website).
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Às peças sobre ou sob as quais são colocados novos materiais atribuiu-se um novo e
diferente ambiente sonoro daquele do original enquanto peças solo.
Ao verificar-se a possibilidade de perceber diferenças e semelhanças entre
concepções artísticas com maior nitidez, abrem-se possibilidades de situações
musicais essenciais, tanto para quem organiza a justaposição artística quanto para
quem interpreta ou recebe a informação.

3. Discussão e Contexto
Para ilustrar o procedimento da justaposição histórica são apresentados
excertos de músicas para dois pianos nas quais Francisco Mignone aglutina suas
composições para o segundo piano em peças já existente, desenvolvendo assim o
processo criativo conforme o citado procedimento.
Das onze (11) composições escolhidas de Zequinha de Abreu foram seis (6)
foram valsas e cinco (5) chôros33 sapeca, respectivamente, as valsas: Amando sobre
o Mar, Branca, Longe dos Olhos, Rosa Desfolhada, Tarde em Lindóia, Último Beijo, e
os chôros: Levanta a Poeira, Não me Toques, Os Pintinhos no Terreiro, Sururu na
Cidade, Tico-Tico no Fubá. Nesta escolha, evidencia-se a disposição de Mignone pelo
gênero Valsa, bastante presente no repertório para piano solo, e não somente, tanto
dele como de Zequinha de Abreu. Como citado por Maria Josephina Mignone
(DIETTRICH, 2021) estas peças foram solicitadas para um registro fonográfico em
Long Play (LP). O registro ocorreu no ano de 1979 pelos pianistas Jaques Klein e
Ezequiel Moreira, pela gravadora “Evocação”. O Long Play possui como título o nome
dos pianistas. Cabe registrar que, embora Francisco Mignone tenha criado o segundo
piano também para a peça Sururú na Cidade para a mesma encomenda, esta não fez
parte do Long Play.
Francisco Mignone endossa a justaposição histórica ao trazer as peças de
Abreu exatamente como foram compostas a sete décadas atrás, aglutina a elas as
partes para o segundo piano (piano II) sem, no entanto, utilizar-se de componentes
idênticos àqueles presentes nas peças musicais (de Abreu) e sim, acoplando
elementos musicais característicos seus ao piano II. Mignone molda a partitura para
33Optou-se

pela grafia da palavra Chôro com acento circunflexo, conforme está escrita nas partituras
consultadas de Zequinha de Abreu e Ernesto Nazareth.
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o piano II de maneira a aliar sua escrita a partir da escrita de sete décadas passadas,
corroborando com a possibilidade de independência do piano II.
A técnica da justaposição histórico-funcional ficou estabelecida quando
Mignone utilizou a peça Tico-Tico no Fubá, composta por Zequinha de Abreu em 1917,
e criou a parte do segundo piano no ano de 1980. Esse ínterim de 63 anos atesta a
justaposição histórica no instante em que Mignone criou o piano II de maneira
independente, com elementos musicais característicos de composições suas, sem
utilizar componentes musicais idênticos aos da peça de Abreu, embora o piano II
tenha sido criado sob influência da atmosfera do piano I. Ao aglutinar as duas partes,
piano I e piano II, formou-se então uma terceira obra musical. Em entrevista
(DIETTRICH, 2021) Maria Josephina relata que Mignone utilizava-se do “clima” da
peça e baseava-se na “atmosfera” existente para produzir e acoplar o piano II ao piano
I, no momento da composição e da interpretação das peças.
Na Figura 1 vê-se a partitura da versão para dois pianos da peça Tico-Tico no
fubá, onde o piano I é a peça escrita de Zequinha de Abreu e o piano II corresponde
à parte composta por Francisco Mignone.

Figura 1: Tico-Tico no fubá... de Ernesto Nazareth (piano I); Francisco Mignone (piano II). Compassos
1 a 15, partes dos dois pianos, s/d.
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Mignone respeitou os componentes musicais das peças que constituem o
piano I, obedecendo o encaminhamento harmônico (sequências), como também
manteve inalteradas as repetições. Respeitou os fraseados e a rítmica, elementos
composicionais e interpretativos e, amparado e inspirado por tais elementos
desenvolveu seu processo inventivo ao introduzir novos conteúdos, reinventando
elementos já apresentados com configurações diferentes no piano II. Mignone criou
sua peça a partir do material musical já existente gerando uma nova peça, agora para
dois pianos. Ele não alterou as indicações de dinâmica das peças dos outros
compositores sobre as quais trabalhou, mas conduziu a parte do piano II de acordo
com parâmetros propostos na parte do piano I sem, no entanto, abrir mão de sua
criatividade e originalidade.
Cabe anotar que é necessário na interpretação de cada piano (I e II), mesmo
que executados simultaneamente, respeitar os detalhes expressivos da escrita
particular a cada um deles. Há que se observar com atenção as particularidades e
detalhes apresentados e segui-los rigorosamente, pelo fato de que o compositor foi
motivado por algo existente (piano I) para compor e justapor o piano II.
A apresentação simultânea de várias melodias em contraponto é uma
característica presente no estilo de composição de Francisco Mignone. Na
interpretação musical esta circunstância é um fator a ser observado, visto que em
determinadas situações Mignone solicita o destaque de um fraseado ou contorno
rítmico presente no piano II que deve estar subordinado às indicações de densidade
sonora. Tal característica presente nas peças a dois pianos deve ser compreendida e
destacada na interpretação, ressaltando que uma voz mesmo que em destaque deve
permanecer subordinada aos parâmetros estabelecidos.
A expressividade melódica determinada pelas articulações, pontuações e
nuances de intensidade orientadas pela notação deve ser o foco interpretativo, assim
como, delinear de maneira planejada e artística, os contornos musicais escritos cada
qual à maneira de época. Também deve ser dada especial atenção ao destaque do
equilíbrio entre os dois pianos com manutenção dos planos sonoros de acordo com o
texto musical. Especificamente nessa situação, uma decisão interpretativa que pode
ser aplicada para tornar a performance adequada, trata-se de diminuir a sonoridade
dos pianos em uma das repetições, de maneira igualitária em duo, respeitando os
patamares de dinâmica entre ambos os pianos.
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O professor e pianista José Eduardo Martins em artigo a respeito de
composições de Francisco Mignone, fala especificamente deste repertório:
...em determinadas obras de Nazareth, entre as quais Apanhei-te
Cavaquinho, Faceira, Confidências, Odeon, Sarambeque, o primeiro piano
realiza a partitura de Nazareth e o segundo é criação de Mignone. O resultado
é extremamente curioso, demonstrando invulgar perícia do autor da
adaptação. Por outro lado, se as obras de Nazareth são independentes e se
prestaram ao "enxerto", este é igualmente independente e, se executado
isoladamente, torna-se obra original que vive de sua própria experiência
divertida. É o sempre prazer em criar, axioma característico de Mignone.
(MARTINS, 1990, p. 99)

O Duo Mignone, formado na década de sessenta, inicialmente por Francisco
Mignone e Maria Josephina Mignone, obteve êxito e aceitação perante o público ao
interpretar as composições escritas para dois pianos. Ao reportar-se ao efeito exitoso
de audiência relativa à interpretação musical, considera-se que esta consequência
concordante obtida do público, foi mais um fator gerador da motivação composicional
e da continuidade na composição e interpretação destas peças. Mignone, ao
selecionar o repertório em foco, provavelmente observou o sucesso que as peças
fizeram no passado e se ateve a esse critério para selecionar seu repertório.
Uma das características que a justaposição histórica-funcional proporciona às
peças é a independência que; é validada quando o compositor se utiliza de
ferramentas composicionais estilísticas próprias, e as transfere para serem acopladas
em uma peça já existente e, sob a perspectiva da justaposição histórica, esta
circunstância torna-se evidente.
Um exemplo é a valsa Coração que Sente composta por Ernesto Nazareth em 1903
para piano solo, que recebeu sua versão para dois pianos por Francisco Mignone no
ano de 1990 (Figura 2). Passaram-se 87 anos desde a composição de Nazareth até
Mignone escrever a parte para o segundo piano. Na sessão “B” dessa mesma valsa,
é verificada uma característica composicional presente em grande parte da obra de
Mignone, trata-se do “baixo cantante/violonístico”34.

34

Baixo cantante/violonístico: recurso composicional muito utilizado por Francisco Mignone em que uma
melodia da região média e grave do piano imita a linha do violão ou do violoncelo. Linha melódica
comumente utilizada nas rodas de chôro e, de acordo com Kiefer (1983, p. 49) trata-se de um elemento
onipresente na obra do compositor.

72

MÚSICA: CULTURA, PRÁTICAS E INOVAÇÕES

Na Figura 2, na parte do piano II verifica-se, em especial no contorno escrito
na clave de Fá, a condução melódica caracterizada como baixo cantante, também
presente em boa parte da obra de Mignone. No contexto exposto, o destaque
oferecido para a melodia do baixo não interfere na condução interpretativa da peça,
uma vez que a melodia principal do piano I está em outro registro do instrumento.
Assim sendo, ambas as melodias mesmo que justapostas e tocadas simultaneamente
são independentes e não ocorre interferência entre elas, há sim um espaço
interpretativo e sonoro a ser produzido pelos pianistas e percebido pelo receptor, o
ouvinte.

Figura 2: Coração que Sente - Valsa. Piano I Ernesto Nazareth, Piano II Francisco Mignone.
Compassos 41 a 48. Manuscrito de Francisco Mignone, 1990.

Ao diagnosticar-se a justaposição histórica em muitas de suas peças para dois
pianos, compreende-se que Mignone introduziu características próprias de
composição para dialogar e interagir com obras musicais já existentes. Diante do
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entendimento sobre características musicais de grande parte dessas peças, assim
como de elementos de integração entre os pianos I e II e a presença justaposição
funcional e histórica utilizadas no processo composicional, algumas questões sobre
as possibilidades interpretativas são mostradas no contexto aqui apresentado. Cogan
(2013, p.520) revela que a justaposição apresenta características como: “áreas
dimensionais; atividade rítmica diversificada, linha de registro e dinâmica e cor
sonora”, e estas podem ser vinculadas à interpretação musical.
Uma das principais características observada nas peças a dois pianos, tratase da possibilidade de serem explorados parâmetros sonoros devido ao aumento
significativo da capacidade de expansão de volume que estas peças oferecem quando
executadas. Esse, entre outros aspectos, irá influenciar sobremaneira a interpretação
desse repertório.

4. Considerações Finais
Com a constatação da disposição de Francisco Mignone em criar o repertório
a dois pianos e com a investigação sobre a maneira com que ele desenvolve sua obra
musical, fica evidenciado o seu interesse e apreço empregado nesse trabalho.
A justaposição histórica, quando condicionada à escolha do compositor para
desenvolver seu trabalho musical nas peças a dois pianos, reflete de maneira
significativa o grau de consideração que Mignone cultivava perante seus colegas
músicos e respectivos trabalhos musicais, em especial para com Zequinha de Abreu
e Ernesto Nazareth.
Francisco Mignone, certamente, percebeu que esse repertório tinha grande
interesse pelo público e, intencionalmente, dedicou-se à criação e interpretação da
coleção de peças a dois pianos. Muito provavelmente, a escolha das peças por
Mignone também possuía uma condição de sucesso anterior e posterior para com
ambos os repertórios ao qual, provavelmente, acompanhou e verificou a aceitação do
público. Todo esse contexto contribuiu para a presença da justaposição funcional e
histórica que Mignone, com sua maneira peculiar de composição, tão bem utilizou em
suas composições a dois pianos na vida afetiva e artística com a pianista Maria
Josephina Mignone.
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Resumo: A criação do “Acervo MUSA: Mulheres na Música da Amazônia” é resultado
do projeto de pesquisa institucional em andamento vinculado à Escola de Música da
Universidade Federal do Pará, escola pública de ensino especializado em Belém/PA,
e em sua primeira etapa volta-se à criação do “Cancioneiro Feminino no Pará”, que
objetiva a editoração, revisão crítica, registro fonográfico e difusão de canções
manuscritas de autoria feminina no Pará, da Belle Époque até a metade do século XX,
nunca antes editadas. O percurso metodológico adotado para a construção do
“Cancioneiro Feminino no Pará” divide-se nas seguintes etapas: a primeira referente
à pesquisa documental, como ponto de partida para seleção do “corpus” da pesquisa;
a segunda etapa consiste na pesquisa bibliográfica para aporte teórico a partir da
perspectiva dos estudos culturais e de gênero. A terceira etapa que consiste na
descrição e estudo musical do material coletado, editoração, revisão crítico-musical e
registro fonográfico; e por fim, a quarta etapa que consiste na discussão e divulgação
de resultados. O conjunto documental pesquisado envolve o quantitativo de 54
canções manuscritas, de 11 autoras nascidas até 1920 ou que viveram em Belém do
Pará durante a primeira metade do século XX. As canções reunidas neste primeiro
cancioneiro estão em fase de editoração e revisão musical. As canções de autoria
feminina no Pará dentro do recorte temporal proposto permite a compreensão
77

MÚSICA: CULTURA, PRÁTICAS E INOVAÇÕES

sociocultural da região e os resultados preliminares apontam para a compreensão
dessas produções a partir das práticas de consumo de bens culturais, das relações
sociais e estruturas institucionais da época.
Palavras-chave: Canção; Autoria Feminina; Estudos Culturais e de Gênero.
Abstract: The creation of the “MUSA Collection: Women in Amazon Music” is a result
of a current institutional research project associated to the Federal University of ParáSchool of Music, which is a public school for specialized education in Belém/ PA. The
project’s first stage is turned to the creation of “Women’ songbook of Pará” that aims
the editing, critical review, phonographic recording and dissemination of handwritten
songs by female authors in Pará, from Bélle-Époque to the mid-20th century never
before edited. The methodological path adopted for the construction of the “Women’
songbook of Pará” is divided into following steps: the first refers to documentary
research, as a starting point for selecting the research corpus; the second stage
consists of bibliographical research for theoretical support from the perspective of
cultural and gender studies. The third stage consists in the description and musical
study of the collected material, editing, critical review and phonographic recording; and
finally, the fourth stage, which consists of the discussion and dissemination of results.
The researched documental set involves the the quantitative of 54 handwritten songs,
by 11 female authors born until 1920 or who lived in Belém/ Pará during the first half
of the 20th century. The songs gathered in this first songbook are in the editing, music
review phase. The songs written by women in Pará within the proposed frame allow
the sociocultural understanding of the region and the preliminary results point to the
understanding of these production from the practices of consumption of cultural goods,
social relations and institutional structures at that time.
Keywords: Song; Female Authorship; Cultural and Gender Studies.

Introdução
A criação do “Acervo MUSA: Mulheres na Música da Amazônia” é resultado
de um projeto de pesquisa institucional em andamento vinculado à uma escola pública
de ensino especializado em música de Belém/PA, e em sua primeira etapa volta-se à
criação do “Cancioneiro Feminino no Pará” que consiste na editoração, revisão crítica,
registro fonográfico e difusão de canções manuscritas e autógrafas de autoria
feminina no Pará até a metade do século XX, nunca antes editadas.
Resultados preliminares foram publicados no III Congresso Internacional e
Interdisciplinar em Patrimônio Cultural e agora a pesquisa, em andamento, segue
ampliada com a editoração de outros manuscritos e com a apresentação de novos
dados coletados em fontes documentais primárias e secundárias sobre mulheres no
espaço das artes musicais da Amazônia paraense.
Esta pesquisa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento acadêmicocientífico na área musical, bem como promover estudos sobre memória, identidade,
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documentação, preservação e difusão do patrimônio cultural da região, no que tange
às práticas e representações musicais produzidas pela mulher na Amazônia
paraense.
Nesse sentido, a pesquisa sobre a canção de autoria feminina no Pará, dentro
do recorte temporal proposto, realizada em diferentes fontes, quais sejam, “Coleção
Vicente Salles”, pertencente ao Museu da Universidade Federal do Pará, Biblioteca
do Instituto Estadual Carlos Gomes e acervos particulares, resultou no conjunto
documental de 54 (cinquenta e quatro) partituras manuscritas.
Além das partituras selecionadas nesses acervos, o corpus analisado
concentra um importante material composto por programas de concertos, notas
jornalísticas, críticas musicais em jornais, documentos, cartas e outros registros que
revelam a vida musical, a educação, a posição social feminina, o movimento cultural
na Belém da época investigada, bem como outras rotinas sociais que se relacionam
às práticas composicionais observadas nas partituras catalogadas para o referido
projeto.
Nessa perspectiva, sustenta-se a importância da criação deste projeto de
pesquisa, por ser pioneiro em uma instituição pública de ensino musical em Belém,
que intenciona ser referencial nos estudos sobre mulheres na música do Pará, haja
vista a inexistência de um acervo específico acerca da temática proposta.

As canções de autoria feminina no Pará
Como mencionado anteriormente, o estudo sobre a canção de autoria feminina
até a metade do século XX partiu do levantamento de diferentes conjuntos
documentais que compreendem o corpus principal desta pesquisa.
Ressalta-se que o foco desta pesquisa são as composições para canto e piano
(canções), selecionadas após a coleta em diversos acervos documentais na cidade
de Belém, cuja maior concentração de partituras se encontra na “Coleção Vicente
Salles”, também conhecida como “Acervo Vicente Salles”.
Além dos manuscritos coletados no "Acervo Vicente Salles", recorreu-se a
outros acervos, conforme afirmado anteriormente, pertencentes à biblioteca do
Instituto Estadual Carlos Gomes, a familiares das compositoras investigadas e às
coleções de particulares, que ampliaram o número de manuscritos encontrados.
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Figura 1: Excerto do manuscrito da canção “Pelas Estradas Silenciosas” de Marcelle
Guamá35

Fonte: SOUZA (2020)

Portanto, em se considerando o conjunto documental de partituras manuscritas
constante nos acervos pesquisados, levantou-se o quantitativo de 54(cinquenta e
quatro) canções, de 11 (onze) compositoras nascidas em Belém até 1920 ou que
viveram em Belém do Pará até a primeira metade do século XX.
Deste total, 50 (cinquenta) canções, ou seja, músicas possuidoras de texto, são
oriundas do Acervo Vicente Salles, são somadas a outras 4 (quatro) canções
manuscritas encontradas em outros acervos.
A partir do conjunto das partituras manuscritas de autoria feminina no Pará,
para fins da criação da primeira edição do “Cancioneiro Feminino do Pará”,
selecionaram-se apenas 13 (treze) canções manuscritas de autoras nascidas até a
década de 1920 e que, portanto, viveram sua juventude até meados do século XX,
35

O excerto do manuscrito da Canção “Pelas Estradas Silenciosas” de Marcelle Guamá não consta nos arquivos
públicos investigados, apenas na tese doutoral de SOUZA (2020). O manuscrito completo foi cedido para o
projeto de criação do “Acervo MUSA”.
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contemplando assim 6 (seis) compositoras, a saber: Marcelle Guamá, Júlia Cordeiro
(Madre Cordeiro), Júlia das Neves Carvalho, Anita Beltrão, Simira Bacellar e Maria de
Lourdes Antunes.
A seguir, na tabela 1, observa-se em visão geral, a referência nominal de todas
as autoras dos manuscritos pesquisados que totalizam 54 (cinquenta e quatro)
canções. Deste total, como citado anteriormente, apenas 6 compositoras foram
selecionadas para a primeira edição do "Cancioneiro Feminino do Pará" que reunirá
13 (treze) das 54 (cinquenta e quatro) canções manuscritas reunidas para o projeto
de pesquisa e que estão em processo de editoração e revisão musical para o referido
cancioneiro.

Tabela 1: Compositoras e Número Geral de Obras Manuscritas
COMPOSITORAS

LOCAL, DATAS E Nº
DE
OUTRAS REFERÊNCIAS CANÇÕES
MANUSCRITAS

1.ANTUNES, Maria de Lourdes Belém,1905
Rangel

2

2.BACELLAR,
(Semírames)

11

Simira Manaus,1920
Viveu em Belém de 1922 a
1938

3.BELTRÃO, Anita (Ana Holanda Belém,1896-1977
da Cunha Beltrão)

1

4.CARVALHO, Júlia das Neves

3

Belém, 1873-1969

5.CORDEIRO, Júlia Cesarina Belém, 1867Ribeiro (Madre Cordeiro)
Recife-PE, 1947

12

6.GUAMÁ,
Marcelle
Corrêa Paris-Fr,1892(Marcelle Gabrielle Lainiez)
Rio de Janeiro-RJ, 1978

18

7.MORAES, Eneida do Espirito Belém, 1918
Santo

1

8.NOBRE, Helena

Belém, 1888-1965

2

9.PARAENSE, Dulcinéa

Belém, 1918

1

10. PELUSO, Raquel Angélica

Santarém-PA,
Paulo, 2005
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1908-São

2
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11.
RODRIGUES,
Espíndola

Coêmia Belém-PA, 1916

TOTAL DE CANÇÕES MANUSCRITAS

1
54

Fonte: Elaboração própria, 2021

Formação musical feminina na Belle Époque paraense: reflexões em contexto
educacional na atualidade
A materialidade dos manuscritos estudados permite compreender essa
produção musical no Pará, a partir de uma perspectiva historiográfica e sociológica,
que intenciona também desvelar os processos de inserção da mulher no âmbito das
práticas musicais daquele período.
O conjunto de partituras de autoria feminina selecionadas para a presente
pesquisa engloba apenas composições para canto e piano, no entanto averiguou-se
que essas mulheres também criaram músicas apenas instrumentais, elaboradas para
o instrumento piano. Assim, ao analisar essas produções femininas, observa-se que
as composições para piano solo e as canções para canto com acompanhamento do
piano são predominantes.
Após a análise de dados biográficos e documentais acerca das compositoras
selecionadas, intui-se que o acesso da mulher à música, ocorreu inicialmente como
parte de sua formação intelectual, especialmente voltado ao aprendizado do piano e,
secundariamente, do canto, o que justifica a preferência composicional para essas
mídias.
Destaca-se que a formação pianística era um predicado das moças de família
e, ao final do século XIX, era considerado um dote feminino importante para os
arranjos matrimoniais. Esse comportamento social diante do piano ao final do século
XIX foi tão relevante que sua valorização social se estendeu até as primeiras décadas
do século XX, quando o instrumento ganhou espaço também nas casas das famílias
de classe média e a formação pianística nos conservatórios musicais passou a ter
maior ênfase, com a manutenção de uma matriz pedagógica essencialmente europeia
nos conservatórios musicais do Brasil (AMATO, 2007, p.03-04).
As referências histórico-sociais se tornam basilares para o entendimento do
lugar do sujeito e da obra em contexto, além da compreensão acerca da significação
estética das referidas produções artísticas. Essa dinâmica cultural que impeliu a
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mulher para o aprendizado do piano e da música erudita europeia possibilitou a
profissionalização de mulheres na música.
No entanto, apesar da materialidade dessas canções comprovarem o universo
criativo em torno do feminino na música, essas mulheres não possuíam
reconhecimento social como compositoras, mas sim como intérpretes nos ambientes
da vida privada e, principalmente, como professoras de música no ambiente público,
principalmente aquelas que permaneciam solteiras, uma vez que a atividade docente
era socialmente aceita para as mulheres ditas de família. Isso justifica o porquê a
mulher compositora permanece ausente na historiografia amazônica até os dias
atuais.
Lançar o olhar sobre questões de gênero em contexto educacional se torna
premente para a construção e conscientização de um discurso pedagógico sem
desigualdades.
A perspectiva de gênero na implementação de um projeto institucional constituise em uma agenda de debate importante. Desta forma, mais que um objetivo, é um
modo de abordar as desproporcionalidades de oportunidades que sistematicamente
afetaram as mulheres ao longo da história. Desta feita, a pesquisa sobre a temática
feminina oportuniza trazer para a academia uma temática que desconstrói as bases
de uma formação musical ainda imbricada na sociedade de que a produção criativa
da mulher é quase inexistente, em particular no período da Belle Époque até a primeira
metade do século XX.
O projeto de editoração e difusão de canções de autoria feminina, mais do que
aumentar a base de dados sobre informações de mulheres no espaço musical
paraense, busca contribuir para a quebra de paradigmas em torno do feminino em
música. Além disso, no campo da formação musical, o projeto busca promover um
campo de novas reflexões, estudos e práticas.

Metodologia
O percurso metodológico adotado para a construção do “Cancioneiro Feminino
no Pará” como primeira ação do projeto institucional de criação do “Acervo MUSAMulheres na Música da Amazônia” compreende os seguintes momentos: o primeiro
momento refere-se à pesquisa documental, como ponto de partida para seleção do
corpus da pesquisa, o que inclui as partituras acima descritas, bem como programas
83

MÚSICA: CULTURA, PRÁTICAS E INOVAÇÕES

de concertos no Teatro da Paz (Belém-Pará), críticas musicais em periódicos
regionais e fotos; o segundo consiste na pesquisa bibliográfica para aporte teórico a
partir da perspectiva dos estudos culturais e de gênero; o terceiro contempla as etapas
de construção do Cancioneiro, concernentes ao estudo musical do material coletado,
à descrição e revisão crítica por meio da editoração e edição das canções
selecionadas, bem como ao registro fonográfico de canções manuscritas de autoria
feminina no Pará, mediante divulgação e disponibilização do produto final ao público
em geral.
Assim sendo, seguem elucidados esses momentos.

Notas jornalísticas, programas de concerto, críticas musicais e outros
materiais
O conjunto documental coletado em programas de concertos da época, críticas
musicais, notas jornalísticas e outros materiais, tais como, fotos, registros
autografados, periódicos, são extremamente importantes para a compreensão crítica
das partituras manuscritas reunidas para o primeiro “Cancioneiro Feminino do Pará”
que inaugura os trabalhos voltados à criação do “Acervo MUSA”. Esses documentos
dão sustentação aos fatores sociais observados que dialogam com o grupo das
autoras elencado, ao mesmo tempo em que tecem abordagens sobre as ideias, a
educação e os costumes do período histórico contemplado na pesquisa, bem como
sobre os espaços por onde esses sujeitos sociais circularam.
Tal conjunto documental permite compreender o ambiente burguês social e
familiar em que a mulher estava inserida, os espaços públicos em que circulava o
gênero canção, a educação feminina e os espaços de formação musical e outros onde
se cantavam músicas acompanhadas ao piano, pois, convém lembrar, reporta-se aqui
a uma época em que as mulheres “significavam um capital simbólico importante,
embora a autoridade familiar se mantivesse em mãos masculinas [...]” (DEL PRIORI,
2013, p.229).
As transformações sociais vividas em Belém durante o período da Belle
Époque que testemunhou o auge da economia da borracha tiveram efeito no processo
de construção do universo musical e agiram sobre as relações sociais, na
incorporação de diferentes valores estéticos e na percepção de nossos bens culturais.
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Ao observar o referido processo de assimilação de modelos estético-musicais
europeus para a cultura regional, ao referir-se ao Instituto Estadual Carlos Gomes,
também conhecido em Belém como Conservatório Carlos Gomes, e ao Teatro da Paz,
Vieira (2001) afirma que
A música erudita, desenvolvida na Belém do século XIX, teve, no
conservatório, o espaço de conservação e reprodução que, por sua
vez, tomou o Teatro da Paz como lugar de exposição de seus
trabalhos; ambos espaços compuseram um universo musical erudito,
dentro dos moldes europeus (VIEIRA, 2001, p.64).

Similarmente ao Conservatório de Música, o Teatro da Paz permanece até os
dias atuais como espaço simbólico que reforçou o processo de valorização do modelo
de música erudita europeia em Belém (VIEIRA, 2001, p.74), bem como a valorização
do repertório canônico europeu de autoria masculina.
Observa-se, em programas de concertos realizados no Teatro da Paz, recitais
promovidos pelo então Instituto Carlos Gomes, bem como em saraus realizados nas
casas de famílias e publicados em notas jornalísticas de periódicos da época
investigada, que a mulher ocupava espaço artístico na qualidade de intérprete e
professora, mas não como compositora do repertório apresentado e difundido nos
espaços de cultura da cidade de Belém.
Desta feita, programas, jornais e outras fontes, ratificam a posição de destaque
ocupada pelo instrumento piano dentro de uma tradição da música erudita em Belém
e atestam a predominância do repertório de composições de autoria masculina e total
exclusão do repertório musical de autoria feminina, podendo ampliar a compreensão
do objeto para além da significação dos papéis sociais de homens e mulheres,
revelando um sistema de relações sociais capaz de elucidar um sistema de poder
simbólico definidor de uma ordem social, como preconiza Pierre Bourdieu (2017),
sociólogo e antropólogo que também recorre à história das mulheres para
fundamentar suas ideias acerca dos mecanismos simbólicos de dominação do
feminino e de exclusão da mulher enquanto seres sociais produtivos e criativos.

Etapas de Construção do Cancioneiro Feminino do Pará
Quanto à construção do Cancioneiro Feminino do Pará, destacam-se as
seguintes etapas:
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Preliminares
Inventário das canções manuscritas de autoria feminina até a primeira metade
do século XX, etapa supervisionada pela coordenação do projeto;


Divisão de atividades/funções entre os membros do projeto;



Levantamento das prioridades e critérios para a seleção dos arquivos
(partituras) a serem digitalizadas para encaminhar ao responsável pela tarefa;



Digitalização das partituras, para dar início ao processo de editoração.

Editoração
Etapa de tratamento dos manuscritos e gerenciamento dos processos para
publicação. Esta fase requer 2 (dois) pianistas colaboradores que acompanharão todo
o processo de revisão das partituras. Esta etapa compreende:
a) Correção das partituras: as partituras, após digitalizadas, são corrigidas,
obedecendo aos critérios estabelecidos pela equipe de trabalho, que determinou um
modelo a ser utilizado como referência, com o intuito de as partituras digitalizadas
terem, na medida do possível, a mesma apresentação e igual acabamento.
b) Revisão das partituras: todas as partituras digitalizadas passam por duas
revisões (ou mais, se necessário), antes de criar a versão final. Após essa etapa,
haverá a criação de uma versão em PDF de cada uma delas.
Figura 2: Excerto da canção “Pelas Estradas Silenciosas”, em processo de editoração

Fonte: Acervo MUSA - Mulheres na Música da Amazônia (2021)

86

MÚSICA: CULTURA, PRÁTICAS E INOVAÇÕES

Edição
Este é o momento de preparação para publicação. Assim, as partituras
finalizadas serão:


Gravadas em arquivo próprio, na versão Finale 26.1, transformadas em arquivo
PDF, além da cópia virtual, para compor o Acervo MUSA;



Gravadas em áudio (MP3), bem como gravadas artisticamente, em forma de
clipes musicais de algumas obras selecionadas (MP4);



Após editoradas, revisadas e finalizadas, serão organizadas e comporão o
primeiro Cancioneiro Feminino do Pará, e serão acompanhadas de texto com
tradução Fonética (IPA) e tradução literal dos textos para o inglês;



Publicadas e disponibilizadas para o público em geral.

Revisão crítica, registro fonográfico de canções manuscritas de autoria
feminina no Pará: publicação e disponibilização do produto final
Esta etapa deverá culminar com o produto finalizado e devidamente registrado
para ser entregue ao público em geral. Ressalta-se que a revisão crítica das canções
de autoria feminina selecionadas para o primeiro Cancioneiro Feminino do Pará
abarca o trabalho de edição e editoração de partituras.
Conforme mencionado, a fase de editoração diz respeito à preparação técnica
dos manuscritos para o cancioneiro e implica o trabalho de seleção dos manuscritos,
digitalização em programa de edição musical, diagramação, revisão e preparação de
notas editoriais.
Após essa etapa, prossegue-se no trabalho de edição musical concernente à
preparação para publicação, e ao modo como esse material será levado a público
para sua divulgação e difusão, isto é, às escolhas feitas na apresentação desse
material.

Considerações Finais
As transformações sociais vividas na cidade de Belém durante a economia da
borracha tiveram efeito no processo de construção do universo musical e agiram sobre
as relações sociais, na incorporação de diferentes valores estéticos e na percepção
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de nossos bens culturais e do processo de assimilação de modelos estético-musicais
europeus para a cultura regional.
Nesse sentido, o projeto de criação do “Acervo MUSA- Mulheres na Música da
Amazônia”, que inaugura suas ações com o trabalho de criação do primeiro
"Cancioneiro Feminino do Pará" perfaz a pesquisa de fontes documentais primárias e
secundárias sobre mulheres no espaço das artes musicais da Amazônia paraense,
com a finalidade de recuperar suas identidades, práticas, memórias, vivências,
saberes e produções artísticas.
O conjunto documental reunido para a construção do primeiro "Cancioneiro
Feminino do Pará" expande o entendimento quanto à abordagem sobre o estudo de
gênero no campo da análise sociológica e cultural que incorpora diferentes
dimensões, possibilitando a compreensão do objeto para além de simples partituras
manuscritas, revelando um sistema de relações sociais capaz de elucidar um sistema
de poder simbólico definidor de uma ordem social, que culminou com a invisibilidade
da mulher compositora no Pará. Raciocínio que converge com o postulado de
Bourdieu (2017), acerca dos mecanismos simbólicos de dominação social, os quais
contribuíram para a exclusão feminina da história dita oficial, em que o Estado, a
família, a religião e entidades sociais, como a escola, de forma sistemática,
orientavam ideologias e costumes formadores de uma rede de dominação que se
tornaram mecanismos simbólicos de domínio do feminino e de exclusão da mulher
enquanto seres sociais produtivos e criativos.
Portanto, estes resultados, embora preliminares, apontam para a compreensão
dessas produções de autoria feminina a partir das práticas de consumo de bens
culturais, das relações sociais e estruturas institucionais da época.
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Capítulo 6

MÚSICA LITÚRGICA
NO NORDESTE:
APONTAMENTOS SOBRE
MÚSICA, IGREJA E
SOCIEDADE NA OBRA DE
REGINALDO VELOSO
Roberto Rodrigues de Sales Dutra
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MÚSICA LITÚRGICA NO NORDESTE: APONTAMENTOS SOBRE
MÚSICA, IGREJA E SOCIEDADE NA OBRA DE REGINALDO
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Roberto Rodrigues de Sales Dutra
Mestrando em música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da UFPE
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Resumo. Com o Concílio Vaticano II (1962-1965), muitas das práticas musicais dentro
da igreja católica se modificam. A participação da assembleia é tida como um dos
objetivos principais, a música composta passa a utilizar textos do vernáculo e começa
a se buscar elementos que construam uma música inculturada e engajada nas
questões da sociedade, à luz da fé. No Nordeste Brasileiro, se destaca a produção
musical de Reginaldo Veloso (1937-), que construiu sua experiência de música
litúrgica a partir do intercâmbio entre a tradição do canto gregoriano e a cultura popular
Nordestina. A partir dessa experiência, este artigo objetiva demonstrar como pode ser
vista a relação entre música litúrgica e sociedade enquanto expressão de seu tempo.
Palavras-chave. Música litúrgica – igreja católica. Reginaldo Veloso. Inculturação.
Música, cultura e sociedade.
Abstract. With the Second Vatican Council (1962-1965), many of the musical
practices within the Catholic Church changed. Participation in the assembly is seen as
one of the main objectives, composed music starts to use vernacular texts and begins
to seek elements that build an inculturated music engaged in society's issues, in the
light of faith. In the Brazilian Northeast, the musical production of Reginaldo Veloso
(1937-) stands out, who built his experience in liturgical music based on the exchange
between the tradition of Gregorian chant and popular Northeastern culture. Based on
this experience, this article aims to demonstrate how the relationship between liturgical
music and society can be seen as an expression of its time.
Keywords. Liturgical music - Catholic Church. Reginaldo Veloso. Inculturation. Music,
culture, and society.

1. Introdução
A arte é uma atividade coletiva. Parte da sociedade, que a influencia, para o
indivíduo, que a desenvolve e a resulta num produto artístico a ser apreciado.
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Conforme Howard Becker (2010), todo o trabalho artístico, tal como toda a atividade
humana, envolve a atividade conjugada de normalmente um grande número de
pessoas. As marcas de cooperação encontram-se sempre presentes na obra. Na
música, diversos elementos rítmicos, melódicos, e extra-musicais, como letras de
canções, podem nos dar indícios de influências e a busca do compositor acerca de
sua identidade composicional, com que linguagem aquele compositor se identifica.
Não se deve descontextualizar o homem de seu meio social. A relação entre o
compositor e a sociedade é indissociável. As ideias trazidas por Bourdieu em seu
conceito de habitus nos mostram isso. Segundo Setton (2010), o capital incorporado,
que é uma expressão do habitus de cada indivíduo, uma predisposição a gostar de
certas práticas da cultura, tendências e gostos, são exemplos de como os indivíduos
vão involuntariamente e inconscientemente correspondendo a essas condições
materiais e simbólicas acumuladas no percurso de nossa trajetória na sociedade.
Para a música litúrgica, além da discussão em torno de uma participação
consciente, plena e ativa na liturgia, perseguida nos documentos conciliares, a
inculturação foi um ponto importante na reforma litúrgica trazida pelo Concílio
Vaticano II, que buscou reconhecer os novos tempos e trazer elementos de apelo
mais pastoral. Segundo Duarte (2018), o reconhecimento do valor das diversas
culturas no desenvolvimento de um canto pastoral que possibilite a ativa participação
dos fieis nos ritos revela uma Igreja que buscava dialogar com a modernidade. Nesta
proposta, elementos da música e cultura regional deveriam ser inseridos no repertório
litúrgico-musical, com vistas a uma maior aproximação da igreja com seus fieis, e de
uma maior inserção na vida do povo.
Bebendo da fonte do Concílio Vaticano II, Reginaldo Veloso pauta seu trabalho
a partir da experiência musical no Nordeste do Brasil. Hoje, é um dos principais nomes
da música litúrgica Brasileira, seja como letrista, compositor ou assessor de diversas
comissões e instâncias da Igreja Católica no Brasil. Conforme apresenta Joaquim
Souza (2008

, p. 12, adaptado), “juntamente com os padres Geraldo Leite e Jocy

Rodrigues, adaptou os salmos e cânticos bíblicos a uma linguagem poética popular,
além de compor várias melodias inspiradas na etnomúsica religiosa dos pobres do
sertão nordestino.”
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2. A “inculturação” litúrgica e o exemplo Brasileiro
Para entendermos como ocorre o processo de inculturação e seus
desdobramentos na música litúrgica, é importante compreendermos inicialmente de
que forma ele se manifesta na realidade eclesial inserida na cultura. No processo de
modificação e intercâmbio entre culturas, mudanças podem ser mais brandas ou mais
bruscas, podendo causar modificações internas ou até mesmo a gestação de um novo
produto da fusão de duas culturas. No âmbito das modificações eclesiais voltadas à
cultura local surgidas especialmente após o Concílio Vaticano II, termos como
“Inculturação” e “aculturação” foram amplamente utilizados, e precisam ser
diferenciados.
A inculturação pode ser entendida como um processo contínuo de interação
entre a fé e a cultura, entre o culto cristão e a realidade eclesial local, que gera um
produto novo a partir do intercâmbio entre a liturgia cristã e a cultura local. Vão além
de uma simples “adaptação”, já que não fere os “valores” do cristianismo nem ameaça
a identidade cultural de um povo ou prejudica a interação do povo com suas raízes.
Segundo Chupungco (2008, p. 25), a inculturação valoriza e traz benefícios mútuos
às partes, transformando os objetos (liturgia e cultura), mas não os fazendo perder
suas identidades (esquema “A + B=C”: a criação de um novo produto advindo da
relação entre liturgia e cultura).
Já a aculturação pode ser compreendida como “justaposição”. Não há, como
na inculturação, a criação de um novo produto cultural, mas sim a modificação dos
próprios objetos pelo contato entre os sistemas culturais. Segundo Panoff & Perrin
(apud SANTOS; BARRETO, 2006, p. 246), a aculturação é o termo usado
para designar os fenômenos que resultam da existência de contatos diretos
e prolongados entre duas culturas diferentes e que se caracterizam pela
modificação ou pela transformação de um ou dos dois tipos culturais em
presença.

No caso da Igreja Católica, as mudanças se deram em termos de
inculturação.Diversas são as marcas dessa inculturação, dessa fé contextualizada,
sejam nos livros litúrgicos, na arte sacra, na música, ou mesmo na devoção popular
incorporada pela Igreja Católica. Na inculturação da liturgia católica, segundo
Chupungco (2008, p. 36), três foram os métodos utilizados com vistas à implantação
de textos e ritos litúrgicos no padrão da igreja local. A saber:
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a)

Equivalência dinâmica: Substituir um elemento da liturgia por outro

equivalente aos padrões da cultura local, evocando a história e a memória daquela
cultura à luz da fé. A equivalência se dá sobretudo a partir das traduções dos livros
litúrgicos. O uso de expressões idiomáticas é um exemplo desse processo.
Entretanto, é importante lembrar que traduções dessa natureza devem ser feitas pelas
Conferências Episcopais a partir das edições típicas Vaticanas, para que não se fira
a unidade do culto cristão, o conteúdo teológico, e a fidelidade às fórmulas e textos
autorizadas e publicadas pela Sé Apostólica. Todas as mudanças devem ser feitas
sem extrapolar os limites colocados pela Santa Sé, que deve aprovar as mudanças e
regulamentar os parâmetros de flexibilidade.
b)

Assimilação criativa: Como já sugere o termo, assimilar ritos e

expressões da linguagem usados pela sociedade da época, sendo ou não religiosos.
Segundo Chupungco
(2008), a assimilação criativa pode ser empregada proveitosamente para “introdução
de novas festas litúrgicas inspiradas por acontecimentos históricos e festas locais de
significação nacional”, por exemplo.
c)

Progressão orgânica: Segundo Chupungco (2008), “suplementar e

complementar a forma da liturgia estabelecida pela constituição sobre liturgia e pela
Santa Sé depois do concílio”, compreendendo que, à luz das igrejas locais e da
realidade pós-conciliar, algumas complementações e inclusões devem ser feitas com
o objetivo de “preencher o que nelas está faltando ou de completar o que afirmam de
forma apenas parcial e imperfeita”, levando em conta a cultura e as necessidades
pastorais.
Algumas dessas estratégias podem ser encontradas no trabalho de
Inculturação promovido por alguns compositores música litúrgica pós-conciliar no
Brasil, que buscaram essencialmente criar uma música que respondesse às
necessidades pastorais de sua região, e dar à música uma identidade nacional, sem
abandonar sua essência litúrgico-teológico-bíblica. Essa abertura conciliar, sobretudo
a partir da década de 1970, influenciou os compositores a buscarem construir o que
chamam de “etnomúsica” ou “folcmusica religiosa”, guiados pela busca de elementos
musicais que refletissem a “identidade Brasileira” na música litúrgica do pós-concílio,
tentativas de inculturação na música. Segundo o Cônego Amaro Cavalcanti (2005, p.
11-12), que na década de 1960 foi o presidente da Comissão Nacional de Música
Sacra, em seu texto “Princípios da renovação musical segundo a constituição litúrgica
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do Vaticano II”, diz que, à época, se buscou examinar “ as riquezas das contribuições
melódicas, rítmicas, harmônicas e polifônicas, estéticas e formais, e instrumentais da
música Brasileira (popular, indígena e folclórica).
Pensar a música litúrgica no Brasil é também pensar em aspectos ideológicos,
especialmente para a música produzida nas décadas de 1970 e 1980. De forte apelo
social, influenciada pela Teologia da Libertação e pelo movimento político da época,
a música litúrgica refletiu o cenário de conflito ideológico marcado pela Guerra Fria e
pela própria ditadura militar, num Brasil de acentuadas disparidades sociais. Nos
movimentos sociais que floresciam na Igreja Católica, um discurso e um
posicionamento de resistência, tendo a defesa dos direitos humanos e a luta contra
os “poderosos” como valor presente no discurso eclesial. A Conferência-Geral do
Episcopado Latino-Americano (CELAM), realizada em Medellin (1968), desenhou
linhas gerais do que seria o pensamento de Igreja Católica inserida na América Latina.
Dos vários pontos citados no Documento de Medellim, com as conclusões do
Encontro, destaco 3:
Defender segundo o mandato evangélico o direito dos pobres e
oprimidos, urgindo nossos governos e classes dirigentes que eliminem tudo
quanto destrói a paz social:
injustiça, inércia, venalidade, insensibilidade;
Denunciar energicamente os abusos e as injustiças, conseqüências
das desigualdades excessivas entre ricos e pobres, entre poderosos e fracos,
favorecendo a integração.
Fazer com que nossa pregação, catequese e liturgia tenham em conta
a dimensão social e comunitária do cristianismo, formando homens
comprometidos na construção de um mundo de paz. (MEDELLIN, 1968)

A partir disso, vemos a necessidade colocada de uma liturgia – e a música
ritual enquanto parte integrante da liturgia – que despertasse nos fieis uma
consciência social, à luz da fé, que os encorajasse a combater as disparidades
econômico-sociais que colocavam os pobres e oprimidos à margem da sociedade. O
próprio documento da CNBB “Pastoral da Música Litúrgica no Brasil”, de 1976, aponta
a necessidade de uma música socialmente “engajada”, fruto sobretudo do
pensamento eclesial Latino-Americano evidenciado pela CELAM. Entretanto, coloca
a necessidade de um equilíbrio entre engajamento social e ideologia.
Coisa difícil, mas indispensável, será equilibrar o cunho contemplativo que os
textos cantados devem ter, com a mensagem de engajamento que devem
transmitir. Não são admissíveis textos alienados da realidade da vida, nem
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tampouco textos que instrumentalizem a celebração litúrgica para veicular
uma ideologia. (CNBB, 1976)

Algumas dessas reflexões encontraremos na obra do Alagoano Reginaldo
Veloso (1937 - presente), um dos expoentes da música litúrgica no nordeste Brasileiro,
que buscou construir uma música inculturada , engajada socialmente e, sobretudo,
reflexo do seu tempo e de suas experiências na vida em sociedade.

3. Reginaldo Veloso, vida e obra

José Reginaldo Veloso de Araújo nasceu no dia 3 de agosto de 1937, em
Ibateguara, Alagoas. Ainda em sua infância, foi para Quebrangulo (AL), em cuja
cidade adquiriu muito de seu capital cultural. Foi no contexto das feiras livres, das
vaquejadas, novenas, rezas e folguedos que o jovem Reginaldo pôde absorver muitos
dos elementos que até hoje mantém em sua obra, elementos natos da cultura
nordestina.
Buscando seguir a vida religiosa, vai para Recife em 1951, onde conclui os
estudos iniciais. Em 1958, vai para Roma estudar Teologia e História da Igreja. É em
Roma que ele tem uma experiência marcante com a música litúrgica. Em seus
estudos, cantava diariamente o Canto Gregoriano, canto oficial da igreja e em uso
diário antes do Concílio Vaticano II. Em sua entrevista, conta que decorou todo o Liber
Usualis, um dos muitos livros de canto do repertório gregoriano, que traz peças para
todo o chamado Ano Litúrgico, que corresponde aos tempos do Advento, Natal,
Quaresma, Páscoa e Comum.
Ao voltar para o Brasil, já ordenado Sacerdote (1961), começou sua atuação
como músico, compositor, conciliando com sua atividade clerical enquanto Pároco da
Paróquia do Morro da Conceição, uma das principais do devocionário Recifense, que
festeja fervorosamente Nossa Senhora da Conceição. Ligado às Comunidades
Eclesiais de Base (CEB’s) e ao Movimento de Trabalhadores Cristãos, atuou
fortemente na defesa dos direitos dos trabalhadores e das minorias diversas,
estimulado pela Teologia da Libertação, movimento que ganhou corpo na Igreja
Latino-Americana e buscou, em linhas gerais, olhar a fé a partir de uma perspectiva
social. Atualmente colabora com o Setor Música Litúrgica da Conferência Nacional
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dos Bispos do Brasil, autor de diversos livros na area, formador em diversos cursos e
capacitações, além de atuar como compositor e letrista de música litúrgica.
Sua experiência como letrista/compositor se inicia em 1969, a convite do
monge benedito Marcelo Barros, que estava interessado em adaptar para o português
uma proposta de cantos franceses para a Vigília Pascal, trazendo uma roupagem nova
e popular para aquele repertório, no espírito das propostas do Concílio Vaticano II.
Buscava “oferecer para a igreja um repertório musical inculturado que se aproximasse
do que tinha sido a experiência do canto gregoriano” (VELOSO, 2019), com toda sua
força simbólica e espiritual, conforme aponta a propria Constituição Conciliar
Sacrossanctum Concilium, em seu parágrafo 16.
Se autodenomina “Artesão musical”, já que não possui conhecimento técnico
da escrita e leitura musical, apesar de ter cantado “de cor” música polifônica e o próprio
Canto Gregoriano, nos seus tempos de estudante e sacerdote em Roma, o que
fundamenta a sua busca por uma fidelidade também à tradição da igreja e a uma
experiência estética fundamentada e consciente. Sua composição buscou fidelidade
sobretudo com o uso dos textos do gregoriano nas músicas para a liturgia que
compôs. Para aliar a tradição do gregoriano com a cultura popular, muitos dos textos
do Liber Usualis foram musicados em português através de melodias do que ele
chama de “etnomúsica religiosa”.
Musicalmente ele ainda comenta das proximidades entre a música e o Canto
Gregoriano, já que ambos exploram o modalismo na música, com o uso dos modos
gregos/litúrgicos, presentes na música há muitos séculos, antecedentes ao Tonalismo
que surge no séc. XVII. Essa tese é defendida por Nicolau Vale e reapresentada por
Durval Muniz Albuquerque Junior, em seu livro “A invenção do Nordeste e outras
artes”. Segundo Nicolau Vale (apud ALBUQUERQUE et al., 2005, p. 42), “de um modo
geral podemos dizer que há certa afinidade entre o nosso canto gregoriano e a música
nordestina. A diferença que notamos claramente entre ambas as espécies é o ritmo.”
Já conforme aponta Albuquerque Júnior (2011, p. 175):
A música nacional seria a música rural, a música regional. Uma música
modalista como aquelas produzidas pelos cegos de feira no Nordeste, que,
embora fosse ligada remotamente aos cantos gregorianos europeus, era vista
como uma manifestação musical autêntica do país.
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Das adaptações às melodias gregorianas que fez, ganha destaque sua versão
do “Victimae Paschali Laudes”, sequência medieval a ser cantada no Domingo de
Páscoa, cuja melodia foi composta no Primeiro modo eclesiástico, Protus,
característica mantida na adaptação de Veloso.

Figura 1: Partitura da versão em português da sequência de Páscoa, adaptada por Reginaldo Veloso
para o Hinário Litúrgico da CNBB. Fonte: PAULUS (2003)

Figura 2: Partitura em notação gregoriana da sequência Victimae Paschali Laudes, conforme indicada
no Graduale Romanum, de 1961 (SACRORUM RlTUUM CONGREGATIONIS, 1961).
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Reginaldo Veloso (2019) se diz influenciado desde a infância pela música
popular – tocava na gaita canções de Luiz Gonzaga, Marinês, Jackson do Pandeiro , pela música de aboio, vaquejadas, marujadas, pastoris, incelências, e todo esse
arcabouço cultural ainda hoje é muito presente em seu imaginário sonoro. Estudou
também a própria literatura de cordel, donde muitos dos seus textos tiram suas formas.
Sextilha, Mourão de sete pés, e martelo agalopado são algumas das modalidades
referidas pelo compositor e usadas em suas composições.
Em sua obra, os ritmos consagrados pela “música nordestina” encontram
cadeira cativa. Sua produção é fruto também do que a Indústria Cultural construiu
como música nordestina, sobretudo a partir de Luiz Gonzaga na década de 1940 com
o Baião. Ritmos como “Baião”, “Xote” – os mais comuns -, “Marcha”, Valsa” e até
mesmo “Samba” encontramos na produção de Reginaldo Veloso.
O meio em que viveu influenciou diretamente na sua composição, e de como
isso também o faz refletir sobre a obra que compõe. Para ele, é muito mais prazeroso
cantar a música do nordeste porque é a música de sua vida, que está, em seus termos,
no inconsciente coletivo, na cultura, na raiz do povo, e possui um efeito quase que
mágico no coração das pessoas. Sua composição, então, parte do encontro entre sua
experiência cultural no sertão e a tradição musical e cultural da igreja que conheceu
especialmente durante seu tempo de estudos em Roma. Como produto, temos uma
música inculturada e inserida no contexto popular das comunidades eclesiais.
Nessa perspectiva, encontramos um exemplo de ‘Equivalência dinâmica”
enquanto método de inculturação. Em uma de suas adaptações ao português,
adaptou o canto Pascal “Cristo Ressuscitou, o sertão se abriu em flor” com base no
original alemão “Christ ist erstanden”, coral medieval de Páscoa usado por diversos
compositores ao longo da história da música, como J. S. Bach (1685-1750). Numa
metáfora de alegria no primeiro verso (em tradução livre, “Cristo ressuscitou de todos
os seus tormentos”), usa a imagem da vegetação que nasce depois de tempo chuvoso
em terra seca do sertão, onde a água e o verde se tornam sinal de esperança e,
portanto, de Ressurreição. “O sertão se abriu em flor”, para o sertanejo, é símbolo da
alegria que surge da morte-paixão-seca e se torna vida-ressurreição-fartura. Eis a
adaptação de Reginaldo Veloso como refrão: “Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em
flor. Da pedra água saiu. Era noite e o sol surgiu. Gloria ao Senhor.” (VELOSO, 2019)
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Em sua trajetória, Reginaldo Veloso relata ainda uma serie de experiências que
surgiram pelo acaso, mas que foram importantíssimas na sua trajetória composicional.
Diz que não fez em si pesquisa etnomusicológica de recolha de temas populares como
os Padres Geraldo Leite Bastos (Recife), Jocy Rodrigues (Maranhão) e Nicolla Valle
(Holandês que atuou durante muitos anos em Recife), mas que situações o levaram a
conhecer e registrar algumas coisas. Algumas músicas surgem com as melodias
aprendidas com a família Herculano, do Umari (próximo à Surubim – PE), que cantava
incelências nos funerais da região. Das mais notórias, que ele ainda se recorda
(VELOSO, 2019), uma era cantada por “Zé Romã”, de autoria desconhecida: “Uma
‘incelença’ da estrela amazona, alecrim verdadeiro, Rosa Mangerona. De passo em
passo, de rua em rua. Meu Deus padecendo sem ‘cuipa’ nenhuma.”
Desta música, surge a antífona de Comunhão para a Vigília Pascal, hoje
cantada em todo o País, com mesma melodia e letra do próprio Reginaldo Veloso,
publicado no CD “Tríduo Pascal II – Vigília Pascal”, gravado pela Paulus Música: “Mal
começava o domingo, a semana, lá vem as mulheres com flores e aromas. De passo
em passo, de rua em rua. O sol já havia surgido, Aleluia.” (VELOSO, 2019)
Da experiência enquanto letrista, comenta sobre a questão da ideologia,
afirmando que intencionalmente coloca termos que tratam da libertação social e de
uma abordagem mais política, ao que ele afirma (2019) que “sem sombra de dúvida”
e “explicitamente”. Para ele, a experiência bíblica passa por uma luta social, de
combate às desigualdades e inconsistências da sociedade. Se diz influenciado pela
teologia da Libertação, mas que a Teologia da Libertação nada mais é que uma leitura
não alienada da História do Povo de Deus, sem necessidade de se ler Gustavo
Gutierrez ou Leonardo Boff, dois grandes expoentes dessa corrente teológica.
De suas músicas que, segundo ele, foram influenciadas também pelo discurso
de protesto da música Brasileira em tempos de repressão – o que corrobora também
a ideia de que fatos da sociedade influenciaram nas tendências composicionais dos
compositores litúrgicos pós-Vaticano II -, surgiram músicas que conclamavam o povo
a uma mudança na sociedade, que passa pela conversão, típica da espiritualidade
quaresmal – para onde esta música foi concebida -, mas que também conclama o
povo a uma atitude protagonista e garantidora dos direitos sociais na luta contra as
desigualdades do sistema. Descreve a letra do Pregão Quaresmal, de autoria do
próprio Reginaldo: “Escutai geração transviada! Mudai de vida, mudai! Convertei-vos
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de coração! Fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos, fazei a vontade do Pai,
lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai. O chão é de todos e o pão!”
Em entrevista ao Diário de Pernambuco (MELO, 1979), por ocasião do
lançamento de seu primeiro disco intitulado “Canto do Chão 1. Tempo de mudar”, em
1979, Reginaldo Veloso faz questão de destacar a quarta faixa da face A, justamente
a música “Pregão Quaresmal”, cuja letra transcrevemos acima. Sobre ela, diz que nela
há um espelho de toda sua vivência musical nordestina. Mas podemos ir além,
compreendendo o Pregão Quaresmal como reflexo também da música engajada que
a Igreja de sua época buscava inserir na liturgia. Segundo ele, a liturgia cristã é um
grande protesto. A eucaristia, cuja mesa todos tem acesso, sem distinção de raça ou
classe social, é o maior de todos. Mas, indo além, a Missa é também uma proposta
de sociedade, onde todos devem buscar a construção de um mundo melhor, um
mundo de irmãos.
Apesar disso, há limites para a relação entre ideologia e música litúrgica. Para
Reginaldo (2019), a ideologia nunca deve prevalecer sobre a espiritualidade e a
dimensão litúrgica e bíblica, sobretudo quanto à fidelidade dos textos. Para isso, relata
o autor, muito se discutiu entre os Bispos da Conferência Episcopal (CNBB) para que
os cantos da Campanha da Fraternidade, por exemplo, não trouxessem mais aspectos
de justiça social que espiritualidade litúrgica e conteúdo bíblico. Apesar disso,
Reginaldo Veloso segue reafirmando a natural discussão social e política que os
próprios textos Bíblicos oferecem.

4. Considerações finais

Pesquisar sobre a produção litúrgico-musical no nordeste é

um objeto

interessante para aqueles que buscam compreender a relação entre música e
sociedade no trabalho dos compositores, como suas ideologias e histórias de vida
influenciam no processo composicional, e o papel da Igreja Católica como grande
intermediadora, experimentadora e ao mesmo tempo normatizadora da produção de
sua música ritual. O caso de Reginaldo Veloso é sem dúvida, um dos mais
interessantes, pois, além do intercâmbio feito entre a tradição religiosa (Canto
Gregoriano) e a música popular do Nordeste Brasileiro, que ele viveu na infância, seu
posicionamento político e o modelo de igreja influenciado por esse momento político
ainda reverberam na sua produção artística.
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Vemos também como a dimensão espiritual, mistagógica e bíblica dialoga com
a experiência social e a vida do compositor. No caso da música litúrgica, não podemos
analisar a obra sacra sem observar esses aspectos: as questões litúrgicas e bíblicas,
aliadas a uma análise mais técnica da composição, e a uma contextualização social
para uma compreensão mais ampla do fenômeno musical.
Pensar uma música “Brasileira” na liturgia de forma global é igualmente
desafiador, sobretudo nas tentativas de compilação por parte da CNBB de um
repertório litúrgico “Nacional” – o que é a proposta do Hinário Litúrgico. Muitas são as
críticas de que o repertório não abrange as diferenças regionais, ou mesmo que o
repertório escolhido não se aproxima da realidade urbana Brasileira e suas
consequências eclesiais contemporâneas. Tudo isso deu maior abertura ao repertório
gospel e pop das novas gerações de cantores católicos que, mesmo que não estejam
fazendo uma música para o contexto ritual do culto católico, possuem a força da
Indústria Cultural para divulgá-lo e inseri-lo extraoficialmente nas missas por todo o
país.
O caminho talvez seja pensar em microestruturas de organização da produção
da música litúrgica no Brasil. Atendendo às especificidades regionais, às realidades
das dioceses, um repertório organizado em âmbito regional talvez fosse um caminho
viável para um processo de inculturação mais concreto. Sobre o tema, comenta
Reginaldo Veloso (apud MOLINARI, 2009, p. 47-48):
A alternativa para ir na direção dos apelos e desafios de fazer uma música
litúrgica brasileira é que o compositor litúrgico tem que ser uma pessoa
integrada na comunidade cristã, assim como um carnavalesco do Rio de
Janeiro está ligado à sua escola de samba, pois nela mora e dela participa.

Há muito o que ser debatido. Voltar às fontes, e olhar para a experiência da
música litúrgica no Nordeste – sobretudo na figura de Reginaldo Veloso - pode nos
ajudar a discernir os erros e acertos da música litúrgica no Brasil, buscando
compreender as especificidades dos repertórios locais inculturados produzidos após
o Concílio Vaticano II, e como contribuíram para o estímulo à participação ativa na
liturgia, mote do projeto de música litúrgica proposto pelos documentos conciliares.
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RESUMO
Este artigo objetiva apresentar o Software Musibraille como um exemplo de
Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC’s) a serviço da
Musicografia Braille, presente no ensino de música da educação básica com
educandos cegos. Seus objetivos específicos são: sinalizar os perfis do ensino de
música e dos educandos cegos; e apresentar a Musicografia Braille e o Software
Musibraille. Ao final, será respondida à questão problema - Como o Software
Musibraille, a serviço da Musicografia Braille, poderá contribuir no ensino de música
com educandos cegos da educação básica? Sua metodologia consta de uma
abordagem qualitativa, em paralelo com a pesquisa bibliográfica, como procedimento.
Nesse sentido, apoiada em documentos e autores que defendem a educação para
todos, o ensino de música na educação básica, o educando cego, o uso da
Musicografia Braille, e o Software Musibraille. Ao final, sinaliza-se o Software
Musibraille quanto à sua importante contribuição no ensino de música aplicado às
pessoas cegas, promovendo, de forma acessível e gratuita, o registro em Braille de
variadas músicas, aos interessados de ambos os perfis (educador e educandos
videntes e/ou cegos). Por ele ser um Software ligado à música, consequentemente,
faz-se presente e oportuno nos ensinos fundamental e médio quanto às ferramentas
TDIC’s.
Palavras-chave: Música no Ensino Fundamental; Estudante Cego; Software
Musibraille.
ABSTRACT
This article aims to present the Musibraille Software as an example of Digital
Information and Communication Technologies (TDIC's) at the service of Braille
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Musicography, present in the teaching of music in basic education with blind students.
Its specific objectives are: to signal the profiles of music teaching and blind students;
and introduce Braille Musicography and Musibraille Software. In the end, the problem
question will be answered - How can the Musibraille Software, at the service of Braille
Musicography, contribute to the teaching of music with blind students in basic
education? Its methodology consists of a qualitative approach, in parallel with
bibliographic research, as a procedure. In this sense, supported by documents and
authors who defend education for all, involving the teaching of music in basic
education, the blind student, the use of Braille Musicography and the Musibraille
Software. In the end, the Musibraille Software is pointed out as to its important
contribution in the teaching of music applied to blind people, promoting, in an
accessible and free way, the recording in Braille of various songs, to those interested
in both profiles (educator and sighted students). and/or blind). Because it is a software
linked to music, consequently, it is present and opportune in elementary and high
school regarding TDIC's tools.
Keywords: Music in Elementary School; Blind Student; Musibraille software.

INTRODUÇÃO
Ensinar música às pessoas cegas na educação básica torna-se acessível em
igualdade de oportunidade e de condições das pessoas videntes, desde que sejam
promovidas as competências musicais de acordo com suas reais necessidades, em
consonância com os meios tecnológicos que vêm sendo cada vez mais promissores.
Nesse sentido, consideramos o Sistema Braille (SB) como um importante caminho de
alfabetização, assim como a Musicografia Braille (MB), quanto à musicalização.
Ambos necessitando de exemplos de Tecnologias Digitais da Informação e da
Comunicação (TDIC’s) para promover o acesso irrestrito das pessoas em foco.
Portanto, neste artigo, objetivamos apresentar o Software Musibraille como
um exemplo de TDIC’s a serviço da Musicografia Braille, presente no ensino de
música com educandos cegos. Neste sentido, construímos dois objetivos específicos:
sinalizar os perfis do ensino de música e dos educandos cegos; e apresentar a
Musicografia Braille e o Software Musibraille. Ao final, responderemos à questão Como o Software Musibraille, a serviço da Musicografia Braille, poderá contribuir no
ensino de música a educandos cegos na educação básica?
Optamos pelo tema devido à necessidade de pesquisarmos sobre as atividades
teórica e prática eficazes para o ensino de música aos educandos cegos, envolvendo
ferramentas específicas. Estamos lecionando Música com violão a uma turma mista
(educandos cegos e videntes), e, até o presente momento, ainda não utilizamos da
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Musicografia Braille como representação simbólica musical a ser apreendida pelos
estudantes cegos. Mas, os estudantes videntes já possuem conhecimentos básicos
iniciais da musicografia em negro. Portanto, compreendemos a importância de ambos
os perfis de educandos adquirirem conhecimentos em igualdade de oportunidade e
de condições no caminho da equidade. Portanto, sendo imprescindível a todos eles o
conhecimento de suas respectivas musicografias — em negro, para os estudantes
videntes e, em braille, para os estudantes cegos.
Nossa metodologia refere-se a uma pesquisa de abordagem qualitativa
devido ao perfil dos nossos objetivos, constando da “[...] obtenção de dados
descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto
de estudo”. Nesse tipo de pesquisa “[...] é freqüente que o pesquisador procure
entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação
estudada e, a partir daí situe sua interpretação dos fenômenos estudados” (NEVES,
1996, p. 1). Em consonância com esta abordagem também iremos realizar uma
pesquisa bibliográfica, quanto ao procedimento, por ser desenvolvida a partir de fontes
bibliográficas, ou seja, “[...] como base em material já elaborado, constituindo
principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 42).
Apoiamo-nos nos documentos internacionais da educação para todos (ONU,
1945, 1990, 1994, 2001) e nacionais (BRASIL, 1990, 1996, 2015, 2020), além de
autores que defendem os seguintes tópicos: ensino de música na educação básica
(BRASIL, 2018); educandos cegos (BRASIL, 2012; SMITH, 2008; TRINDADE, 2008;
BONILHA, CARRASCO, 2008); Musicografia Braille (TOMÉ, 2003; BRASIL, 2004a);
Sofware Musibraille (TOMÉ; BORGES, 2009), entre outros. A seguir, no
desenvolvimento, abordaremos os tópicos em consonância com os objetivos citados,
seguidos das considerações finais e das referências.

O ENSINO DE MÚSICA SEGUNDO A BNCC
Desde os anos de 1990, apoiados na Declaração dos Direitos Humanos
(ONU, 1945), órgãos sociais em níveis internacional e nacional vêm criando,
intensificando e divulgando caminhos da educação para todos, em consonância com
o exercício da plena cidadania. Como exemplo, apresentamos a Declaração da
Educação para Todos (UNESCO, 1990), a Carta de Salamanca (1994) e a Declaração
de Montreal Sobre Inclusão (UNESCO, 2001). Todos sinalizam mudanças de
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paradigmas da educação, promovendo caminhos possíveis às pessoas que
apresentam diferentes perfis e condições, desde a infância até a pós-maturidade.
Em consonância com estes caminhos, encontra-se a nossa Constituição da
República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) com suas devidas atualizações. No
seu Art. 23, é competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios - “V proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à
pesquisa e à inovação”. Referente à educação, Art. 205, sendo um direito de todos e
dever do Estado e da família, “[...] visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Continuando, no Art. 206, são apresentados nove princípios referentes ao ensino,
entre eles citamos três,
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento,
a arte e o saber;
IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da
vida (BRASIL, 1988).

Em adição, apontamos o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
(BRASIL, 1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº
9.394/96, ambos, reafirmando a nossa Constituição e a Declaração da Educação para
Todos. No ECA, citamos o Art. 53 e, na LDB, o Art. 2º, por reafirmarem que a
educação, “[...] inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996).
No Art. 26 da LDB, determina que “os currículos da educação infantil, do
ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por
uma parte diversificada [...]”. Nesse sentido, “[...] exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos” (BRASIL,
1996). No § 2o do mesmo artigo, afirma que “o ensino da arte, especialmente em suas
expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação
básica”. Este ensino, segundo o § 6º, é representado pelas linguagens artísticas artes visuais, dança, música e teatro - do componente curricular Arte.
Após a promulgação da LDB, o Ministério da Educação lançou documentos
norteadores da educação básica para atenderem os três níveis de escolaridade:
Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCN-EI); os Parâmetros
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Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCN-EF) – séries iniciais e séries
finais; e os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (PCN-EM) (BRASIL, 1998a,
1997, 1998b, 2000). Em todos eles, são apresentadas suas respectivas áreas, assim
como

os temas transversais,

pertinentes

a

cada

nível

de

escolaridade.

Consequentemente, o ensino de Arte/Música é também contemplado de forma efetiva,
mediante a apresentação de variadas possibilidades de envolvimento de ensino,
conforme apresentam nesses documentos: RCN-EI, páginas 45-81; PCN-EF (séries
iniciais), páginas 53-56; PCN-EF (séries finais), páginas 78-88; e PCN-EM, páginas
44-57 (BRASIL, 1998a, 1997, 1998b, 2000). Nesses documentos, são apresentados:
competências, objetivos, conteúdos, abordagens metodológicas etc., de formas
pontuais, exceto no PCN-EM, em que o ensino de música se apresenta interligado às
outras linguagens artísticas.
Desde 2018, os documentos citados foram substituídos pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). Na primeira etapa - Educação Infantil, “[...] a BNCC
estabelece cinco campos de experiências, nos quais as crianças podem aprender e
se desenvolver” de forma interdisciplinar: 1. O eu, o outro e o nós; 2. Corpo, gestos e
movimentos; 3. Traços, sons, cores e formas; 4. Escuta, fala, pensamento e
imaginação; e 5. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Os
conteúdos de música, são apresentados de forma mais objetiva no Campo 3 (BRASIL,
2018, p. 25-26 grifo nosso).
Na segunda etapa - Ensino Fundamental - anos iniciais e anos finais, a BNCC
apresenta seis competências específicas da área de linguagens. Entre elas
enfatizamos a que mais se aproxima do nosso foco de pesquisa,
6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar
por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos,
resolver problemas [...] (BRASIL, 2018, p. 65).

Nesta segunda etapa de escolaridade, são apresentados “cinco Objetos de
Conhecimento” quanto à Unidade Temática “Música”, assim como: 1. Contexto e
práticas; 2. Elementos da linguagem; 3. Materialidades; 4. Notação e registro musical;
e 5. Processos de criação (BRASIL, 2018, p. 202-203). Enfatizamos o Objeto de
Conhecimento no. 4, por estar, em consonância com o nosso tema em estudo,
conforme apresentamos no Quadro I.
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Quadro I - Ensino Fundamental: Unidade Temática – Objeto do Conhecimento 4
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
Unidade Temática - Objeto de Conhecimento 4 (Notação e registro musical)
Ensino Fundamental - anos iniciais
Ensino Fundamental - anos finais
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de
registro
musical
não
convencional
(representação gráfica de sons, partituras
criativas etc.), bem como procedimentos e
técnicas de registro em áudio e audiovisual, e
reconhecer a notação musical convencional
(BRASIL, 2018, p. 203).

(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes
formas de registro musical (notação musical
tradicional, partituras criativas e procedimentos
da música contemporânea), bem como
procedimentos e técnicas de registro em áudio e
audiovisual (BRASIL, 2018, p. 209).

Fonte: BNCC (BRASIL, 2018), adaptado pelos autores

Quanto às competências específicas do ensino de Arte/Música e suas
habilidades, sinalizadas na BNCC para o Ensino Médio, todas elas estão em
consonância com o “desenvolvimento das competências gerais da Educação Básica,
articuladas às aprendizagens essenciais estabelecidas para o Ensino Fundamental”.
Nesse sentido, objetivando “[...] consolidar, aprofundar e ampliar a formação
integral, atende às finalidades dessa etapa e contribui para que os estudantes
possam construir e realizar seu projeto de vida, em consonância com os princípios da
justiça, da ética e da cidadania” (BRASIL, 2018, p. 471, grifo da fonte). No ensino
médio a área de Linguagens e suas Tecnologias é focada no caminho da,
[...] ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas
práticas de diferentes linguagens; na identificação e na crítica aos
diferentes usos das linguagens, explicitando seu poder no
estabelecimento de relações; na apreciação e na participação em
diversas manifestações artísticas e culturais; e no uso criativo das
diversas mídias (BRASIL, 2018, p. 471).

A educação no ensino médio, seguindo os passos da contemporaneidade, “é
fortemente marcada pelo desenvolvimento tecnológico”. As TDIC’s “[...] estão cada
vez mais presentes na vida de todos, não somente nos escritórios ou nas escolas,
mas nos nossos bolsos, nas cozinhas, nos automóveis, nas roupas etc.” (BRASIL,
2018, p. 473-474). Consequentemente, o pensamento computacional, o mundo e a
cultura digitais estão fortemente imbricadas na educação básica, culminando nesta
última etapa de escolaridade. Independente da área a ser estudada, as TDIC’s têm
seu espaço garantido, no sentido de ser um recurso para a promoção da educação
contemporânea de qualidade e equitativa.
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O PERFIL DOS EDUCANDOS CEGOS
Diante das nossas apresentações referentes ao perfil do ensino de música,
segundo a BNCC, focado nas TDIC’s, torna-se coerente o nosso tema aplicado aos
educandos cegos, preferencialmente aqueles que estudam nos ensinos fundamental
e médio, devido às características exigida pelo referido documento. Portanto, cabe
apresentar o perfil destes educandos em foco.
A pessoa com deficiência visual pode ser considerada - com cegueira ou com
baixa visão. Segundo o Decreto Nº 5.296/2004, na pessoa cega, sua “[...] acuidade
visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica [...]”.
A pessoa com baixa visão refere-se à “[...] acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º [...]” (BRASIL, 2004b).
Segundo Smith (2008, p. 332), as pessoas “[...] com baixa visão usam-na para
aprender, mas suas deficiências visuais interferem no funcionamento diário [...]”,
enquanto a “cegueira significa que a pessoa usa o toque e a audição para aprender e
não tem um uso funcional da visão”. Para a autora, “as pessoas com deficiências
visuais têm uso limitado de suas visões”. Consequentemente, “[...] com instruções
sistemáticas, com avanços na tecnologia e com a eliminação de barreiras associadas
a estereótipos e à discriminação, muitos podem viver completamente integrados e
independentes” (SMITH, 2008, p. 331).
Importante mencionarmos que, em 1962, foi aprovada em nosso país, a Lei
nº 4.169, que oficializou “as convenções Braille para uso na escrita e leitura dos cegos
e o Código de Contrações e Abreviaturas Braille” (BRASIL, 1962). Mas, foi somente a
partir dos anos 90, com as aprovações de muitas declarações internacionais e
legislação nacional, que este grupo de pessoas passou a participar, mais
efetivamente, de escolas comuns e/ou em centros especializados. Assim, “a sua
alfabetização em Braille passou a ser uma opção educacional para [...] educandos
cegos (SMITH, 2008, p. 331).
Após a última realização censitária feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), há 45.606.048 de brasileiros, ou melhor, 23,9% da população
total, apresentando algum tipo de deficiência (visual, auditiva, motora e mental ou
intelectual). Dentre estas deficiências, 18,60% são pessoas com deficiência visual
(cegas e com baixa visão) (BRASIL, 2012, p. 6). Este percentual nos leva a crer que,
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existem mais pessoas com deficiência visual necessitando de escolarização do que
pessoas com outros perfis de deficiências. Em breve teremos o novo resultado
censitário, este, adiado devido a Pandemia da COVID-19. Consequentemente, seus
resultados instigarão novas investigações no caminho da implementação educacional
inclusiva e mais equitativa.
Em geral, os educandos cegos devem, desde cedo, realizar variadas
atividades e adquirir conhecimentos específicos, referentes à sua independência e
compreensão de mundo, ligados à: Orientação e Mobilidade (O.M.), Atividade da Vida
Diária (AVD), Sorobã, Escrita Cursiva, SB – Tecnologia Assistiva (TA), assim como
ao uso de softwares e programas, a exemplo do Dosvox, Virtual Vision, Jaws, Braille
Facil, Musibraille, entre outros. Consequentemente, eles poderão se desenvolver em
diferentes áreas do conhecimento, de forma mais equitativa com os estudantes
comuns.
Quanto ao Sistema Braille (SB), este foi criado em 1825, pelo jovem francês
Louis Braille, que ficou cego aos cinco anos de idade. Este Sistema é, universalmente,
conhecido como um código de escrita e leitura das pessoas cegas, perceptível ao
toque dos dedos. São usadas 63 celas que se combinam, representando: letras do
alfabeto, sinais de pontuação e símbolos - matemáticos, químicos e musicais. “A
combinação dos pontos é obtida pela disposição de seis pontos básicos, organizados
espacialmente em duas colunas verticais com três pontos à direita e três à esquerda
de uma cela básica denominada cela braille” (BRASIL, 2007, p. 22). Sua escrita é
realizada mediante o uso de reglete e punção, de máquina de escrever braille, ou
mediante o uso de softwares específicos ao computador, também interligado ao
sistema de reprodução em alto relevo.

A MUSICOGRAFIA BRAILLE E O SOFTWARE MUSIBRAILLE
A Musicografia Braille (MB), derivada do Sistema Braille (SB), pode
representar todos os sinais musicais relacionados aos sinais da musicografia em
negro, tais como: notas musicais (naturais e alteradas) e suas respectivas alturas,
ritmo/compassos, pausas, harmonia, dinâmica, intensidade etc. Ressaltamos que
Louis Braille era apaixonado por música, estudou órgão, piano, entre outros
instrumentos. Ele também lecionou música aos estudantes cegos. Portanto, a MB
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nasceu do SB e da necessidade de o autor poder representar a música, enquanto
estudante e depois, professor de música/instrumento.
A MB é uma representação gráfica da partitura musical, perceptível por meio
do tato (pontas dos dedos), utilizada por estudantes de música e músicos cegos. Mas,
na aprendizagem musical, ela representa uma das ferramentas pedagógicas eficazes,
necessitando de tantas outras que possam contribuir com o pleno aprendizado
musical (TRINDADE, 2008; BATISTA, CHAHINI, BOTTENTUIT JUNIOR, 2016,).
Tanto Trindade (2008) quanto Bonilha e Carrasco (2008) ressaltam que, em geral, os
professores de música (vidente ou cegos), durante as suas formações nos cursos de
Licenciatura em Música, não adquiriram competências referentes ao ensino de música
às pessoas com deficiência visual e nem da sua MB. Portanto, necessitando de
formações em níveis de curso de extensão e/ou pós-graduação que abordam
competências musicais e extramusicais afins – O.M., ADV, MB, TA etc., para que
possam lecionar a estes atores em foco.
Durante o ensino de música às pessoas cegas e videntes, a depender do nível
de escolaridade, devem-se realizar variadas atividades musicais teóricas e práticas
de: Criação de Instrumentos, Literatura, Apreciação, Técnica, Execução e Criação —
nominados de Abordagem Musical CLATEC por Trindade (2008). Quanto à Literatura
musical, todos os textos e demais informações disponíveis em negro devem ser
também, disponíveis em Braille. Da mesma forma, são as partituras, em especial,
trabalhadas nas atividades de Técnica, Criação e Execução. Todas elas devem ser
versadas nas duas musicografias já citadas. Um adendo: na medida em que o
professor vai apresentando a simbologia musical em negro aos estudantes comuns,
ele também deve apresentá-la em braille, aos estudantes cegos, inclusive com a
participação dos colegas videntes. Dessa forma, o aprendizado fica mais cooperativo
em muitas situações adversas ocorridas em sala de aula e ou fora dela.
Na Figura 1, apresentaremos o SB, composto de 63 celas braille, dividida em
seis séries. Na primeira série, são usados os pontos 1, 2, 4 e/ou 5. As segunda,
terceira e quarta séries repetem a primeira série, sendo acrescentado mais pontos da
parte inferior – 3, 3/6 ou 6, respectivamente. A quinta série apresenta-se igual à
primeira, mas considerando os pontos 2, 3, 5 e 6. Na sexta série, suas células
apresentam-se de forma diferenciada, quanto à ordem anterior, mas com uma certa
coerência entre si.
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Portanto, na Figura 1, sinalizamos a ordem numérica das células e seus
respectivos: símbolos em braille; letras e sinais gramaticais; números (1 a 0); notas e
símbolos musicais, segundo a Apostila “Introdução a Musicografia Braille”, de
Trindade (2008), baseada em Tomé e no Manual Internacional de Musicografia Braille
(TOMÉ, 2003; BRASIL, 2004a).
Figura 1 - Sistema Braille e suas representações36

Fonte: Apostila Introdução a Musicografia Braille, de Brasilena G.P. Trindade
(FACESA/UFMA, 2008 - 2016)

Por muito tempo, a escrita em Braille era realizada mediante o uso de dois
dispositivos manuais (ponto por ponto, sobre uma folha de papel A4), nominados de

36

Os intervalos referentes à nona, décima, décima primeira e décima segunda são representados por
duas celas distintas.
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Reglete e Punção. Mais tarde, foi criada uma máquina de escrever em Braille, a
exemplo da “[...] máquina de digitação Perkins, que realiza a escrita por caracteres, a
partir de seis teclas que simulam os pontos da cela Braille” (SOUSA, 2013, p. 22).
Esta máquina é construída nos Estados Unidos, sendo seu custo bastante honroso.
Mas, a Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, conhecida
como Fundação Laramara, vem comercializando uma máquina que faz a mesma
função, por preço mais acessível, desenvolvida e fabricada com o apoio do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (FIESP).
Com o desenvolvimento significativo da informática nestes últimos trinta anos,
“[...] diversos artefatos tecnológicos, foram criados na intenção de potencializar o
acesso à informação aos deficientes visuais” (BORGES, 2010, p. 150 apud SOUSA,
2013, p. 22). Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, muitos dispositivos foram
criados para serem usados ao computador com acesso à internet, mas, com licenças
de uso mediante mensalidades elevadas quanto à nossa realidade. Este fato provocou
na Profa. Dra. Dolores Tomé (flautista, professora de música e especialista em MB) a
necessidade de tornar gratuito o ensino da MB. Tomé, ao conhecer o sistema
DOSVOX, passou a usá-lo “[...] para a criação de partituras, que eram impressas em
uma impressora Braille”. Logo após seu contato com o especialista em Tecnologia
Assistiva (TA), Prof. Dr. José Antônio Borges, ambos idealizaram o Projeto Musibraille,
que deu origem ao Software Musibraille (SOUSA, 2013, p. 23).
O Projeto Musibraille foi patrocinado pela Petrobrás, com apoio da
Universidade Federal de Brasília (UNB), da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e do Governo Federal (SOUSA, 2013, p. 23). Desse Projeto, nasceu o
Software Musibraille, lançado em Brasília, em 8 de julho de 2009, estando hoje na
versão 1.11. Este Projeto “[...] destina-se a criar condições favoráveis à aprendizagem
musical das pessoas com deficiência visual que sejam equivalentes às dos colegas
de visão normal”. Portanto, ele apresenta vários links para outras informações
(escritas ou em audiovisuais), assim como: apresentação do Projeto; exibição de uma
música polifônica a 4 vozes, transcrita e executada no mencionado Software;
sinalização para o download do Software Musibraille; e oferta de inúmeras partituras
em braille de variados estilos musicais e arquivadas na musicoteca virtual.
Continuando, o Projeto Musibraille objetiva promover o acesso das pessoas
com deficiência visual às escolas de música mediante a disponibilidade do Musibraille,
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atendendo a uma reivindicação tardia da comunidade de educadores, educandos e
músicos videntes e/ou cegos. Como objetivos específicos, este Projeto visa: capacitar
professores de música da educação básica para lecionarem aos educandos cegos;
propiciar a autonomia e independência do músico cego; e promover a melhoria e
ampliação das oportunidades de trabalho dos músicos em foco. Este Projeto sinaliza
muitos vídeos sobre o Musibraille, seguido de textos técnicos e acadêmicos sobre a
MB, resultados de pesquisas realizadas por variados autores ao longo dos anos. Por
fim, ele apresenta: reportagens e depoimentos sobre o Musibraille; registros
fotográficos dos eventos e das oficinas do Projeto Musibraille em vários estados do
Brasil; equipe responsável pela proposta do Projeto; homenagens ao patrono do Site
(o músico Sr. João Tomé); e um link para os usuários enviarem cartas aos dois
profissionais responsáveis pelo Projeto — Profa. Dra. Dolores Tomé e Prof. Dr.
Antonio Borges.
Quanto ao Musibraille este “é um software que pode ser copiado e distribuído
livremente, seguindo-se a forma de licenciamento de software livre conhecida como
LGPL”. Ele “não pode ser vendido” e seus atuais autores são - Dolores Tomé, José
Antonio dos Santos Borges, Moacyr de Paula R. Moreno e Marcolino Nascimento,
estando em constante aprimoramento. Este site consta de três links: um para fazer o
download na versão 1.11; outro, audiovisual do tutorial sobre o software musibraille,
gravado por Antonio Borges; e o outro, audiovisual do tutorial sobre o software
Musibraille, gravado por Dolores Tomé. Ao final, apresenta um link para os usuários
se comunicarem com os professores recém-mencionados.
Conforme apresentaremos na Figura 2, o Musibraille é de fácil acesso de
transcrição para ambos os perfis — pessoas videntes e/ou cegas. Sua tela é
apresentada em áudio/visual, sinalizando, à esquerda, os sinais musicais necessários
para a transcrição em Braille. Primeiro, são preenchidas as informações básicas sobre
a música, para, depois, iniciar a transcrição que pode ser apresentada em ambas as
musicografias. Ao final da transcrição, os usuários poderão ouvir a música recémtranscrita, sinalizada, a tempo, em ambas as partituras.

117

MÚSICA: CULTURA, PRÁTICAS E INOVAÇÕES

Figura 2 - Perfil da página inicial do Musibraille

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=6aaPhB5ZfsM

Enfim, “o Musibraille é um software de aprendizagem dirigida ao
desenvolvimento da escrita, edição e audição de partituras”, possibilitando, assim, “[...]
a leitura a partir da transcrição em MB, o que facilita o acesso a repertórios e métodos
que são fundamentais na formação do músico cego”. Este software “permite a
autonomia, independência e inclusão social do músico cego, a partir das adaptações
realizadas no mesmo” (SOUSA, 2013, p. 24).
Importante mencionarmos como exemplo, que, no Curso de Música da
Universidade Federal do Maranhão, desde o ano de 2016, é ministrada a Disciplina
Optativa “Introdução à Musicografia Braille” pela Profa. Dra. Brasilena Gottschall Pinto
Trindade. Neste sentido, sendo necessários dois espaços: uma sala para a realização
de aulas teóricas; e um espaço correspondente ao Laboratório de Informática, com 10
computadores, sendo dois estudantes por computador, para a realização das aulas
práticas — transcrições musicais. Futuramente necessitaremos de uma impressora
para imprimir os textos em negro e outra, para imprimir os textos em Braille.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, sinalizamos o ensino de música, legalmente implantado pela
LDB nº 9.394/96, na Educação Básica (educação infantil, ensinos fundamental e
médio). Em seguida, apontamos a presença do ensino de música nos documentos
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norteadores da educação básica – RCN-EI, PCN-EF e PCN-EM. Logo em seguida
apresentamos a BNCC, documento norteador atualizado, enfatizando os tópicos
referentes ao ensino de música nas três etapas de escolaridade. Nas duas últimas
etapas,

focalizamos

os

tópicos

referentes

à

TDIC’s

na

educação

e,

consequentemente, no ensino de música.
Dando procedimento, apresentamos o perfil dos educandos cegos, e, com
base na Censo 2010, concluímos que pessoas com deficiência visual se apresenta
em maior número em relação as pessoas com as outras deficiências. Assim,
sugerindo a necessidade de maior atenção aos estudantes cegos e com baixa visão.
Discorremos sobre a MB e sobre o Software Musibraille, este construído pelos
professores Tomé e Borges (2009) e disponibilizado, gratuitamente, aos interessados.
Como resposta à questão inicial, podemos sinalizar que o Software
Musibraille,

mesmo

estando

em

contínua

atualização,

vem

contribuindo,

significativamente, com o ensino de música aplicado às pessoas cegas por:
promover, de forma acessível, o registro em braille de variadas músicas; apresentar,
gratuitamente, aos interessados; e por ser de fácil acesso a ambos os perfis dos
envolvidos (educador e educandos videntes e/ou cegos). Por ele ser um software
ligado à música, faz-se presente e oportuno nos ensinos fundamental e médio, quanto
às ferramentas TDIC’s.
Diante do exposto, consideramos como sugestões: a) a oferta da disciplina
Musicografia Braille nos cursos de Licenciatura em Música, seja na modalidade de
ensino e/ou de extensão; b) que seja estimulada a pesquisa sobre MB em projetos de
pesquisa; e c) que as universidades ofereçam Laboratório de Informática, contendo,
também, impressora braille, computadores atualizados e acesso à internet, para que
os estudantes possam desenvolver atividades de MB, usando o Software Musibraille.
Em adição, sugerimos que as universidades criem um banco de partituras de músicas
variadas, escritas em negro e em braille e disponíveis, gratuitamente, aos
interessados, como resultado de trabalho das disciplinas MB oferecidos por elas, a
exemplo do que vem acontecendo no Curso de Música/Licenciatura da UFMA.
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Capítulo 8

OS PROFESSORES DE
PIANO E A DOCÊNCIA
NO SÉCULO XXI
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compositora, arranjadora e educadora.

Resumo: O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada no primeiro
semestre de 2021 com professores de piano de diferentes localidades do território
nacional. O objetivo principal da pesquisa foi identificar como os professores
aprendem a exercer a área da docência. A pesquisa foi realizada em duas etapas: a
primeira, por meio de formulário para as informações pessoais e profissionais e a
segunda por meio de um questionário onde foi possível aprofundar as informações a
respeito das práticas pedagógicas e da atuação como docente. Também foi proposto
relacionar os resultados obtidos com as proposições dos teóricos da área pedagógica
do ensino formal. Por meio desta pesquisa, foi possível observar que a área da
pedagogia do piano apresenta-se em constante transformação, encontrando novos
caminhos de abordagem que auxiliam de maneira efetiva não somente o
desenvolvimento musical, mas também o desenvolvimento integral dos alunos a ela
submetidos.
Palavras-chave: Professores de Piano. Ensino de Piano. Piano.
Abstract: This article is the result of a survey done in the first semester of 2021 with
piano teachers from different locations in the national territory. The main objective of
the research was to identify how teachers learn to practice the teaching area. The
research was carried out in two stages: the first, through a form for personal and
professional information, and the second through a questionnaire in which it was
possible to deepen the information about the pedagogical practices and the
performance as a teacher. It was also proposed to relate the obtained results to the
propositions of the theorists of the pedagogical area of formal education. Through this
research, it was possible to observe that the area of piano pedagogy is in constant
transformation, finding new ways of approach that effectively help not only the musical
development, but also the integral development of the students submitted to it.
Keywords: Piano Teachers. Piano Teaching. Piano.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho é resultado da pesquisa realizada no primeiro semestre
de 2021 em solicitação à disciplina de Teoria e Processos Educacionais, disciplina
esta referente ao curso de mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a
orientação da Profa. Dra. Maria da Graça Nicoletti Mizukami.
O objetivo principal da pesquisa referida é identificar a forma como os
professores de piano aprendem a exercer a docência. Também foi proposto relacionar
os dados obtidos com os principais teóricos da área da pedagogia do ensino formal
como SKINNER, PIAGET, FREIRE, SCHULMAN e NÓVOA.
Os professores de piano foram convidados a participar da pesquisa por meio
de solicitações feitas nos grupos de WhatsApp, grupos esses que reúnem professores
que participaram conjuntamente de cursos relacionados à pedagogia do piano e
também alguns professores que foram indicados por meios externos. Os dados da
pesquisa foram coletados por meio de questionários e entrevistas pessoais.
Para que os dados tivessem uma base de informação sólida de comparação, o
critério da abordagem ateve-se ao nível das aulas de piano para alunos principiantes.

MÉTODO
Os professores que demonstraram interesse em participar da pesquisa foram
em número de 24, sendo estes de escolas de música e professores particulares. Outro
detalhe importante a ser destacado é que os professores participantes encontram-se
em diferentes cidades e estados do território nacional como nos estados do Bahia,
Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e
São Paulo.
Na primeira etapa da pesquisa, os professores receberam um questionário via
Google Forms para responder questões referentes às informações pessoais e
profissionais.
Dos 24 professores, 18 responderam ao formulário. Os resultados serão
apresentados logo mais, juntamente com os resultados da etapa posterior.
Na segunda etapa da pesquisa, também foram respondidas perguntas
elaboradas de acordo com um roteiro específico. O tema das perguntas era
relacionado à experiência individual referente à docência, onde foi dada a
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oportunidade para que cada professor entrevistado pudesse aprofundar suas
respostas.
Vale ainda mencionar que para obter as respostas dessa etapa, foram
realizadas entrevistas por vídeo chamada e em alguns casos, as respostas foram
obtidas através de um questionário escrito. Nas duas situações acima mencionadas,
o conteúdo das perguntas se manteve o mesmo.
Segue abaixo o roteiro das perguntas da segunda etapa:
1. Qual o motivo da escolha pela docência e pela área de formação?
2. Qual o papel do professor e da escola?
3. Como aprendeu a ser professor?
4. a) Em sua opinião, qual a contribuição do curso superior para sua atuação
como professor? (ex.: o que aprendeu e o que usa);
b) Qual a contribuição de outros cursos/espaços de formação (os que
frequentou e o que aprendeu/usou)
5. Em sua opinião, quais são as fontes que contribuem para a ação docente?
6. Em que fundamenta sua ação docente? Cite exemplos de práticas relacionadas
com essas fontes/fundamentação;
7. Utiliza algum método, livro(s) ou material específico?
8. Ministra aulas online, presencial ou ambos?
9. Ministra aulas individuais, em grupo, ou ambos?
10. Descreva uma aula e explique como a planejou, como ela ocorreu – quais
modificações que você teve de fazer na aula e, se for mesmo dar a mesma
aula, como a faria e o porquê;
11. Como o professor continua a aprender a ser professor, a dar aulas, a se
desenvolver profissionalmente;
12. O que acha necessário para que os professores possam ensinar cada vez
melhor?
Na segunda etapa de entrevistas, dos 18 professores participantes, 14 foram
os que participaram ativamente por meio de entrevistas, ou como acima mencionado,
respondendo ao questionário.
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RESULTADO
Resultado Etapa 1
De acordo com as etapas da pesquisa, temos num primeiro momento o
resultado das perguntas referentes às informações pessoais e profissionais como é
possível observar pelos gráficos a seguir:
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Gráfico 2: Gênero
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Gráfico 4: Formação Acadêmica
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Gráfico 6: Horas Semanais como Professor
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Gráfico 7: Atuação somente como Professor
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Resultado Etapa 2
Na segunda etapa da pesquisa, cujo roteiro foi mencionado anteriormente,
obtiveram-se de maneira geral, os resultados abaixo comentados:
Em relação à área de formação, foi possível observar por meio da análise das
respostas obtidas que os professores de piano valorizam a formação oferecida pelo
ensino superior. Também foi possível observar que incentivam a formação
continuada. Em relação aos cursos complementares, têm interesse tanto em cursos
na área de música como em áreas de educação, psicologia, entre outros temas
pertinentes.
Quanto ao aprendizado da docência, foram mencionadas diversas fontes
como podem ser observadas a seguir:
1. Experiência, sendo considerada um aspecto relevante;
2. Cursos tanto em nível superior como específicos da área;
3. Professores dos quais tiveram a oportunidade de serem alunos;
4. Troca de informações com colegas de profissão;
5. Seus próprios alunos.
Os professores também apresentam grande flexibilidade e proatividade ao se
depararem com necessidades como as de mudança de planos de aula, de adequação
do repertório, buscando sempre atender às necessidades e interesses dos alunos.
As aulas de piano individuais e presenciais, foram os tipos de aula sinalizados
pela maioria dos professores como sendo sua prática mais comum.
Em relação ao material didático, observou-se que os professores utilizam
material diversificado, com o objetivo de oferecer aos alunos aulas individualizadas,
atendendo assim às necessidades e aos interesses de cada aluno.
Segue abaixo, em ordem alfabética por autores, os materiais didáticos
mencionados pelos professores:
1. AARON, Michael. Piano Course. USA: Mills Music, 1975
2. BASTIEN, James. Piano básico. San Diego: N. A . Kjos Music Company, 1997.
3. BOTELHO, Alice G. Meu piano é divertido. São Paulo: Ricordi, 1976.
4. CLARK, Frances; GOSS, Louise & HOLLAND, Sam. The music tree: a plan
for musical growth at the piano. Time to begin. Miami: Summy-Bichard,
2000.
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5. FABER, NANCY; FABER, RANDALL. Piano Adventures. USA: Hal Leonard
Co., 1996.
6. FLETCHER, Leila. Piano Course. Ed. Brasileira. Buffalo, NY: Montgomery
Music, 1993.
7. FRAGOSO, Bruno; LAGE, Maria Helena; Amigos do Piano, Iniciação à
Leitura. Fortaleza: Lumah Editora, 2021.
8. KERN, Fred; KEVEREN, Phillip; KREADER, Bárbara & REJINO, Mona. Hal
Leonard Student Piano Library. Piano Technique, book one. Milwaukee: Hal
Leonard Co., 2000.
9. KNERR, Julie; FISHER, Katherine. Piano Safari. USA: Alfred Publishing Co
Inc., N. A.
10. KOWALCHYK, GAYLE; BARDEN, Christine; LANCASTER, E. Music For Little
Mozarts. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., 2005.
11. LAGE, Maria Helena; RIBEIRO, Angelita. Amigos do Piano, Pré-Leitura.
Fortaleza: Lumah Editora, 2019.
12. LAGE, Maria Helena; RIBEIRO, Angelita. Amigos do Piano, Pré-Leitura,
Caderno de Repertório e Atividades, Parte 1. Fortaleza: Lumah Editora,
2021.
13. LETHCO, Amanda Vick; MANUS, Morton & PALMER, Willard A. Alfred’s Basic
Piano Library. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., 1988.
14. SNELL, Keith; HIDY, Diane. Piano Town. USA: SNELL PIANO, 2004.
Foi observada também a inclusão de material didático complementar, sendo
em muitas vezes aplicado para ensino por imitação (ou rota). Os principais autores
dessa modalidade são:
1. BOTELHO, Liliana; Reis, Carla. Piano Pérolas, Quem Brinca Já Chegou.
Belo Horizonte: UFMG, 2019.
2. CABEZA, Juan. Diversions. USA: Alfred Publishing Co., 2018
3. CABEZA, Juan. Train Trips. USA: Alfred Publishing Co., 2016.
4. GAINZA, Violeta Hemsy de. Palitos Chinos. Buenos Aires: Barry, 1987.
5. LONGO, Laura. Divertimentos. São Paulo, 2003.
Ainda sobre material didático, o Método SUZUKI para piano também foi
mencionado.
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Em relação ao repertório, observou-se que não fica restrito à música erudita,
mas outros estilos também estão presentes como os da música popular, entre outros.
As atividades relacionadas à musicalização sendo incorporadas às aulas de
piano puderam ser observadas nas práticas de vários professores que se baseiam
nos seguintes pedagogos musicais: Kodály, Orff, Dalcroze, Willems, Shafer,
Swanwick, Gordon, Koellreutter, Suzuki, Estevão Marques, Uirá Kuhlmann, entre
outros.
O objetivo é a exploração e a vivência dos fenômenos sonoros antes da
apresentação

dos

conceitos

teóricos.

Essas

atividades

normalmente

são

apresentadas de forma lúdica, por meio de jogos e brincadeiras. Dessa forma, desde
o início do curso são oferecidas diversas possibilidades de expressão e aprendizagem
que contribuirão de forma efetiva para o estudo do instrumento.
Pode-se afirmar que os professores assumem um compromisso em relação
ao desenvolvimento musical e pessoal de seus alunos respeitando também sua
individualidade e potencialidades.
Pelos dados coletados, os entrevistados consideram que para ser um bom
professor, o estudo, a atualização quanto à pedagogia do instrumento, a crítica
pessoal, o amor pelo ensino e o interesse pelos alunos são a chave para o
profissionalismo.

DESTASQUES DAS ENTREVISTAS
A seguir, são destacadas as falas mais relevantes citadas pelos professores
entrevistados sobre os temas abordados pela pesquisa:
Professor 1:
As fontes que utilizo são o grande acervo de músicas que existem no mundo, modifico
cada música para cada aluno, fazendo assim um ensino personalizado. Hoje em dia
a Internet é uma grande aliada.
Como as aulas são individuais, eu consigo encaminhar o curso de acordo com a
evolução de cada aluno, e com a minha experiência durante esses 45 anos dando
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aulas, eu consigo, com facilidade, mudar o rumo de uma aula para manter a atenção
e o interesse do aluno.
Professor 2:
A faculdade foi o que me tornou profissional: saí uma musicista completa. A música é
uma linguagem complexa e saí com conhecimento musical muito importante e daí,
tendo esse conhecimento eu consigo transmitir para o aluno.
Escutar grandes pianistas, assistir e vê-los dando aulas, ter sempre aula com um
professor mais especializado, cursos que vão surgindo e usar a internet com cursos
rápidos e de gatilho que compõe a especialização. Não dar aula só, praticar, ter
horário vago para fazer música. Importante para o profissional, mas também para o
pessoal e mental.
Professor 3:
Para ser um bom professor, é preciso entender a importância do ensino da música e
mais especificamente, do ensino do piano para a formação humana e intelectual de
cada aluno. Ter segurança daquilo que precisa ser ensinado e humildade para
reconhecer que sempre tem algo a aprender.
Professor 4:
Acho muito importante essa relação com o aluno de confiança e troca. Valorizar as
atitudes do aluno aumenta sua autoestima o que o incentiva ainda mais a estudar e
se dedicar. o professor deve aproveitar cada manifestação do aluno em favor da aula,
do aprendizado, do bom relacionamento com seu aluno.
Meu objetivo como professora de piano, é dar ao aluno recursos próprios para que ele
possa independentemente: tocar uma música; compreender uma música quando
ouve; apreciar estilos diferentes pra se posicionar e avaliar suas escolhas; criar,
compor, sonhar, utilizar a Música e a Arte, como ferramenta de inspiração para suas
necessidades, para suas habilidades.
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Professor 5:
Ensinar é um aprendizado constante. Os tempos mudam. Hoje é muito mais difícil
encantar uma criança, as opções são maiores. As crianças vivem grudadas em
internet, e é mais difícil fazer com que elas curtam aquilo, e a gente tem que tentar
mostrar aquele mundo maravilhoso da música.
O professor tem que amar o que ele faz. Ele precisa querer fazer cada vez melhor,
sempre se reciclando, há novos métodos, novas formas. Fazer outros exercícios pra
que a criança saia da frente do piano, usar jogos. A música também está inserida em
outros locais.
Professor 6:
O papel do professor é passar conhecimentos para os alunos e cativar a
aprendizagem pessoal, sempre vendo as dificuldades e facilidades de cada aluno.
Temos que ter sensibilidade para perceber o maior ou menor desenvolvimento do
aluno conforme o andamento da aula, e sempre levar em conta o aproveitamento do
aluno frente às alterações na metodologia.
Professor 7:
O curso superior foi essencial pela formação e referência da instituição no currículo,
mas os cursos direcionados ao tema Piano, são de fato os que mais contribuíram em
termos de informação e atualização, principalmente durante a pandemia, período em
que que o acesso online a esses cursos ofereceu oportunidades e recursos que antes
eram dificultados pelo deslocamento e custo com viagens e hospedagem.
O professor continua a aprender a ser professor, a dar aulas, a se desenvolver
profissionalmente dizendo não ao comodismo, com a consciência de que o mundo
enfrenta mudanças constantes.
Professor 8:
Tinha planejado para a aula associar a lição do livro com um exercício do livro de
técnica, mas o 4º. dedo não funcionava de jeito nenhum, então abaixamos a tampa
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do piano e treinamos em superfície lisa. Sempre que aparece uma dificuldade, penso
na dificuldade como aluna pra pensar em como resolver.
Professor 9:
Uma grande contribuição para minha atividade docente atual, talvez a maior, têm sido
os cursos de capacitações regulares promovidos pela instituição onde trabalho
atualmente. Tanto em âmbito musical, quanto social e humano, os cursos primam pela
amplitude, abarcando desde práticas pianísticas como harmonização, técnica de
acompanhamento, quanto cursos [...] que abordam inclusive fundamentações teóricas
da área de educação, suprindo a lacuna da maioria dos cursos universitários.
Penso que o papel do professor deva ser o de um facilitador, o qual não deve se impor
demasiadamente perante o aluno, levando-o a se distanciar do objeto de estudo, bem
como tampouco somente deixá-lo navegar livremente sem quaisquer tipos de
orientações mais formais. Em geral, a trajetória de um aluno é fortemente moldada
pelo perfil de um professor.
Professor 10:
Quando é a primeira aula, sempre converso com o aluno pra ele ficar relaxado. Tem
uns que ficam muito nervosos. Quando você olha pra mão deles, ela está tremendo,
então tem que conversar mesmo pra ele ir relaxando. Já dá pra perceber os que são
mais exigentes consigo mesmos, os que tem mais dificuldade... Já consigo saber
como vai ser o andamento das aulas e planejar o que virá em seguida.
Professor 11:

Eu acredito no papel da escola como um espaço que deve ter diversidade e respeito,
o local onde você terá vivências que farão parte da sua construção como ser humano.
Para ensinar cada vez melhor é preciso reflexão sobre a sua própria prática, empatia,
conhecimento, criatividade, humildade, paciência e essencialmente amor pela
docência.
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Professor 12:
A minha visão o papel da escola e do professor é totalmente acadêmico, mas sabemos
que hoje em dia com as dificuldades emocionais das famílias não é bem assim. O
professor acaba abraçando outros papeis como orientador, psicólogo, conselheiro…
a escola também acabou se tornando um espaço de assistência social, principalmente
a escola pública.
Professor 13:
É muito importante que o professor de piano também toque, participando de
apresentações, pois como você vai ensinar ao aluno algo que você não pratica?
Professor 14:
Gasto mais dinheiro do que recebo comprando material, fazendo cursos, trocando
com outros professores, observando diferentes abordagens... Troco muito com meus
colegas da iniciação musical. Ensinando a gente aprende também a aprender.
Sempre me sinto com uma responsabilidade gigante diante dos alunos. Podemos
receber na sala de aula um grande compositor, um grande crítico musical, alunos com
seriedade. Olhar para o aluno como um ser que vai trazer pro mundo o seu potencial.
Responsabilidade de trabalhar com outro ser humano, desenvolver e aperfeiçoar os
potenciais. A Arte deveria ser considerada uma necessidade básica, humana. A arte
e a música são uma forma de expressão muito relevantes.

RELAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA COM OS AUTORES DA
EDUCAÇÃO FORMAL
As considerações a seguir não tem por objetivo aprofundar o assunto sobre os
autores da área pedagógica formal e suas proposições, porém, é interessante notar
que os professores de piano se utilizam de estratégias e abordagens que se
coadunam com os pensamentos destes autores como é possível observar a seguir:
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Frederic Skinner
Dentro das proposições de Skinner, a o do condicionamento operante pode ser
considerada como o tema principal. Trata-se de um mecanismo de aprendizagem de
novo comportamento, também chamado de modelagem. O instrumento utilizado na
modelagem é o reforço, ou seja, a consequência de uma ação quando ela é notada
por aquele que a pratica.
Para o behaviorismo, nome dado à teoria de Skinner, existem dois tipos de
reforço: o positivo (uma recompensa) ou negativo (ação que evitaria uma
consequência indesejada). Nas palavras do próprio cientista, “Quando um
comportamento tem o tipo de consequência chamada reforço, há maior probabilidade
de ele ocorrer novamente” (SKINNER, 1974 p. 43)
Pode ser observada a utilização do reforço como um recurso do professor nas
aulas de piano, tanto o reforço positivo e o negativo. Citam-se os exemplos de reforço
positivo no momento do acerto e na motivação do estudo diário com afirmações
verbais positivas e também com a utilização de incentivos não verbais. Já o reforço
negativo é utilizado quando o professor corrige verbalmente e/ou graficamente o
aluno, imediatamente no momento em que identifica erros na execução da peça.
De acordo com Skinner, é necessário que a correção seja feita no momento
do erro para que a ação seguida do reforço tenha sua eficiência na modelagem do
comportamento e esse procedimento pode ser observado na prática docente dos
professores referidos na pesquisa.
Involuntariamente talvez, a professora violava dois princípios
fundamentais: não dizer aos alunos imediatamente se seu trabalho
estava correto ou não (uma prova corrigida e devolvida 24 horas mais
tarde não podia funcionar como reforço) e exigir de todos o mesmo
ritmo, sem levar em conta nem o nível nem a capacidade dos alunos
(ALVES apud SKINNER, 2010, p. 20).

Ainda dentro da perspectiva skinneriana, há métodos aplicáveis para se
aprender piano e técnicas conhecidas que podem ajudar os alunos.
António Nóvoa

De acordo com Nóvoa, nada substitui o bom professor, que deve colocar em
prática mecanismos de diferenciação pedagógica. Ele afirma que é preciso que cada
aluno receba um tratamento diferenciado, específico e foi observado na pesquisa que

137

MÚSICA: CULTURA, PRÁTICAS E INOVAÇÕES

os professores de piano adotam essa linha de procedimento, oferecendo em suas
aulas uma metodologia individualizada.
Nada substitui o encontro humano, a importância do diálogo, a
vontade de aprender que só os bons professores conseguem
promover. É necessário que tenhamos professores reconhecidos e
prestigiados; competentes, e que sejam apoiados no seu trabalho, o
apoio da aldeia toda. Isto é, o apoio de toda a sociedade. São esses
professores que fazem a diferença. (NÓVOA, 2007 p. 18).

Outro aspecto abordado por Nóvoa, que também foi apontado pelos
professores de piano, é o transbordamento da função da escola:
Há hoje um excesso de missões. A sociedade foi lançando para dentro
da escola muitas tarefas – que foram aos poucos apropriadas pelos
professores com grande generosidade, com grande voluntarismo
(NOVOA, 2007 p. 6).

Lee Shulman
Shulman afirma que o ensino requer tanto raciocínio quanto conhecimento.
As práticas metodológicas musicais na atualidade procuram abranger tanto a
aquisição de conhecimento quanto o estímulo ao raciocínio. Citamos como exemplo
o ensino de piano por rota ou imitação, onde o aluno é estimulado a perceber os
padrões musicais e a partir dessa associação, executar a música, sem utilização da
partitura como referência.
Ainda numa outra afirmação sobre as práticas de formação, Shulman adverte
que não se deve fazer dos professores meros seguidores de “receitas”, mas preparálos para raciocinar profundamente a respeito de como eles mesmos ensinam. É
perceptível o fato de os professores de piano entrevistados terem consciência da
importância da autocrítica. Além disso, foi enfatizado o fato dos professores se
utilizarem de diversos recursos para atender às necessidades individuais de seus
alunos.
Isso é o que faz um professor quando olha para o ensino e o
aprendizado que acabaram de ocorrer e reconstrói, reencena e/ou
recaptura os eventos, as emoções e as realizações. É por meio desse
conjunto de processos que um profissional aprende com a experiência
(SHULMAN, 2014, p. 221)

Jean Piaget
Serão abordados 3 pontos principais em relação à teoria de Piaget:
1. A criança como agente ativo na sua aprendizagem
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Diferentemente do ensino tradicional do piano onde além da prática instrumental a
teoria musical era aplicada independentemente da vivência e participação do aluno,
atualmente os professores de piano incorporam a musicalização, baseando-se nos
pedagogos musicais, onde é valorizado o espaço para que o aluno possa fazer suas
próprias descobertas.

2. A experiência precedendo a conceituação
Como mencionado acima, a musicalização permite que o processo seja vivenciado
antes de ser teorizado oferecendo a possibilidade de interiorização dos conceitos de
forma prática e efetiva e como foi possível perceber, essa prática tem se tornado cada
vez mais comum no ensino do piano, diferentemente da abordagem do estilo
tradicional no ensino do instrumento.

3. Utilização de símbolos e notações não convencionais
Temos a possibilidade de criação de códigos criados pelos alunos para representação
dons sons, criação de musicogramas para leitura de partituras que geram várias
possibilidades de leitura não convencional na fase de pré-leitura.

Paulo Freire
Foi observado que os professores de piano adotam um ensino humanizado,
onde o afeto e a promoção da alegria e felicidade são objetivos do ensino ao lado do
desenvolvimento da técnica e do repertório musical.
Os professores de piano também acreditam na educação, pontuando a
musical, como ferramenta de transformação social, valorizando a música como um
meio de transformação do indivíduo, pois música é cultura, e cultura promove uma
consciência crítica, transformadora e diferencial, que emerge da educação como uma
prática de liberdade.
Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a
esperança. A esperança de que professor e aluno juntos podemos
aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir
aos obstáculos à nossa alegria (FREIRE, 1996)
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CONCLUSÃO
A pesquisa realizada apontou diversos aspectos relacionados à docência e
aos procedimentos metodológicos dos professores de piano para os níveis iniciais.
Pode-se concluir através da mesma que o ensino de piano tem passado por
grandes transformações.
Observa-se a integração de variadas estratégias pedagógico-musicais ao
ensino do instrumento, onde a vivência e a exploração antecedem a apresentação
dos conceitos teóricos. Também é possível observar que ao lado do objetivo de
desenvolver as habilidades mecânicas e de leitura de partituras, aspectos esses muito
valorizados pelo ensino tradicional, tem-se como objetivo desenvolver outras
habilidades importantes para tornar o aluno um músico completo ou mesmo para
desenvolvê-lo como ser humano.
Para tanto, atividades tais como: improvisação, composição, estímulo da
percepção sonoro-auditiva e principalmente o desenvolvimento da expressividade, já
estão presentes desde os primeiros contatos com o instrumento.
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Capítulo 9
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Resumo: Este trabalho vem propor uma breve análise crítica sobre a obra Suíte
Sertaneja para Violoncelo e Piano do compositor paraibano José Siqueira, a partir dos
conceitos composicionais do próprio compositor e das suas referências sobre as
manifestações culturais do nordeste do Brasil. Tem como objetivo propor uma
discussão sobre o texto musical da obra em estudo, que possam contribuir com a
interpretação da obra e enriquecer elementos que auxiliem o intérprete no processo
da performance. Em consequência, este trabalho visa a difusão da obra de Siqueira
pela elaboração de uma edição de performance que possa englobar importantes
aspectos idiomáticos do violoncelo.
Paralvras-chaves: José Siqueira. Suíte Sertaneja. Música brasileira. Sistema
Trimodal. Performance musical.
Abstract: This work presents a brief critique of the work Suíte Sertaneja para Cello e
Piano by the composer from Paraíba, José Siqueira, based on the composer's
compositional concepts and analysis of his references to the cultural manifestations of
northeastern Brazil. It aims to propose a discussion about the work under study, the
music text can contribute to the interpretation of the work and enrich the elements that
help the performer in the performance process. As a result, this work aims to
disseminate Siqueira's work through the elaboration of a performance edition that will
constitute important idiomatic aspects of the cello.
Keywords: José Siqueira. Suíte Sertaneja. Brazilian music. Trimodal System.
Performance.

INTRODUÇÃO
O trabalho de edição de partituras é de suma importância para o profissional
do meio artístico-musical, pois, no âmbito da performance musical, vem auxiliar
músicos dos mais diversos gêneros a avançarem sobre aspectos da interpretação
musical. Neste sentido, a editoração tem como um de seus objetivos a busca por
soluções para problemas e dúvidas sobre o texto musical. Estas soluções têm como
consequência a economia de tempo de estudo para o intérprete, que necessitaria
142

MÚSICA: CULTURA, PRÁTICAS E INOVAÇÕES

pesquisar e questionar sobre aspectos do compositor a serem interpretados, que
poderiam ser escritos de forma mais claro na partitura. Assim, a devida editoração
evita também que a peça seja tocada de forma errônea, fora das intenções reais do
compositor e/ou fora dos aspectos idiomáticos do instrumento. Além disso, pode
ajudar aos professores de música e aos seus alunos na pesquisa das composições e
seus compositores, pelos mesmos meios mencionado anteriormente. Desta forma, o
estudante de música se preocuparia menos com erros na partitura e mais com a
técnica e a interpretação. Já os professores teriam um acervo de obras na qual
poderiam confiar na veracidade da escrita musical.
Outro aspecto importante é a qualidade da partitura. É bem comum de se
encontrar manuscritos difíceis de serem lidos, principalmente de obras da música
erudita brasileira que carecem de um engajado trabalho de edição (PEREIRA, 2008,
p. 1). Estes manuscritos podem possuir uma série de notas borradas ou dúbias, que
trazem imprecisões sobre notas, motivos e frases. Isto atrapalha a difusão de qualquer
obra, já que não se poderia distinguir com facilidade a veracidade determinadas
passagens musicalmente cruciais; um gerador de caos e dores de cabeça para aquele
que escolhe ou necessita executar determinada obra. Assim, o trabalho engajado do
editor de partituras pode desvendar possíveis erros no manuscrito, sejam eles
originários do próprio compositor ou do copista, contribuindo para o avanço editorial
da música brasileira. Apesar da edição buscar a originalidade do compositor, ela
também necessita seguir com o discurso musical, inclusive no que tange a técnica
instrumental, já que o editor pode facilitar determinadas passagens para o
instrumentista. Neste contexto, elementos como alteração de articulações, indicações
de tempo e outros recursos podem deixar mais evidente as intenções do compositor,
a que tipo de música ele escreveu a obra e para qual instrumento ela foi composta.
Ao expor explicações sobre sugestões editoriais feitas pelo autor deste
trabalho, este trabalho busca esclarecer dúvidas acerca da execução da Suíte
Sertaneja e auxiliar intérpretes a realizarem uma execução com aspectos ligados a
aspectos idiomáticos do violoncelo, ao se embasar pela análise formal.
Este trabalho tem como foco a edição de performance utilizando a cópia justa
manuscrita da Suíte Sertaneja para Violoncelo e Piano pelo compositor paraibano
José Siqueira (1907-1985). Ao analisarmos a cópia justa manuscrita como documento
primário para este trabalho, não se trata de um manuscrito feito a cunho por Siqueira,
mas por um copista da qual seu nome consta na partitura. Possivelmente o processo
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de preservação ou digitalização do manuscrito tenha apagado o nome do copista da
Suíte Sertaneja ou simplesmente ela não foi acrescentada no documento.
A Suíte Sertaneja foi composta em 1949 e dedicada ao violoncelista italiano
Atilio Ranzato, como foi constatado no manuscrito. Esta obra é dividia em três
movimentos, com referências as manifestações culturais do nordeste brasileiro, (I)
Baião, (II) Aboio e (III) Coco de engenho. Até o momento, não há nenhum registro
sobre quem estreou a obra. Entretanto, no ano de 1950, Atílio Ranzato, a quem a obra
é dedicada, se encontrava na cidade do Rio de Janeiro, onde participaria de um
programa na Rádio Roquete Pinto, como consta o recorte do Jornal Diário de Notícias
do Rio de Janeiro, de 1 de setembro de 1950. Por volta desta data, ambos Atílio e
Siqueira iriam participar distintos programas de rádio na cidade do Rio de Janeiro. O
violoncelista participaria de um programa na Rádio Roquete Pinto, enquanto o
compositor, na Rádio Globo. Visto pela presença de compositor e intérprete na mesma
localidade e data, podemos considerar que provavelmente no período de estadia de
Atílio Ranzato no Brasil, o violoncelista tenha estreado a obra na cidade do Rio.
Figura 1: Recorte do Jornal Diário de Notícias. Fonte: Biblioteca Nacional.

Como fonte primária para a edição, foi utilizado o manuscrito da Suíte Sertaneja
disponível na dissertação de mestrado “José Siqueira e a ‘Suíte Sertaneja para
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violoncelo e piano’ sob a Ótica Tripartide” de Josélia Vieira Ramalho, professora da
Universidade Federal da Paraíba e também sobrinha-neta do compositor; e o
manuscrito utilizado na prova para o concurso para músico/violoncelo de 2012 da
Universidade Federal da Paraíba. Ambas foram comparadas se chegou à conclusão
de se tratarem do mesmo documento, já que possuem as mesmas marcações,
anotações e caligrafia.

EDIÇÃO DE PERFORMANCE
Podemos utilizar como base para esta edição, como para qualquer outra
música ocidental, os quatro princípios que James Grier propôs no seu livro The Critical
Editing of Music (Grier, 1996, p. 8):
A editoração é por natureza crítica;
A crítica, incluindo a editoração, é baseada em investigação histórica;
Editar envolve avaliação crítica da importância da semiótica do texto
musical; esta avaliação é também uma avaliação histórica;
A decisão final na avaliação crítica do texto musical é a concepção do
editor do que é estilo musical; esta concepção também é embasada
numa compreensão histórica da obra (GRIER, 1996, p.8).

Apesar do sentido da edição de partitura ser desvendar e solucionar
possíveis incongruências, é também aprimorar o texto e o sentido musical propostos
pelo compositor como um ato crítico-analítico. Neste sentido, não se pode “declarar
tal edição como única ou definitiva” (COSTA, 2011, p. 34), pois ela está em “um
processo de constante aperfeiçoamento” (PEREIRA, 2008, p. 16). Este processo vem
acompanhando por fatores históricos, assim como a performance em vigência e por
aspectos técnicos do instrumento que podem ser aperfeiçoados. Neste escopo, para
Domingues (2016, p. 340), a edição de performance viria para reelaborar a partitura
ao realizar o registro das intenções musicais do intérprete em relação a obra. Este tipo
de edição consiste em um repositório de informações sobre a performance e
interpretação da obra (GRIER, 1996, p. 151).
A edição de performance diferentemente de uma revisão
musicológica, edição crítica ou mesmo uma análise de uma
determinada obra musical, tem como ponto de partida a experiência e
a visão do instrumentista em diferentes perspectivas: idiomáticas
(relacionados à técnica do instrumento), propondo muitas vezes
soluções para realização de passagens tecnicamente complexas da
obra; das referências utilizadas para o estudo da obra (acesso a
manuscritos, bibliografia específica, gravações, abordagens
analíticas) sempre buscando relacionar à sua elaboração
interpretativa; verificação tanto pré e quanto pós-performance,
salientando as sugestões que foram eficientes para comunicação do
texto musical (DOMINGUES, 2016, p. 341).
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A pesquisa em música e as novas edições fazem obras, antes adormecidas,
renascerem depois de muito tempo sem serem executadas. Um dos resultados disto
é a perpetuação de uma cultura nacional, na qual houve uma tentativa de registro de
danças e canções vindas das manifestações culturais brasileiras pelos compositores
ditos nacionalistas em suas obras. Vemos nisto um possível intuito por compositores
como José Siqueira de não permitir a cultura local de determinados povos
desaparecer e uma tentativa de constituir uma música nacionalista.

Baião
Amplamente difundido por figuras como Luiz Gonzaga, o baião foi estabelecido
como ícone representativo da música nordestina, e também por Gilberto Gil como
gênero da música popular depois do samba (QUEIROZ, 2013, p. 86). Ao utilizar este
ritmo forte e característico, Siqueira busca formar uma atmosfera nordestina. A
armadura de clave permanece durante todo o movimento em Ré maior, entretanto, a
nota Dó se torna natural e a nota Fá permanece como sustenido. Isto nos leva a
conclusão que este movimento foi escrito no modo Ré mixolídio dos modos
eclesiásticos ou modo I Modo Real com centro em Ré, de acordo com o Sistema
Trimodal de Siqueira e publicado no seu livro O Sistema Modal na Música Folclórica
do Brasil. Segundo Siqueira 1981, p. 5, estes modos correspondem aos modos
eclesiásticos, na qual o primeiro Modo Real corresponde ao mixolídio, o segundo ao
lídio e o terceiro ao mixolídio, com alteração no 4° grau.
Figura 2 - Modos do Sistema Trimodal de Siqueira com centro em Dó

No comp. 36, o sinal de bequadro não se encontra mais na nota Dó, tanto na
parte do piano, que possui um material melódico distinto do comp. 36-44, quanto na
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do violoncelo, que faz uma base bem ritmada em forma de acordes não arpejados.
Entre os comps. 45-54, o violoncelo faz a mesma melodia do comp. 36-44 do piano,
entretanto, no comp. 45 na parte do violoncelo, a nota Dó aparece com o sinal de
naturalização ou bequadro, o que indica a permanência do modo de Ré mixolídio ou I
Modo Real, com centro em Ré. Se comparamos os comps. 36 e 45, o material
melódico do piano (comp. 36) e do violoncelo (comp. 45), são os mesmos. Vale
ressaltar que o movimento é composto predominantemente no modo Ré mixolídio ou
modo I Modo Real com centro na nota Ré. Ao contrário do comp. 45, que mantém
esse modalismo, o comp. 36 foge da ideia modal ao realizar um acorde de quinto grau
de Ré maior, ou seja, com a nota Dó soando sustenido.
Figura 3 – Comps. 35 a 37.

Ao analisarmos também aspectos idiomáticos do violoncelo, a ausência do
sinal de bequadro na nota Dó no comp. 36 gera um intervalo de quinta diminuta e
inviabiliza a corda Dó do violoncelo de vibrar com mais intensidade. Esta razão se dá
pois a corda estaria presa pelo dedo do violoncelista para realizar a nota Dó#. Se
aplicarmos o sinal bequadro em todas as notas Dó do comp. 36, o violoncelista pode
executar um acorde mais cheio que vibre juntamente com as cordas do piano. Isto
viria a reforçar o caráter da ligadura escrita por Siqueira que conduz a nota Dó para
uma pausa, indicação que pode ser interpretada como um comando para deixar as
notas vibrarem, sem interromper abruptamente o som. Esta proposta de ajuste deixa
permanente a ideia do modalismo, como explanado anteriormente, que é importante
marca na obra de Siqueira. Desta forma, é sugerido o sinal de bequadro em todas
notas Dó do comp. 36, tanto da parte do piano quanto do violoncelo.
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Figura 3.1 – Alteração proposta no comp. 36

O Baião pode ser divido em três partes como em forma sonata A-B-A’. Na
parte A (comp. 1-57), é exposta a introdução do piano em ritmo de baião e em
seguida o violoncelo com material melódico próprio. Na parte B (comp. 58-96), onde
é escrita a marcação de andamento como “Devagar”, caracterizado como um aboio,
que é executado com acordes arpejados como um apoio harmônico e uma melodia
da voz superior na parte do violoncelo. Na parte A’ (comp. 97-128), a introdução do
piano em ritmo de baião e o tema inicial do violoncelo voltam, consecutivamente. Do
comp. 121-125, o violoncelo executa o mesmo material da mão esquerda da sessão
introdutória do piano do início do movimento e na parte A’, ao mesmo tempo que é
empregado no piano a mesma melodia que o violoncelo fazia no comp. 91-94. Para
fechar o movimento, o violoncelo executa notas reais com harmônicos naturais que
reforçam a ideia do modo em Ré mixolídio.
Na cultura nordestina, o aboio é um canto que o vaqueiro usa, seja para
conduzir a boiada, seja para chamar o boi ou mesmo em rezas (MAURÍCIO, 2006,
p. 14–21). Essa cultura hoje encontra-se em resistência (SANTOS, 2016, p,16), mas
na época em que Siqueira compôs a “Suite Sertaneja” possivelmente o aboio era
mais comum e próximo da realidade do compositor.
Na parte B é utilizada uma indicação de tempo em que a semínima valeria 46
batidas por minuto, quase a mesma indicação do segundo movimento, onde é
grafado 44 batimentos por minuto. Ambos podem ser considerados a pulsação do
aboio, se compararmos com as gravações deste canto, como por exemplo no
documentário “Aboio, a poesia do vaqueiro”, de Direção de Tárcio Araujo, gravado
no município de Lajes/RN pelo projeto Revelando os Brasis, realizado pelo ministério
da cultura e Instituto Marlin Azul. Possivelmente Siqueira tinha a métrica do aboio na
memória. É importante ressaltar que o Sistema Trimodal brasileiro, desenvolvido por
Siqueira, é fruto de pesquisas composicionais feitas pelo compositor no nordeste
brasileiro (VIEIRA, 2006, p. 32). Neste trecho, podemos perceber que o violoncelista
necessita realizar diversos acordes arpejados de três e quatro notas. Notamos
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também que existe um pequeno atraso para executar a voz superior, devido a
realização das notas inferiores de forma arpejada. Isto viria a encurtar a duração do
tempo real de execução da voz superior, o que acabaria por não permitir esta voz
ser “cantada” ou como a própria indicação do manuscrito sugere, “recitando”. Para
solucionar este problema, é sugerida troca da indicação metronômico para 36 pulsos
por minuto. Esta sugestão é um pouco mais devagar do que a indicação de tempo
no manuscrito. Assim, a melodia do aboio pode ficar mais evidente e possibilitaria
que os acordes arpejados sejam executados com mais volume sonoro, mas sem
deixar a parte B lenta demais.
Figura 4 – Manuscrito. Comp. 58 do primeiro movimento

Figura 4.1 – proposta da edição

Ainda na parte B, entre o comp. 75-91, onde há cordas duplas em intervalos
de terças e quartas, houve uma necessidade de ajuste. Neste trecho, Siqueira
escreve uma indicação para que se execute as notas uma oitava acima do escrito.
Isto não viria a ser uma escrita comum no repertório do instrumento. Deste modo, é
sugerida a mudança da clave de Fá para a de Sol, ao posicionar as notas na
sonoridade real na escrita da partitura e consequentemente, trazê-las também para
o meio do pentagrama. Isso facilitaria a leitura, principalmente a de primeira vista, e
pode dar mais segurança na hora da execução. Basta que o intérprete domine a
leitura da clave de Sol, algo bastante comum na literatura do violoncelo.
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Figura 5 – Comps. 76-79 do manuscrito.

Figura 5.1 – Comps. 75-79 da edição.

Aboio
Poucas modificações são propostas neste movimento. Uma é a respeito da
clave e a outra sobre as ligaduras. A leitura de qualquer obra musical se torna
demasiadamente difícil quando o compositor escolhe grafá-las nas linhas
suplementares superiores ou inferiores, de forma a posicionar as notas muito distante
do centro do pentagrama. Quando um grande trecho ou mesmo o movimento ou a
obra completa em si é muito agudo ou muito grave, o compositor ou editor pode optar
pela mudança da clave, no intuito de trazer as notas para a região central do
pentagrama, proporcionando uma leitura musical mais confortável. Não é isto o que
acontece com o manuscrito do segundo movimento intitulado Aboio.
Com exceção do comp. 63, sempre que a clave de Fá é grafada, todas as notas
permanecem acima da quinta linha do pentagrama, de baixo para cima. Isto dificulta
a leitura à primeira vista e também pode prejudicar a performance. Neste ponto, optouse por substituir todas as claves de Fá pela clave pela de Dó tenor, aquela em que a
nota Dó central é gravadas na quarta linha, de baixo para cima do pentagrama, exceto
no comp. 63. Isto faz com que as notas sejam grafadas mais próximas do centro do
pentagrama, proporcionando maior conforto durante a leitura pelo intérprete.
Figura 6 – Comps. 1-10 do Aboio, do manuscrito
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Figura 6.1 – Proposta de edição. As notas foram grafadas mais para o centro do
pentagrama.

Em alguns trechos, na parte do violoncelo, o compositor escreve pequenas
ligaduras, mas na maior parte, faz imensas ligaduras de frase, o que mostra o início e
fim da ideia musical fraseológica. Porém, isto provocaria diversas dúvidas a respeito
da articulação. Buscou-se uma maneira de ligar as notas de forma que não distorcesse
a ideia de um som contínuo e bem legato ao ligar poucas notas, o que torna mais livre
o movimento do arco do violoncelo. As novas ligaduras dão, também, liberdade ao
intérprete para escolher a arcada que desejar ou que considera a melhor, ao oferecer
uma proposta de articulação na edição de performance.
Figura 7 – Comp. 33-38 do manuscrito.

Figura 7.1 – Comps. 31-41. Exemplo de ajuste das ligaduras.

Coco de engenho
Assim como no segundo movimento, no terceiro não houve a necessidade de
consideráveis ajustes, apenas no trecho onde pode ser considerado como coda, onde
são misturados os materiais musicais que o compositor utilizou ao longo da obra. O
piano realiza uma melodia em ritmo de coco enquanto que o violoncelo faz um aboio
arpejado muito similar ao que há na parte B do primeiro movimento. Se considerarmos
a marcação metronômica no manuscrito de semínima a 96 batidas por minuto e a
parte B do primeiro movimento, percebemos que a coda do terceiro movimento ficaria
muito rápido para o violoncelista executar a voz superior que caracteriza o aboio
juntamente com os acordes arpejados. Entretanto, não seria adequado a execução
deste trecho de forma tão lenta como no primeiro ou no segundo movimento. Isto se
explicaria pela descaracterização da melodia em ritmo de coco que o piano faz, que é
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a mesma que o violoncelo fazia anteriormente neste movimento. Um meio termo
poderia ajudar na interpretação. Então, optou-se, um compasso antes de começar a
sessão “O Canto em relevo”, em pôr apenas uma seta em direção para a esquerda,
que indica um pequeno atraso na pulsação. Recomenda-se este atraso na pulsação,
mas não em demasiado, para não distorcer a obra, mas sim para dar mais espaço de
tempo para o violoncelista executar os arpejos com a melodia da voz superior que
imita um aboio. Este é um trecho muito importante, pois o violoncelista e o pianista
necessitam entrar em um consenso sobre qual pulsação seria mais adequada para
ambos.
Figura 8 – Comp. 76 da parte do violoncelo que precede a sessão “O Canto em relevo”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
José Siqueira deixa em suas obras um retrato da cultura do nordeste brasileiro
que necessita de um maior estudo e engajamento pelas instituições e músicos da
atualidade para o resgate de suas obras. Como exposto, o papel do intérprete é muito
importante na difusão de qualquer obra, vindo a contribuir com o ato performático
como expor suas impressões da performance em um documento como a edição
musical. Estas importantes informações impressas em uma edição como a de
performance servirão para auxiliar outros músicos que quiserem conhecer a música
de Siqueira, que poderá servir de base para que demais músicos também realizem
suas ideias performáticas sobre esta obra em estudo. Este trabalho não vem para
estabelecer uma edição definitiva da Suíte Sertaneja, mas para propor um avanço no
que diz respeito a editoração e performance das obras de Siqueira. É esperado que
este estudo venha auxiliar toda a comunidade musical, nacional e internacional, para
promover a música do compositor, praticamente apagado da história da música
brasileira, apesar de seus incríveis esforços para enriquecer a música clássica no
Brasil e fortalecer o nacionalismo brasileiro como sua forte marca composicional.
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Interpretação. João Pessoa, 2013. 324 p. Dissertação (Mestrado em Música,
práticas interpretativas) Universidade Federal da Paraíba – UFPB.
SANTOS, Roberta Regina dos. Recitativo, Ária e Fuga para violoncelo e orquestra
de cordas de José Siqueira: dimensões estéticas e interpretativas. João Pessoa,
2016. 99 p. Dissertação (Mestrado em Música, práticas interpretativas). Universidade
Federal da Paraíba – UFPB.
SILVA, Aynara Dilma Vieira da. Coerência Sintática do Sistema Trimodal em duas
obras de José Siqueira. João Pessoa. 2013. 167 p. Dissertação (Mestrado em
Música, área de concentração em musicologia). Universidade Federal da Paraíba –
UFPB.
SIQUEIRA, José. O Sistema Modal na Música Folclórica do Brasil. João Pessoa,
1981.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. Concurso público para servidor técnico
administrativo, 2012. Disponível em:
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VIEIRA, Josélia Ramalho. José Siqueira e a “Suíte Sertaneja para violoncelo e
piano” sob a Ótica Tripartide. João Pessoa, 2006. 153 p. Dissertação (Mestrado em
Música, práticas interpretativas). Universidade Federal da Paraíba – UFPB.
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Alessandro José de Araujo Freitas
Formação: Curso Técnico em Violão pela Escola de Música do Estado do Maranhão;
Graduação em Licenciatura em Música pela Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA); Especialização em Educação Musical pela Universidade Cândido Mendes
(UCAM); e Esp. em Educação Especial/Educação Inclusiva pela UEMA. Desde o ano
de 2008, é Professor de Violão na Escola Municipal de Música Maestro Nonato, na
cidade de São José de Ribamar - MA.

Alexandre Diettrich
Doutorando em Processos Criativos - Universidade do Estado de Santa Catarina –
UDESC. alexandredietrich@yahoo.com.br

Brasilena Gottschall Pinto Trindade
Graduada em Licenciatura em Música, Mestrado em Música/Educação Musical UFBA
e Doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Realizou cinco cursos
de Especialização: Metodologia do Ensino Superior; Educação Especial - DV; Política
e Estratégia; Musicoterapia; e Educação Musical. Foi professora de música da
educação básica (ensinos fundamental e médio) por 30 anos, lotada na Secretaria
Estadual da Educação (Bahia), e Técnico em Assuntos Culturais da Fundação Cultural
do Estado da Bahia, atuando com educação musical (especial) no terceiro setor (por
30 anos). Foi professora (2003.1 a 2015.1) e Coordenadora Acadêmica (2004.2 2015.1) do Curso de Licenciatura em Música da Faculdade Evangélica de Salvador,
e Professora Substituta na Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS(2013.2
- 2015.1). Foi Professora Substituta do Curso de Licenciatura em Música da Escola
de Música da UFBA por nove anos em temporadas alternadas. Desde 2015.2 é
Professora Adjunto da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), desde 2015.2
(Curso de Música/Licenciatura), sendo Coordenadora de Curso entre 2016.2 -2018.1.
Atualmente coordena o Grupo de Pesquisa Música na Educação e na Saúde
UFMA/CNPq. Sócia-Fundadora da ABEM e Associação de Musicoterapia do
Maranhão (EMMT). Filiada a Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais
ABCM e Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM).
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Camila Quadros
Mestra em História, pela Universidade Federal do Paraná. Graduada em Licenciatura
e Bacharelado pela Universidade Federal do Paraná. Atua como professora de
História, da Educação Básica. Capoeirista no Grupo Senzala de Capoeira (CuritibaPR), desde 2013.

Cíntia Thais Morato
Doutora em Música (Educação Musical) pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Atua como docente no Instituto de Artes da Universidade Federal de UberlândiaMG, orientando TCC, estágio docente e ministrando disciplinas na Licenciatura em
Música. Pesquisa a temática formação profissional em música e cotidiano.

Dione Colares de Souza
Doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal do Pará; Mestre em Música
pela University of Missouri-Columbia (EUA); Professora da Escola de Música da
Universidade Federal do Pará e do Curso de Licenciatura em Música da Universidade
do Estado do Pará.

Erica Santana dos Passos
Professora de Música e pesquisadora. Graduada em Licenciatura em Música com
participação no programa de Iniciação Cientifica pela UNESPAR- Campus Curitiba II.
Mestranda em Música na Linha de Pesquisa: Música, Cultura e Sociedade pela
UNESPAR-Curitiba I (EMBAP).

Leonardo José Araujo Coelho de Souza
Doutor em Antropologia pelo programa de pós-graduação em Sociologia e
Antropologia (PPGSA) da Universidade Federal do Pará; Mestre em Música pela
University of Missouri-Columbia (EUA); Professor de piano e teoria musical da Escola
de Música da Universidade Federal do Pará.

Lucas Ignácio de Almeida
Licenciado em Música com Habilitação em Violão (Licenciatura Plena) pela
Universidade Federal de Uberlândia. Foi aluno do Projeto Guri, em Franca-SP, junto
do qual teve a oportunidade de tocar ao lado de importantes nomes da música popular
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brasileira. Atualmente trabalha como músico violonista e como educador musical nas
cidades de Franca e Uberlândia-MG.

Marcelo Moreno da Silva
Violoncelista da Universidade Federal do Piauí (UFPI), é mestrando em música na
subárea de Práticas Interpretativas em violoncelo pela Universidade Federal da
Paraíba (UFPB). Atualmente realiza pesquisa sobre o repertório para o violoncelo de
José Siqueira.

Maria Bernardete Castelan Póvoas
Pós Doutora em Música - Universidade de Aveiro - Instituto de Etnomusicologia,
Centro de Estudos em Música e Dança - INET-MD. bernardetecastelan@gmail.com

Rejane do Nascimento Tofoli
Mestranda no Programa de Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura
da Universidade Presbiteriana Mackenzie e bolsista pela CAPES. Bacharel em
Instrumento - Piano pela Universidade São Judas Tadeu. Habilitação Plena em
Música Nível Técnico pela UNASP. Participa do Grupo de Pesquisa: Arte e
Linguagens Contemporâneas - CNPq sob a liderança do Prof. Dr. Marcos Rizolli. Tem
atuado na área da Arte e Educação com ênfase em Música como compositora,
arranjadora e educadora.

Roberto Rodrigues de Sales Dutra
Mestrando em Música pela UFPE (Música e Sociedade - PPGMúsica) e UFRGS
(Práticas Interpretativas - PPGMus), é professor do Instituto de Música Dom da Paz e
assessor para a música litúrgica da CAPLiturgia - AOR.
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